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สารจากประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร 

 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
  
 ในปี 2563 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ไดส่้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มไปทั่ว
โลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดว้ย หลายภาคส่วนไดร้บัผลกระทบอย่างมาก วิถีชีวิตของผูค้นเกิดการเปล่ียนแปลง หรือที่เรียก
กันว่าวิถีชีวิตใหม่ (New  Normal) ไม่เวน้แมแ้ต่อุตสาหกรรมเหล็กที่ไดร้บัผลกระทบดว้ยเช่นกัน เนื่องจากอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต ์อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ซึ่งเป็นกลุ่มผูใ้ชเ้หล็กต่างไดร้บัผลกระทบ ท าใหก้ารบริโภค
เหล็กในประเทศลดลง   
 
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดต้ิดตามสถานการณ์อย่างใกลช้ิด และฝ่ายบริหารไดด้  าเนินการต่างๆ ตาม
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของหน่วยงานของรฐับาล ทั้งการปรบัปรุง
กระบวนการท างาน การออกมาตรการภายในองคก์ร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งพนกังานทกุคนไดใ้ห้
ความรว่มมือเป็นอย่างดี  
 
 ส าหรบัการก ากับดูแลกิจการในปี 2563  บริษัทไดร้บัการประเมิน CGR อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี
ก่อน จากความตัง้ใจของคณะกรรมการบริษัท ที่ตอ้งการใหบ้ริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และในปีนีเ้อง บริษัทไดม้ีการ
ปรบัปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ “หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน 
(Corporate Governance Code: CG Code)” ทั้ง 8 หลักการ เพื่อใหบุ้คลากรในองคก์รยึดมั่นในการปฏิบัติหนา้ที่อย่าง
เต็มความสามารถ  
  

ในนามของคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร ขอขอบคุณ ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ที่สนบัสนุนและเชื่อมั่นในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณบุคลากรในองค์กรทุกท่าน ที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค และการ
ทุ่มเทในการท างาน ภายใตว้ิกฤตการณน์ีอ้ย่างเต็มที่ เพื่อใหบ้ริษัทไดบ้รรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และผลตอบแทนดีที่สดุ
ใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วน 

    
 
 

 

 
 
 

(พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ)                               (นายประวิทย ์หอรุง่เรือง) 
 ประธานกรรมการบรษิัท                 ประธานกรรมการบรหิาร 
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1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) หรือ มิลลค์อน (MILLCON) คือหนึ่งในผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กแบบ

ครบวงจร มีผลิตภณัฑท์ี่หลากหลายผ่านการรบัรองคณุภาพจากหน่วยงานทัง้ในประเทศและนานาชาติ กลุ่มบริษัทมุ่งเนน้การพฒันา

ขีดความสามารถในการด าเนินงานเพื่อสรา้งคุณค่าแก่กลุ่มธุรกิจ ดว้ยกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ผ่านแนวคิดการเป็น

มากกว่าเหล็ก “THINK BEYOND STEEL” ไดแ้ก่ 1. กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสรา้ง (Construction Material) ดว้ยการครอบคลุมทั้งห่วงโซ่

อุปทาน (Supply Chain) ตัง้แต่ตน้น า้จนถึงปลายน า้ 2. มุ่งเนน้การผลิตเหล็กเกรดพิเศษ(Special Steel) เพื่อขยายตลาดเขา้สู่กลุ่ม

อตุสาหกรรมรถยนต ์3. การลงทนุในกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง (Supporting Core Business) เพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานของบรษิัท และ

ตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภคในทกุมิติของธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทยังเป็นศูนยบ์ริการดา้นผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร เนื่องดว้ยมีผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพนาน าชนิด เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑก์ลุ่มเหล็กเสน้ อาทิ เหล็กเสน้กลม (Round Bars) เหล็กเสน้ขอ้ออ้ย 

(Deformed Bars) เหล็กลวด (Wire rod) เป็นตน้ และผลิตภณัฑก์ลุ่มเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กตวัซี (Lip Channel Steel) และท่อเหล็ก 

(Steel Pipe) รวมถึงผลิตภณัฑเ์หล็กประเภทอื่นๆ อาทิ เหล็กแผ่น (Steel Sheet) และ เหล็กแบนตดั (Flat Plate) เป็นตน้ ซึ่งผ่านการ

รบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึง การสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้ับผลิตภณัฑใ์นกลุ่มก่อสรา้ง รวมทัง้ผลกัดนั

ยอดขายไปสู่ดีลเลอร ์ในภมูิภาคต่างๆ ของไทย ตลอดจนศกึษาช่องทางเพื่อเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้รายย่อย 

 

1.1.1 พันธกิจ วิสัยทัศน ์ค่านิยมองคก์ร และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

เพื่อให้ทุกส่วนงานที่เก่ียวข้องมีทิศทางการด าเนินงานที่สอดคลอ้งและมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน บริษัทฯ จึ งไดก้ าหนด

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและพันธกิจที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ตลอดจนสรา้งค่านิยมขององคก์รที่เขม้แข็งใหแ้ฝงอยู่ในจิตวิญญาณของ

บคุลากรทกุระดบัในบรษิัทฯ เพื่อรว่มกนัขบัเคล่ือนองคก์รใหไ้ปสู่เป้าหมายของการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน  

พันธกิจ 

“เรามุ่งมั่นขบัเคล่ือนธุรกิจในกลุ่ม เพื่อส่งมอบคณุค่าที่ดีที่สดุใหแ้ก่อตุสาหกรรมก่อสรา้งและการผลิต” 

วิสัยทัศน ์ 

“เราจะหลอมรวมประสบการณข์องคน เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของเรา เพื่อส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละการบริการ

ที่มากกว่าเหล็กสู่ภมูิภาคอาเซียน 

เราจะเป็นกลุ่มบรษิัทท่ียกระดบัอตุสากรรมก่อสรา้งและการผลิต โดยการสรา้งและส่งต่อคณุค่าที่ดีที่สดุในทกุขัน้ตอน

และกระบวนการของการท างาน (Value Chain) ใหก้บัผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์

หัวใจแห่งความส าเร็จของเราคือการใชน้วตักรรมพัฒนาผลิตภัณฑ ์บริการ กระบวนการและวิธีด าเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่องคู่คา้และกลุ่มบรษิัท” 
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ค่านิยมองคก์ร : Core Value “I4C” 

  I – Integrity     ยึดมั่นคณุธรรม 

  C – CHANGE & CONTINUOUS IMPROVEMENT พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

  C – CHANLLENGE TOWARD EXCELLENCE มุ่งสรา้งผลลพัธอ์นัยอดเยี่ยม   

  C – COMMITMENT & EXECUTION  ลงมือท าจรงิ 

  C – COLLABORATION    รว่มแรงรว่มใจ 

 
เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายเป็นศูนยบ์ริการดา้นผลิตภัณฑเ์หล็กแบบครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เหมาะกับความ
ตอ้งการท่ีหลากหลาย ตัง้แต่กลุ่มเหล็กก่อสรา้งส าหรบัใชง้านทั่วไปและกลุ่มเหล็กเกรดพิเศษส าหรบัอุตสาหกรรมที่ใชเ้ทคโนโลยีชัน้สงู
เพื่อความปลอดภัย เช่น ยานยนต ์รวมถึงขยายตลาดเหล็กก่อสรา้งแรงดึงสูงป้องกันแผ่นดินไหว (High Tensile Thread Steel Bar) 
และสินคา้เหล็กที่สรา้ง High value Added อย่าง เหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิดเกลียว (One Bar) ซึ่งเป็นนวตักรรมล่าสดุของเหล็กเสน้ขอ้ออ้ย
ที่ช่วยประหยัดตน้ทุนที่ใช้ในการก่อสรา้งไดม้ากถึง 20% ซึ่งผู้รับเหมาก่อสรา้งสามารถน าใชข้ึน้รูปที่หน้างานไดท้ันที โดยไม่ตอ้ง
เสียเวลาเชื่อม หรือผกูลวด  

และเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มบรษิัทมีกลยทุธท์ี่จะขยายไปสู่การสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้บัผลิตภณัฑ์
เหล็กที่ใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสรา้ง อีกทัง้ขยายช่องทางการตลาด โดยผลกัดนัยอดขายไปสู่ดีลเลอรใ์นภูมิภาคต่างๆ ของไทย และเปิด
ช่องทางการตลาดใหม่ๆผ่านระบบออนไลน ์เพื่อเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้รายย่อยมากยิ่งขึน้ อาทิ 

- เพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑเ์หล็กเสน้ท่ีใชใ้นอตุสาหกรรมก่อสรา้ง โดยการใหบ้รกิารตดั, ดดัและ ขึน้รูป (CUT & BEND)  ซึ่ง
จะช่วยลดระยะเวลาในการก่อสรา้งใหแ้ก่ลกูคา้ได ้

- การขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านทางอินเทอรเ์น็ต (Online platform) เป็นช่องทางใหม่ที่ช่วยเสริม
ศกัยภาพในการขยายตลาดไปสู่ผูบ้รโิภครายย่อยในภมูิภาคต่างๆ ได ้

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัมองหาโอกาสการลงทุนทั้งในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจเดิมและการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ โดย
ปัจจุบันบริษัทไดข้ยายฐานการผลิตและการตลาดไปสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนั และศกัยภาพในเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน  
 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ  

บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) จดทะเบียนก่อตัง้ขึน้ในเดือนกรกฎาคม 2541 ดว้ยทนุจดทะเบียนเริ่มแรก  

50 ลา้น ต่อมาในปี 2550 บรษิัทไดจ้ดทะเบียนเป็นบรษิัทมหาชนจ ากดั และจดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์MAI จากนัน้ไดย้า้ย

การซือ้ขายมาซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ซึง่บรษิัทไดล้งทนุในโครงการ Green Mill Project  เพื่อผลิตเหล็กแท่ง

ยาว (Billet) ท าใหบ้รษิัทสามารถผลิตวตัถดุิบในการใชผ้ลิตเหล็กเสน้ไดเ้อง และ ณ ปัจจบุนับรษิัทก็ไดเ้พิ่มผลิตภณัฑอ์ีก 1 ชนิด คือ 

เหล็กลวด (Wire rod)  ซึ่งเป็นวตัถดุิบเขา้สู่กระบวนการแปรรูป เพื่อใชใ้นอสุาหกรรมยานยนต ์อสุาหกรรมเครื่องจกัร อสุาหกรรม

เฟอรน์ิเจอร ์ โดยมกีารเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของกลุ่มบรษิัทในชว่ง 3 ปี ท่ีผ่านมา มดีงันี ้
ปี 2561  



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
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MILL 3 รบัรองความถกูตอ้ง 

- เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2561 ไดม้ีมติใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 

200,000,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 1.50 บาท รวมมลูค่า 300,000,000 บาท การจดัสรรหุน้ดงักล่าว บริษัทไดร้บัการช าระ

เงินเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ส่งผลใหบ้ริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแลว้จ านวน 1,701,786,862.40 บาท และมี

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้รวม 4,254,467,156 หุน้ 

- เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 ไดม้ีมติใหบ้ริษัทเขา้ถือหุน้สามญัของสยาม 

โซล่าร ์จ านวนรอ้ยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ รวมเป็นมลูค่า 917 ลา้นบาท โดยวิธีการช าระเงิน แบ่งเป็น 

2 วิธีดงันี ้

▪ รับหุ้นสามัญเพื่อรับช าระหนีจ้ากสมารท์ เทรดเดอรฯ์ ให้แก่บริษัทจ านวน 182 ลา้นบาท เป็นจ านวน 
1,984,000  หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 19.84 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

▪ การเขา้ซือ้หุน้สามญัจ านวน 8,015,999 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 80.16 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแลว้ 
จ านวน 735 ลา้นบาท โดยบริษัทไดด้  าเนินการช าระเงินค่าหุน้สามญับางส่วนแลว้จ านวน 437 ลา้นบาท  
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของสยามโซล่าร ์ โดยบรษิัทจะช าระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือภายในเดือนธันวาคม 2561  ทัง้นี ้
แหล่งเงินทนุท่ีใชช้ าระค่าหุน้สามญั มาจากเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการของบรษิัท 

 
- เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2561 ไดม้ีมติอนุมัติการสละสิทธ์ิการซือ้หุน้

สามญัเพิ่มทุนของสยามโซล่าร ์จ านวน 1,111,110 หุน้ ราคาหุน้ละ 180 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท มลูค่า

รวม 199,999,800 บาท ใหก้ับผูถื้อหุน้รายใหม่ ซึ่งเป็นสถาบนัการเงิน ทัง้นีก้ารเพิ่มทุนดงักล่าว เป็นการเพิ่มทุนตาม

เงื่อนไขของสถาบนัการเงินท่ีจะเขา้ร่วมลงทนุในสยามโซล่าร ์และเพื่อประโยชนใ์นเรื่องของการช่วยเหลือทางการเงิน

จากสถาบนัการเงิน จากการสละสิทธ์ิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว  จึงส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ลดลงจากรอ้ยละ 

99.99 เป็นรอ้ยละ 90.00 

- ที่ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 ไดม้ีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้บุรมิสิทธิ 

หมวด ค. รวมทัง้เงินปันผลคา้งจ่ายของหุน้บริมสิทธิหมวด ค. ปี 2559  จ านวน 38,999,999.88 บาท และอนุมตัิจ่าย

หุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 270,823,262 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปัน

ผลอตัราหุน้ละ 0.0267 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิม ในอตัรา 15 หุน้สามญัต่อ 1 หุน้สามญัปันผล รวมมลูค่าทัง้สิน้ 

108,329,304.80 บาท ในกรณีที่หุน้สามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลค านวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้ บริษัทจะตดั

เศษหุน้ดงักล่าวทิง้ โดยจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0267 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด จ านวนไม่เกิน 

13,541,163.10 บาท ในอตัราหุน้ละ 0.0033 บาท เพื่อรองรบัภาษีหกั ณ ที่จ่าย คิดรวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้

ละ 0.03 บาทต่อหุน้ เงินปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ส่งผลใหบ้รษิัทมีทนุจด

ทะเบียนที่ช าระแลว้จ านวน 1,810,114,178.40 บาท และมีจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้รวม 4,525,285,446หุน้ 

- เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 ได้อนุมัติขายที่ดินของบริษัทในเขต

ประกอบการนิคมอตุสาหกรรมไออารพ์ีซี จ านวนรวมทัง้หมด 285 ไร ่0 งาน 20.4 ตร.วา มลูค่า 1,653 ลา้นบาท ใหก้บั

นิติบุคคลแห่งหนึ่ง โดยวิธีการประมลูราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-Auction) โดยบริษัทไดร้บัช าระเงินครบจ านวน เมื่อวนัท่ี 

26 กรกฎาคม 2561 
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MILL 4 รบัรองความถกูตอ้ง 

- ที่ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2561 ไดอ้นมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ครัง้ที่ 

5 จ านวนไม่เกิน 905,058,084 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (ทัง้หุน้สามญัและหุน้บรุมิสิทธิ) ของบรษิัทตามสดัส่วนการถือ

หุน้โดยไม่คิดมลูค่า ในอัตราส่วน 5 (หา้) หุน้เดิมต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 

(หน่ึง) หน่วย สามารถใชสิ้ทธิซือ้ หุน้สามญัของบรษิัทได ้1 (หน่ึง) หุน้ ในราคาหุน้ละ 1.80 บาท ซึ่งบรษิัทเสนอขายได้

จ านวน 905,058,084 หน่วย และเริ่มซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 26 ก.ค. 2561 

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ไดอ้นุมัติการขายหุน้สามัญของบริษัท 

บิลค ์วนั กรุ๊ป จ ากัด (“Builk”) จ านวน 333,335 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 34.60 ของ

ทุนจดทะเบียนที่ช าระแลว้ ราคาหุ้นละ 415.20 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าไม่ต ่ากว่า 138.40 ลา้นบาท ให้กับบริษัท 

มนูช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทท่ีลงทนุในธุรกิจสตารท์อพั เนน้ลงทนุในธุรกิจที่ท  าดา้นเทคโนโลยี ทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีการคิดคน้และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง โดยการสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพและลดตน้ทนุ ส่งผลให ้Builk ไม่เป็นบรษิัทรว่มของบรษิัท ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในปี 2563 

ปี2562  

- ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2562 ไดม้ีมติแต่งตัง้นายประวิทย ์หอรุง่เรือง เขา้

ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ไดม้ีมติอนุมัติใหบ้ริษัท ซันเทค เมทัลส ์

จ ากดั (“ซนัเทค”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทขายหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิัท โอเชี่ยน ซพัพลายส ์จ ากดั (“โอเชี่ยน”) 

จ านวน 99,999 หุ้น หรือรอ้ยละ 19.99 ของทุนจดทะบียน  (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ) คิดเป็นมูลค่ารวม 

9,999,900 บาท  ใหก้บับรษิัท โอเชี่ยน อินเตอรเ์นชั่นแนล บิสซิเนส จ ากดั (“โอเชี่ยน อินเตอร”์)   

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ไดม้ีมติอนุมัติการจดัตัง้บริษัท มิลลค์อน 

สตีล บาร ์จ ากัด เพื่อด าเนินธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเหล็กเสน้ ตามแผนการปรบัโครงสรา้งของกิจการ โดยการโอน

กิจการบางส่วนของบรษิัท (Partial Business Transfer : PBT) 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 ไดม้ีมติอนมุตัิการลงทนุในหุน้สามญัเพิ่มทนุ

ของบริษัท มูนช็อต เวนเจอร ์แคปิตอล จ ากัด (“มูนช็อต”) จ านวน 1,000,000 หุน้ ราคาหุน้ละ 100 บาท รวมมลูค่า 

100,000,000 บาท ทัง้นี ้มนูช็อตลงทุนในธุรกิจที่ท  าดา้นเทคโนโลยี ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มีการคิดคน้และ

พฒันาเทคโนโลยีขัน้สงู โดยการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพและลดตน้ทนุ  

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 2562 ไดม้ีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทจ าหน่ายหุน้สามัญ

ของบรษิัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ ากดั (“ไอเจน”) ซึ่งเป็นบรษิัทรว่มของบรษิัท จ านวน 1,080,000 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้

ละ 100 บาท) ราคาหุน้ละ 250 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของทุนจดทะเบียน มลูค่า 270 ลา้นบาท ใหก้ับบริษัท ไอ

เอสซี จ ากดั ซึ่งไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ กบับรษิัท ส่งผลใหไ้อเจน ไม่เป็นบรษิัทรว่มของบรษิัทต่อไป  

 

และมีมติอนุมตัิใหบ้ริษัทด าเนินการซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไอเจน พาวเวอรเ์ทค จ ากัด (“IGPT”) จ านวน 686,000 หุน้ (มลู
ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 49 ของทุนจดทะเบียน มูลค่ารวมไม่เกิน 246.70 ลา้นบาท จากบริษัท ไอเจน เอนจิ
เนียริ่ง จ ากดั (“ไอเจน”)  
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ปี 2563       

- ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2563 ไดม้ีมติอนมุตัิการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ 

บรษิัท ไอเจน พาวเวอรเ์ทค จ ากดั (“IGPT”)ตามสดัส่วนการถือหุน้ จ านวน 735,000 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 

บาท) ราคาหุน้ละ 100 บาท รวมมลูค่า 73.5 ลา้นบาท เนื่องจาก IGPT มคีวามประสงคท์ี่จะเพิม่ทนุจ านวน 1,500,000 

หุน้ มลูค่า 150 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ  

- ที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 ไดม้ีมตเิป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการลดทนุจด

ทะเบียนของบรษิัทจ านวน 267,827,661.20 บาท จากหุน้สามญัที่รองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 3 

โดยการตดัหุน้สามญัที่ ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายออกจ านวน 669,569,153 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท จากเดิม

ทนุจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท เป็น 2,345,685,682.40 บาท  

- ที่ประชมุคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิการขยายเวลารบัช าระคา่หุน้

สามญัของ Builk จาก มนูช็อต ส าหรบังวดที่ 3 จ านวน 34.6 ลา้นบาท ออกไป 60 วนั ซึ่งจะครบก าหนดช าระ ภายใน

วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากมนูช็อตอยู่ระหวา่งการเรยีกใหผู้ถื้อหุน้ช าระคา่หุน้เพิ่มทนุ ซึง่ในปัจจบุนัไดท้ าการ

ช าระคา่หุน้สามญัครบถว้นแลว้ 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท มลิลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ได้

มีมติอนมุตัิการจ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิัท สยามโซล่าร ์ เจนเนอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“สยามโซล่าร”์) จ านวน 

9,999,998 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) ราคาหุน้ละ 117 บาท รวมเป็นมลูค่า1,170 ลา้นบาท ใหก้บั บรษิัท 

เดอะ เมกะวตัต ์ จ ากดั (“เมกะวตัต”์) ซึง่ด  าเนินธุรกจิลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดย

บรษิัทจะเขา้ลงทนุในเมกะวตัตจ์ านวนไม่เกิน 700 ลา้นบาท ในสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 28 ของทนุจดทะเบยีน 2,500 

ลา้นบาท  ซึ่งเป็นนิติบคุคลที่ไม่มคีวามเก่ียวโยงกบับรษิัท  จากรายการดงักลา่ว ส่งผลใหส้ยามโซล่ารสิ์น้สภาพการเป็น

บรษิัทย่อยของบรษิัท 

- ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 8/2563 เมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิการสละสิทธ์ิซือ้หุน้สามญัเพ่ิม

ทนุของ MTL ทัง้หมดตามท่ีบรษิทัไดร้บัสิทธ์ิ  ใหก้บักลุ่มของ Thiha Trading Limited ซึ่งเป็นผูร้ว่มจดัตัง้ MTL และ

ไม่ไดเ้ป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบับรษิัท จากการสละสิทธ์ิซือ้หุน้เพ่ิมทนุดงักล่าว ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน MTL 

ลดลงจากรอ้ยละ 51 ของทนุจดทะเบียน เป็นรอ้ยละ 20.21 ของทนุจดทะเบียน ส่งผลให ้MTL เปล่ียนสถานะจาก

บรษิัทย่อย เป็นบรษิัทรว่มของบรษิัท
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
1.2.1 โครงสร้างรายได้  

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิัท และบรษิัทย่อยในระยะเวลา 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2561, 2562 และ 2563  เป็นดงันี ้

ตารางแสดงโครงสรา้งรายไดข้องกิจการแยกตามบรษิัท  (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)                                                   หน่วย : ล้านบาท 

หมายเหต ุ (1) ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 8/2563 เมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 ไดม้ีมติอนมุติัการสละสิทธ์ิซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของ Millcon Thiha Limited หรอื (‘’MTL’’) ส่งผลให ้MTL เปล่ียนสถานะจากบริษัทย่อย เป็นบริษัทรว่มของบริษัท 
(2) ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2563 ไดม้ีมตอินมุติัการจ าหน่ายหุน้สามญัของบริษัท สยามโซล่าร ์เจนเนอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“สยามโซล่าร”์)  ใหก้บั บรษิัท เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั จากรายการ                       

ดงักล่าว ส่งผลใหส้ยามโซล่ารส์ิน้สภาพการเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท 

 

 

บริษัท ประเภทธุรกิจ การถือหุ้นของบริษัท 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

บมจ. มิลลค์อน สตีล ผลิต และจ าหน่ายเหล็กเสน้ & เหล็กรูปพรรณ - 9,409 54.53 13,767 56.67 14,394 50.38 
บจก. มิลลค์อน บรูพา ผลิต และจ าหน่ายเหล็กแท่งยาว 99.10 5,653 32.76 6,660 27.42 9,379 32.83 

บจก. มิลลค์อน สตีล ไพพ ์ ผลิตและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณ 100.00 807 4.68 986 4.06 811 2.84 

บจก. สหรว่มวสัดกุ่อสรา้ง จ าหน่ายเหล็กและวสัดกุ่อสรา้ง 100.00 -            - 437 1.80 1,202 4.21 

บจก. ซนัเทค เมทลัส ์ จดัการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อจ าหน่าย 99.99 1.387 8.03 1,338 5.51 2,353 8.24 

บจก. มิลลค์อน สตีล บาร ์ ผลิต และจ าหน่ายเหล็กเสน้ 99.97 - - - - - - 

Millcon (HK) Limited.  ด าเนินธุรกิจหลกัในการซือ้สิทธิเรียกรอ้งในทรพัยส์ิน 100.00 - - - - - - 

Millcon Thiha Limited(1) จ าหน่ายเหล็กเสน้ 20.21 - - 735 3.02 255 0.89 

บจก. สยามโซล่าร ์เจนเนอเรชั่น(2)  ผลิตและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์ 0.00 -  - 369 1.52 177 0.61 

รวมทัง้สิน้  17,256 100 24,292 100 28,571 100 
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ตารางแสดงรายได้แยกตามผลิตภัณฑ ์(ตามงบการเงนิรวม) 
                    หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ ์

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า 
(บาท) 

% 
ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า 
(บาท) 

% 
ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า 
(บาท) 

% 

เหล็กเสน้กลมและเหล็กขอ้ออ้ย (Steel Bar) 506,054 7,802 68.14 647,814 10,923 64.41 574,323 10,880 53.55 

เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel) 44,553 816 7.13 55,750 1,133 6.68 45,543 1,057 5.20 

เหล็กลวด (Wire rod) 55,254 860 7.51 78,047 1,358 8.01 42,929 865 4.26 

เหล็กแท่งยาว (Billet) 121,359 1,710 14.94 160,328 2,526 14.90 324,400 5,707 28.09 

อื่นๆ (Other) 28,067 261 2.28 103,214 1,017 6.00 142,607 1,810 8.90 

รวมทัง้สิน้ 755,278 11,450 100 1,045,153 16,958 100 1,129,802 20,319 100 

 
1.2.2 ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ ์ 

กลุ่มผลิตภณัฑห์ลกัๆ ของกลุ่มบรษิัทฯ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 6 กลุม่ใหญ่ๆ ดงันี ้
▪ กลุ่มผลิตภณัฑเ์หล็กเสน้ (Steel Bar) 

-  ผลิตภณัฑเ์หล็กเสน้กลม และเหล็กเสน้ขอ้ออ้ย 
- ผลิตภณัฑเ์หล็กชนิดเกลียวรบัแรงดงึสงู 

▪ กลุ่มผลิตภณัฑเ์หล็กแท่งยาว  (Billet) 
▪ กลุ่มผลิตภณัฑเ์หล็กรูปพรรณ  (Structural Steel) 
▪ กลุ่มผลิตภณัฑเ์หล็กลวด (Wire rod) 
▪ กลุ่มผลิตภณัฑเ์ศษเหล็ก (Metal Scrap) 
▪ กลุ่มพลงังานทดแทน  

 
1) กลุ่มผลิตภัณฑเ์หลก็เสน้ (Steel Bar) แบ่งตามประเภทได้ดังนี ้

1.1 ผลิตภัณฑเ์หลก็เสน้กลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย (Steel Bar)   
 กลุ่มบริษัท ผลิตและจ าหน่ายเหล็กเส้นกลม (Round Bar) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยมีขนาดของเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 6 - 40 มม. ความยาว 10 - 12 เมตร ที่ชัน้คุณภาพ SR24 และเหล็กเสน้ขอ้ออ้ย (Deformed Bar) ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 
10 – 63.5 มม. ความยาว 10 - 12 เมตร ที่ชัน้คุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 โดยเหล็กแต่ละชัน้คุณภาพจะมีความแตกต่างกนัใน
ส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบตัิทางกล ซึ่งไดผ่้านการรบัรองคุณภาพมาตรฐานจากอตุสาหกรรมทัง้ภายในและต่างประเทศ และ
สามารถน าไปใชใ้นงานก่อสรา้งไดต้ามคณุลกัษณะและคณุภาพท่ีลกูคา้ตอ้งการ   
 ในส่วนของผลิตภณัฑเ์หล็กเสน้เสรมิคอนกรีตของกลุ่มบรษิัท ซึ่งจดัเป็นวสัดสุ าคญัในโครงสรา้งคอนกรีตทกุชนิด การใช้
งานของเหล็กเสน้เสริมคอนกรีตประเภทและขนาดต่างๆ จะขึน้อยู่กับแบบและโครงสรา้งของส่ิงปลกูสรา้งนัน้ๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของการก่อสรา้งไดค้รอบคลุมทุกประเภทดว้ยผลิตภัณฑอ์ันหลากหลายจากเครื่องจักรอันทันสมัย ท าให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นทุกระดบั นอกจากผลิตภณัฑเ์หล็กเสน้ดงักล่าว กลุ่มบริษัท ยงัไดผ้ลิต เหล็กเสน้ขอ้
ออ้ยชนิดเกลียว  ภายใตช้ื่อ “One Bar” ซึ่งเป็นนวตักรรมล่าสดุของเหล็กเสน้ขอ้ออ้ยที่ไดร้บัการพฒันาเพื่อแกปั้ญหาของการต่อเหล็ก
ดว้ยการเชื่อมทาบแบบดัง้เดิม One Bar ผ่านการผลิตดว้ยกระบวนการรีดรอ้นโดยบัง้ขอ้ออ้ยใหม้ีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อใหส้ามารถต่อ
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เหล็กไดต้ลอดทัง้เสน้ ซึ่งจะสรา้งความแข็งแรงใหแ้ก่จดุเชื่อมต่อของเหล็กเสน้มากกว่าการกัดเกลียวบนเนือ้เหล็กหรือการเชื่อมทาบซึ่ง
เป็นวิธีการที่ท  าใหสิ้น้เปลืองเหล็กจ านวนมาก นอกจากนี ้การใช ้One Bar ยงัจะช่วยประหยดัเวลาและลดตน้ทุนในการก่อสรา้งไดอ้ีก
ดว้ย โดยสามารถใชแ้ทนเหล็กเสน้ขอ้ออ้ยทั่วไป ทัง้นีเ้หล็กเสน้ขอ้ออ้ยของกลุ่มบรษิัทฯ มีใหเ้ลือกที่ 2 ระดบัชัน้คณุภาพ คือ SD40 และ 
SD50 ก่อสรา้งไดต้ามมาตรฐาน มอก.24-2548  
 

1.2 ผลิตภัณฑเ์หลก็เสน้ขอ้อ้อยชนิดเกลียวรับแรงดงึสูง (High Tensile Thread Steel Bar)  
 กลุ่มบรษิัทสามารถผลิตเหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิดเกลียวรบัแรงดงึสงูไดต้ามมาตรฐานสากล ASTMA 722 ISO 6934-5 เพื่อ
ใชใ้นงานก่อสรา้งขนาดใหญ่และงานทางธรณีวิทยาที่ตอ้งการความแข็งแรงและสามารถรบัแรงดึงสูงไดม้ากเป็นพิเศษ รวมถึงการ
ก่อสรา้งอาคารท่ีตอ้งการการป้องกันแผ่นดินไหว  เหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิดเกลียวรบัแรงดงึสงู มีลกัษณะเป็นเหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิดเกลียว
ตลอดทั้งเสน้ สามารถต่อกันไดด้ว้ยขอ้ต่อที่ผลิตขึน้โดยเฉพาะ (Coupler) เช่นเดียวกับเหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิดเกลียว (One Bar) โดย
ผลิตภณัฑด์งักล่าวสามารถรองรบัน า้หนกัและแรงดงึสงู จึงเหมาะส าหรบังานก่อสรา้งขนาดใหญ่ที่ตอ้งการรบัแรงดงึสงูเป็นพิเศษกว่า
งานก่อสรา้งทั่วไป เช่น งานก่อสรา้งรถไฟฟ้า สะพาน อุโมงค ์ท่าเรือน า้ลึก เขื่อนกักเก็บน า้ เป็นตน้ โดยปัจจุบนักลุ่มบริษัท เป็นผูผ้ลิต
เหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิดเกลียวรบัแรงดงึสงูเพียงรายเดียวในประเทศที่สามารถผลิตเหล็กดงักล่าวไดต้ามมาตรฐานสากล  
 

2) กลุ่มผลิตภัณฑเ์หล็กแท่งยาว (Billet)   
บริษัทสามารถผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย และ

ผลิตภณัฑเ์หล็กคุณภาพสงูประเภทอื่นๆ ทัง้ในระดบัใชง้านทั่วไป อาทิงานฐานราก งานก่อสรา้ง และโครงสรา้ง ในอุตสาหกรรมการ
ก่อสรา้ง  และในระดบัคณุภาพพิเศษ ที่ใชใ้นอตุสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การผลิตสลิง ลวดเชื่อม ชิน้ส่วนยานยนต ์  ทัง้นีก้ลุ่มผลิตภณัฑ์
เหล็กแท่งยาว (Billet) ของกลุ่มบริษัทมีขนาดและรูปรา่งตามมาตรฐาน โดยมีขนาดหนา้ตดั อยู่ที่ 130 mm x130 mm 150 mm x 150 
mm  และตามความยาวที่ลกูคา้ตอ้งการ เช่น ท่ีความยาว 6 เมตร 10 เมตร และ 12 เมตร 

  
3) กลุ่มผลิตภัณฑเ์หล็กรูปพรรณ (Structural Steel)   

บริษัทเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณลกัษณะต่างๆ อาทิเช่น เหล็กรีดรอ้นชนิดมว้น (Hot Rolled Coil - HRC) เหล็ก

ตดัขนาดต่างๆ พรอ้มกนันีก้ลุ่มบรษิัทฯ ยงัมีการผลิตเหล็กที่ใชใ้นงานโครงสรา้งชนิดต่างๆตาม มาตรฐานผลิตภณัฑ ์อตุสาหกรรมเหล็ก

โครงสรา้งรูปพรรณขึน้รูปเย็น (มอก.1228-2549) โดยมีลกัษณะผลิตภณัฑด์งัต่อไปนี ้ 
3.1.  เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน Hot rolled coil (HRC)  

กลุ่มบริษัทจ าหน่ายเหล็กรีดรอ้นชนิดมว้น (Hot Rolled Coil - HRC) ใหแ้ก่ผูค้า้ส่งเหล็กและลูกคา้ที่ประกอบธุรกิจโรงงาน

เหล็ก เพื่อน าไปแปรรูปเป็นชิน้งานเหล็กประเภทต่างๆ ต่อไป อาทิเช่น เหล็กแผ่น เหล็กรูปตวัซี เหล็กแบนตดั เหล็กโครงสรา้งรูปพรรณ 

เป็นตน้ เหล็กรีดรอ้นชนิดมว้นท่ีนิยมใชก้นัโดยทั่วไปมีขนาดความกวา้งอยู่ที่ 4 ฟตุ และ 5 ฟตุ โดยมีความหนาแตกต่างกนัตามประเภท

ของชิน้งานเหล็กที่จะน าไปผลิต 
3.2.  เหล็กตัดขนาดต่างๆ และเหล็กโครงสร้าง (Cut steel and structural steel)  
กลุ่มบริษัทรบัผลิตเหล็กโครงสรา้งและจ าหน่ายเหล็กตดัในรูปแบบต่างๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยเครื่องจกัรที่มี

ประสิทธิภาพ โดยกลุ่มผลิตภณัฑเ์หล็กตดัและเหล็กโครงสรา้งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่  
  3.2.1. เหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) เหล็กมว้นแถบเล็ก คือ การน าเหล็กรีดร้อนชนิดมว้นมาผ่านกระบวน
การตดัดว้ยเครื่องจกัรตามความกวา้งที่ลกูคา้ก าหนด โดยบรษิัทสามารถตดัเหล็กมว้นแถบเล็กที่มีขนาดหนา้กวา้งตัง้แต่ 50 - 500 มม. 
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เมื่อตดัแลว้จะมว้นกลบัคืนเพื่อจ าหน่ายแก่ลกูคา้ ทัง้นี ้เหล็กมว้นแถบเล็กมกันิยมน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑเ์หล็กประเภทอื่นๆ อาทิ
เช่น เหล็กรูปตวัซี เหล็กฉาก และท่อเหล็ก เป็นตน้ 

3.2.2.  เหลก็แผ่น (Steel Sheet)  ผลิตภณัฑเ์หล็กแผ่นไดม้าจากการน าเหล็กรีดรอ้นชนิดมว้นมาคลี่และตดัเป็น
แผ่นดว้ยเครื่องตดัเหล็ก (Cutting Machine) ในขนาดความกวา้งและความยาวที่แตกตา่งกนัออกไปตามที่ลกูคา้ตอ้งการ โดยขนาด
เหล็กแผ่นที่มีขนาดและรูปรา่งตามมาตรฐาน คือ 4 x 8 ฟตุ  5 x 10  ฟตุ และ  5 x 20  ฟตุ ความหนา 1.2 - 12.00 มม. 2.90 – 12.00 
มม. และ 2.90 – 12.00 มม.ตามล าดบั ซึ่งปัจจบุนั ผลิตภณัฑเ์หล็กแผ่นนิยมน าไปใชใ้นอตุสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑเ์หล็ก รวมถงึ
อตุสาหกรรมยานยนต ์ 

3.2.3. เหล็กแบนตดั (Flat Plate) เหล็กแบนตดั คือ การน าเหล็กรีดรอ้นมาตดัใหไ้ดข้นาดและรูปรา่งตามที่ลกูคา้
ก าหนด โดยจะมีความยาวมาตรฐานท่ี 6เมตร และมีขนาดกวา้งอยู่ที่ 1 นิว้ ถึง 36 นิว้ 44 มม. และ 1100 มม. ที่ความหนา 1.90 ถึง 6 
มม. เหล็กแบนตดัสามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลาย อาทิเช่น ตะแกรง ประตรูัว้ วสัดตุกแตง่ภายใน  รวมทัง้ใชเ้ป็น
วตัถดุิบส าคญัในอตุสาหกรรมตา่งๆ เช่น อตุสาหกรรมยานยนต ์การผลิตเฟอรน์ิเจอร ์อตุสาหกรรมชิน้ส่วนต่างๆ เป็นตน้   

3.2.4. เหล็กรูปตวัซี (Lip - Channel Steel) เป็นผลิตภณัฑเ์หล็กซึ่งมีรูปรา่งหนา้ตดัคลา้ยตวัอกัษร C ในการผลิต
จะน าเหล็กมว้นแถบเล็ก (Slitting Coil) ท่ีตดัตามขนาดมาขึน้รูปในลกัษณะตวัอกัษร C ดว้ยเทคโนโลยีการขึน้รูปเย็นแบบพบัและแบบ
รีด โดยมีความหนาและความกวา้งของปีกแตกตา่งกนั เพื่อเพิ่มความหลากหลายต่อการใช้งานของลกูคา้ โดยปกตินัน้เหล็กรูปตวัซจีะ
ถกูน ามาใชใ้นงานก่อสรา้งในส่วนโครงสรา้งหลงัคาเป็นส่วนใหญ่  

3.2.5. ทอ่เหล็ก (Steel Pipe) กลุ่มบรษิัทผลิตและจ าหน่ายทัง้ท่อเหล็กกลม ท่อเหล่ียม และท่อแบน โดยทัง้ 3 
ชนิดลว้นแลว้แต่เป็นวสัดสุ าคญัในอตุสาหกรรมตา่งๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอตุสาหกรรมก่อสรา้ง อตุสาหกรรมเฟอรน์เิจอร ์หรือ
อตุสาหกรรมยานยนต ์นอกจากนี ้ยงัสามารถน าไปดดัแปลงปรบัใชก้บัอตุสาหกรรมอื่นๆ ไดอ้กีหลากหลายตามความตอ้งการของ
ลกูคา้ ท่อเหล็กทรงกลมมีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางตัง้แต่ 1 นิว้ ถงึ 4 นิว้ ความหนาตัง้แต่ 1.2 มม. ถึง 3.25 มม. ที่ความยาวมาตรฐาน 
6 เมตร ส่วนท่อทรงเหล่ียมมีขนาด  1 x1 นิว้ ถึง 4 x 4 นิว้ ความหนาตัง้แต่ 1.2 มม. ถึง 3 มม. ที่ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และท่อ
ทรงแบน มีขนาด 2 x 1 นิว้ ถึง 2 x 6 นิว้ ความหนาตัง้แต่ 1.20 มม. ถึง 3 มม. 
  

4) กลุ่มผลิตภัณฑเ์หล็กลวด (Wire rod)   
กลุ่มบริษัทผลิตและจ าหน่ายเหล็กลวดชนิดคารบ์อนต ่า (Low carbon), คาร์บอนปานกลาง (Medium carbon) และ  

คารบ์อนสูง (High carbon) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพื่อใช้ในอุสาหกรรมยานยนต์ อุสาหกรรมเครื่องจักร 
อสุาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์โดยกลุ่มบรษิัทสามารถผลิตภณัฑเ์หล็กลวดที่มีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 5.5 มม. ถึง 16 มม. 

 
5) กลุ่มผลิตภัณฑเ์ศษเหล็ก (Metal Scrap)   

ผลิตภณัฑเ์ศษเหล็กเป็นวตัถุดิบตัง้ตน้ในการผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งกลุ่มบริษัทรบัซือ้เศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็ก
โดยกระบวนการ Shear และ Shred จากผลิตภณัฑห์รือสินคา้ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบที่หมดอายใุชง้านแลว้ หรือเศษซากเหล็กจาก
อุตสาหกรรม เพื่อน าไปผลิตเป็นเหล็กแท่งยาวต่อไป ทั้งนีก้ระบวนการดังกล่าวยงัช่วยใหบ้ริษัทลดตน้ทุนในการผลิตเหล็กแท่งยาว 
เนื่องจากเศษเหล็กที่ผ่านกระบวนการ Shear และ Shred จะมีขนาดเล็กท าใหก้ารหลอมละลายเศษเหล็กใชเ้วลาเร็วกว่าเศษเหล็กที่มี
ขนาดใหญ่ 
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6) กลุ่มพลังงานทดแทน 
พลงังานทดแทนเป็นพลงังานแสงอาทิตย ์ซึ่งกลุ่มบรษิัทมีโครงการพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์(Solar Farm) โดยไดท้ าสญัญา

ซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค รวมทัง้สิน้ 9 ฉบบั ส าหรบั 9 โครงการ เพื่อขายไฟฟ้าในปรมิาณ 2.5 เมกะวตัตต์่อโครงการ โดย
สญัญามีระยะเวลา 25 ปี และไดร้บั Adder 6.50 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทนุเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยโรงไฟฟ้าทัง้ 9 โครงการนี ้ตัง้อยู่ที่ จงัหวดัชยัภมูิไดเ้ริ่มประกอบการเชิงพาณิชย ์(“COD”) เป็นท่ีเรียบรอ้ย  
 
1.2.3 การตลาดและการแข่งขนั 

กลยุทธก์ารตลาด 

1) กลยุทธด์้านผลิตภัณฑแ์ละบริการ (Product and Service) 

กลุ่มบริษัทมีความตระหนกัถึงสภาวะตลาดและความตอ้งการที่แตกต่างกันของผูบ้ริโภค จึงมีผลิตภณัฑเ์หล็กที่หลากหลาย 

และมีนโยบายที่จะเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มากยิ่งขึน้ เพื่อให้ลูกคา้สามารถซือ้หา

ผลิตภณัฑเ์หล็กทุกประเภทที่ตอ้งการไดจ้ากบริษัทที่เดียวโดยไม่จ าเป็นตอ้งสั่งซือ้จากผูผ้ลิตหลายแห่ง ซึ่งผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษิัทมี

ครอบคลมุตัง้แต่เหล็กมว้น เหล็กแผ่น เหล็กโครงสรา้งรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กเสน้ เหล็กลวดคารบ์อนต ่า คารบ์อนสงู รวมถึงเหล็ก

เกรดพิเศษ การที่บริษัทมีผลิตภัณฑท์ี่หลากหลายดงักล่าวนี ้ท าใหก้ลุ่มบริษัทมีความไดเ้ปรียบดา้นการใชว้ตัถุดิบ เนื่องจากวตัถุดิบ

หลกัที่ใชส้  าหรบัการผลิตเหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้น สามารถใชใ้นการผลิตสินคา้ของกลุ่มบริษัทในส่วนของเหล็ก

รูปพรรณไดเ้กือบทกุประเภท รวมถึงวตัถดุิบเหล็กแท่งที่ใชใ้นการผลิตเหล็กเสน้ก่อสรา้ง และเหล็กลวด นอกจากนี ้ยงัท าใหก้ลุ่มบรษิทัมี

ส่วนสญูเสียที่เกิดจากการผลิตนอ้ยลงดว้ย เนื่องจากเหล็กส่วนที่เหลือจากการตดัเพื่อท าผลิตภณัฑช์นิดหนึ่งอาจน าไปใชท้ าผลิตภัณฑ์

อีกชนิดหน่ึงได ้ส าหรบัเหล็กเสน้ซึ่งเป็นผลิตภณัฑท์ี่สรา้งรายไดห้ลกัใหแ้ก่กลุ่มบรษิัทนัน้ ผลิตตามมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) และ

มีหลากหลายขนาดใหล้กูคา้ไดเ้ลือกซือ้ตามความตอ้งการใชง้าน ทัง้นี ้จากการเขา้ลงทนุในบริษัท มิลลค์อน บูรพา จ ากัด ท าใหบ้รษิัท

สามารถผลิตเหล็กเสน้ชนิดเกลียวรบัแรงดึงสงูไดต้ามมาตรฐานต่างประเทศ และเป็นผลใหก้ลุ่มบริษัทเ ป็นผูผ้ลิตเหล็กแรงดึงสงูชนิด

เกลียวเพียงรายเดียวในประเทศและรายเดียวในเอเชีย  ซึ่งตัง้แต่ปี 2555 ที่โครงการ Green Mill ไดเ้ริ่มด าเนินการผลิตเหล็กแท่งทรง

ยาว (Billet) ท่ีเป็นวัตถุดิบหลกัในการผลิตผลิตภัณฑก์ลุ่มเหล็กเสน้ ผลิตภัณฑก์ลุ่มเหล็กเสน้ และกลุ่มเหล็กลวด อันเป็นผลิตภณัฑ์

หลกัของบรษิัทฯ ไดส้ าเรจ็ท าใหบ้รษิัทฯ มีวตัถดุิบป้อนเขา้สายการผลิตไดอ้ย่างต่อเนื่อง ลดตน้ทนุการผลิต และลดความเส่ียงจากการ

ขาดแคลนวตัถดุิบที่ส  าคญัได ้นอกจากนีจ้ากที่บรษิัทไดเ้ขา้ซือ้ทรพัยสิ์นของ TSSI ท าใหก้ลุ่มบรษิัทสามารถผลิตเหล็กลวด (Wire Rod) 

ซึ่งเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิต ลวดเหล็กอตุสาหกรรม (Industrial Wires), ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh), ลวดเหล็กกลา้ส าหรบัคอนกรตี

อดัแรง (PC Wire/ PC Strand), ลวดสปรงิ, สลกัภณัฑ ์(Fasteners) อีกทัง้กลุ่มบรษิัทยงัสามารถผลิต Billet เกรดพิเศษ ซึ่งเป็นวตัถดุิบ

ในการผลิตเหล็กลวดเกรดพิเศษ ท่ีใชใ้นอตุสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ การผลิตสลิง ลวดเชื่อม ชิน้ส่วนยานยนต ์เป็นตน้   

นอกจากความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์และการบริการแลว้ บริษัทยงัเนน้การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานและรายละเอียดที่ลกูคา้ก าหนด มีการส่งมอบสินคา้ที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได ้ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการใหบ้รกิารแก่

ลูกค้า รวมถึงมีการติดตามผลการจัดส่งและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่ออ านวยความสะดวก สรา้งความประทับใจ และสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้  

นอกจากสินคา้และบริการที่กล่าวไว้ข้างตน้ปัจจุบัน บริษัทมีการพัฒนาจนมีความพรอ้มในการผลิตเหล็กเส้นก่อสรา้ง

มาตรฐานส าหรบังานรถไฟฟ้าความเรว็สงูไทยจีน เหล็กเกรดGB(Guo Piao) เป็นเหล็กมาตรฐานการก่อสรา้งที่อา้งอิงตามมาตรฐานจนี 
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ซึ่งเป็นโครงการระหว่างรฐับาลไทย และรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีนในการพฒันาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสงูเชื่อมโยงภมูิภาค 

ณ ปัจจบุนัเป็นผูผ้ลิตเหล็กชนิดนีไ้ดเ้พียง 3 ราย ท่ีสามารถผลิตเหล็กเกรดGB(Guo Piao) ในประเทศได ้

นอกจากนี ้บรษิัทยงัเนน้ผลิตสินคา้ที่อยู่ในความตอ้งการของตลาดเป็นหลกั โดยบรษิัทจะคาดการณว์่าสินคา้ชนิดใดจะเป็นที่

ตอ้งการของตลาดและมีแนวโนม้ราคาที่ดี จึงจะผลิตสินคา้ดงักล่าวในปริมาณมากเพื่อใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด และจากการที่

บริษัทมีความช านาญในการบริหารสินคา้คงคลงั ส าหรบัสินคา้ที่เป็นที่นิยมของตลาด บริษัทจะวางแผนจดัหาวตัถุดิบใหไ้ดป้รมิาณที่

เพียงพอและมีระดบัราคาที่เหมาะสม เพื่อผลิตเป็นผลิตภณัฑอ์อกขายในช่วงที่มีความตอ้งการสงู ส่วนสินคา้ที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมของ

ตลาดมากนกั บรษิัทจะท าการผลิตเมื่อมีค  าสั่งซือ้สินคา้ล่วงหนา้จากลกูคา้เท่านัน้  

2) กลยุทธด์้านราคา (Price) 

บริษัทก าหนดราคาสินคา้ตามภาวะของอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด โดยมีนโยบายก าหนดราคาตามภาวะความตอ้งการ

สินคา้ รวมถึงราคาตลาดของสินคา้และวตัถดุิบเป็นเกณฑ ์นอกจากนี ้จะพิจารณาถึงแนวโนม้ของภาวะตลาดและราคาในอนาคตเพื่ อ

เป็นปัจจัยในการก าหนดราคาสินคา้ดว้ย  โดยบริษัทจะพยายามก าหนดราคาของผลิตภัณฑใ์หเ้หมาะสมกับสภาวะตลาดและใหม้ี

ความสามารถในการแข่งขันได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ใชร้าคาเป็นปัจจยัหลักในการแข่งขัน หากแต่จะเนน้ที่คุณภาพของสินคา้ 

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์และการใหบ้รกิารท่ีดี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เป็นส าคัญ 

3) กลยุทธด์้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย (Place) 

บริษัทบริหารช่องทางการจ าหน่ายโดยยึดหลักระบบการตลาดในแนวดิ่ง (Vertically Integrated Marketing Distribution 

System) โดยการมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกคา้และพันธมิตรในการกระจายผลิตภัณฑข์องบริษัท ทั้งนี ้บริษัทมีการร่วมมือกันทาง

การตลาดระหว่างผูด้  าเนินการในช่องทางการจัดจ าหน่าย ไดแ้ก่ ผูผ้ลิต ผูค้า้ส่ง และผูค้า้ปลีก ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทสามารถประหยดั

ค่าใช้จ่ายทางการตลาด มีอ านาจต่อรองมากขึน้ และยังช่วยลดขั้นตอนในการจัดจ าหน่ายบางขั้นตอนที่ซ  า้ซอ้นกัน ท าให้การจัด

จ าหน่ายและการกระจายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้ บริษัทยังเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่าน

อินเตอรเ์น็ต เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้รายย่อยทัง้ในกรุงเทพและต่างจงัหวดัมากขึน้  

4) กลยุทธด์้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

บริษัทมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจเพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัประโยชนอ์ย่างเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัทจะมอบส่วนลดหรือเพิ่ม

ระยะเวลาการช าระเงินใหแ้ก่ลกูคา้รายใหญ่ที่มีการสั่งซือ้ในปริมาณมาก หรือมีฐานะการเงิน และประวตัิการช าระเงินท่ีดี ทัง้นี ้  บริษัท

จะจดัส่งผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพตามที่ลกูคา้ตอ้งการใหแ้ก่ลกูคา้ถึงสถานท่ีที่ลกูคา้ก าหนด เพื่อเป็นการลดความเส่ียงดา้นการจดัหาและ

จดัส่งผลิตภณัฑใ์หก้ับลกูคา้ ซึ่งช่วยใหล้กูคา้สามารถควบคุมตน้ทุนไดง้่ายขึน้ และยงัเป็นการช่วยพฒันาความสมัพนัธอ์ันดีระหว่าง

ลกูคา้กบับรษิัทอีกดว้ย 

นอกจากนี ้บริษัทยงัใหค้วามส าคญัดา้นประชาสมัพนัธโ์ดยก าหนดใหม้ีการจดัท าส่ือประชาสัมพันธท์ัง้ในรูปแบบออนไลน์

และออฟไลน ์เพื่อเป็นการสรา้งการรบัรูใ้นตราสินคา้และผลิตภณัฑข์องทางบรษิัทไปยงักลุ่มผูใ้ชง้าน อีกทัง้ยงัส่งเสริมการจดักิจกรรม

เพื่อกระตุน้การขายผ่านรา้นตวัแทนจ าหน่ายทั่วประเทศ อาทิ การจัดบูธประชาสัมพันธ์ ณ จุดจ าหน่าย การติดป้ายประชาสมัพนัธ ์

รวมทัง้การจดักิจกรรมอบรมสมัมนารว่มกบัรา้นตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูคา้เป้าหมายของบรษิัทส่วนใหญ่เป็นลกูคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Wholesalers) ซึ่งเป็นลกูคา้ที่มีมลูค่าการสั่งซือ้ในแต่ละครัง้ที่

สงู ซึ่งจะซือ้ผลิตภณัฑเ์หล็กของบรษิัทเพื่อจ าหน่ายต่อใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้รายอื่นๆ เช่น รา้นคา้วสัดกุ่อสรา้งทั่วไป ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง หรือ

ลูกคา้ทั่วไปตามบา้นเรือน อีกทอดหนึ่ง ซึ่งตัวแทนจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งเหล่านีม้ีส่วนช่วยในการกระจายสินคา้ของบริษัทออกไปยงั

พืน้ที่ในต่างจังหวดั ทั้งนีส้ัดส่วนมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑต์่อยอดขายรวมใหก้ับลูกคา้ ในแต่ละกลุ่มในระหว่าง ปี 2561 – 2563 

สามารถสรุปไดด้งันี ้

ประเภทของลูกค้า 
เฉพาะกิจการ  รวมบริษัทย่อย 

2563 2562 2561  2563 2562 2561 

ผู้ค้าส่ง (Wholesaler) 83.20% 85.28% 88.80%  78.30% 71.78% 74.61% 

ลูกค้าโครงการ 0.20% 0.08%   0.66%  0.34% 0.34% 1.99% 

ลูกค้าอื่นๆ 16.60% 14.64% 9.54%  21.51% 27.88% 23.40% 

รวม 100% 100% 100%  100% 100% 100% 

ส าหรบัการจ าหน่ายสินคา้ บรษิัทไม่ไดม้ีการจ าหน่ายสินคา้ใหก้บัลกูคา้รายใดรายหนึ่งในสดัส่วนเกินรอ้ยละ 35 ของยอดขาย
รวม ทัง้นีใ้นปี 2563 สดัส่วนของกลุ่มลกูคา้ประเภทผูค้า้ส่งของกลุ่มบรษิัทอยู่ที่รอ้ยละ 78.30 ของรายไดจ้ากการขาย ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 
2562  ในขณะท่ีสดัส่วนของลกูคา้อื่นๆอยู่ที่รอ้ยละ 21.51 ซึ่งลดลงจากปี 2562 เนื่องจากบรษิัทมุ่งเนน้การกระจายสินคา้ของบรษิัทให้
ออกไปยงัพืน้ท่ีต่างๆ ผ่านผูค้า้ส่งเพิ่มขึน้ เพื่อใหผ้ลิตภณัฑข์องบรษิัทมีการกระจายอย่างทั่วถึงมากขึน้  

การขายสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษัทมีทัง้การขายเป็นเงินสด และการใหร้ะยะเวลาช าระเงินแก่ลกูคา้ โดยพิจารณาจาก
ความสมัพนัธท์างการคา้ ระยะเวลาในการซือ้-ขายกบับรษิัท และประวตัิในการช าระหนี ้โดยจะตอ้งมีประวตัิการช าระเงินอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี ทัง้นีบ้ริษัทใหเ้ครดิตแก่ลกูคา้ที่แตกต่างกันตามหลกัในการพิจารณาเครดิตของบริษัทฯ ซึ่งเครดิตที่ลกูคา้แต่ละรายไดร้บันัน้ส่วน
ใหญ่จะไม่เกิน 120 วัน โดยปัจจุบันกลุ่มลูกคา้หลักของบริษัทเป็นผูค้า้ส่งผลิตภัณฑเ์หล็กในกรุงเทพและปริมณฑล บริษัทยังมีการ
ขยายตลาดไปสู่กลุ่มลกูคา้ในต่างประเทศเพิ่มขึน้อีกดว้ย 

1.2.4 ภาวะตลาดและอตุสาหกรรมเหล็ก 

ส าหรบัสถานการณอ์ุตสาหกรรมเหล็กไทยใน 2563 ประเทศไทยมียอดการบริโภคผลิตภณัฑเ์หล็กส าเร็จรูปปรมิาณรวม 

16.48 ลา้นตนั ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 11.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของไวรสัโควิด 

19 ที่ท าใหค้วามตอ้งการของผูบ้ริโภคชะลอตวัลง ส่งผลใหภ้าคอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆมีการผลิตและการใชง้านผลิตภณัฑเ์หล็ก

ชะลอลงตามไปดว้ย ถึงแมใ้นช่วงครึ่งหลงัของปีจะมีแนวโนม้ฟ้ืนตวัขึน้ก็ตามแต่เป็นการฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ โดยการบริโภคเหล็กทรงยาว

อยู่ที่ 6.32 ลา้นตนั ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 9.9 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  แบ่งเป็นการบริโภคเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้าง

รูปพรรณรีดรอ้ย (Bar & HR section) มีปริมาณอยู่ที่ 3.74 ลา้นตัน ลดลงรอ้ยละ 15.7 และการบริโภคเหล็กลวด (Wire Rod) อยู่ที่ 

2.24 ลา้นตนั ลดลงรอ้ยละ 3.3 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 

การบรโิภคเหล็กทรงแบน ปรบัตวัลงรอ้ยละ 12.6 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน มีปรมิาณอยู่ที่ 10.17 ลา้นตนั โดยการ

บริโภคเหล็กทรงแบนขยายตัวเกือบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์  การบริโภคผลิตภัณฑเ์หล็กทรงแบนส่วนใหญ่มีการปรับตัวลดลง โดยการ
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MILL 13 รบัรองความถกูตอ้ง 

บริโภคเหล็กแผ่นรีดรอ้น (HR coil/sheet) และเหล็กแผ่นรีดเย็น (CR sheet) ปรบัตวัลดลง รอ้ยละ 20.5 และรอ้ยละ 19 เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั การบริโภคอยู่ที่ 5.17 ลา้นตนั และ 2.89 ลา้นตนั ตามล าดบั ในขณะที่การบรโิภคเหล็กแผ่นเคลือบ

สงักะสี (Galvanized sheet) ขยายตวัเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 3.3เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ปรมิาณการบรโิภคอยู่ที่ 2.93 ลา้นตนั 

การผลิตเหล็กส าเร็จรูปของไทยในปี 2563 มีปริมาณอยู่ที่ 7.19 ลา้นตัน ปรับตัวลดลง รอ้ยละ 7.9 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการผลิตของผลิตภัณฑเ์หล็กทรงยาวอยู่ที่ 4.59 ลา้นตัน ปรับตัวลดลง รอ้ยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน การผลิตเหล็กเสน้และเหล็กโครงสรา้งรูปพรรณรีดรอ้น (Bar & HR section) ลดลงรอ้ยละ 13.3 มีปริมาณการผลิต

อยู่ที่ 3.57 ลา้นตัน ในขณะที่การผลิตของเหล็กลวด (Wire rod) ขยายตัวเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 9.7 มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1.02 ลา้นตัน 

ตามล าดบั 

การผลิตของผลิตภณัฑเ์หล็กทรงแบนของปี 2563 อยู่ที่ 2.6 ลา้นตนั ปรบัตวัลดลง รอ้ยละ 5.6 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนั

ของปีก่อนหนา้ โดยการผลิตเหล็กแผ่นรีดรอ้น (HR coil/sheet) การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (CR sheet) และการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ

สงักะสี (Galvanized sheet) ลดลงรอ้ยละ 7.9 รอ้ยละ 16.3 และรอ้ยละ 24.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปริมาณการ

ผลิตอยู่ที่ 2.42 ลา้นตนั 1.72 ลา้นตนั และ 0.86 ลา้นตนั ตามล าดบั 

การน าเขา้ผลิตภณัฑเ์หล็กส าเร็จรูปของไทย มีปริมาณอยู่ที่ 10.41 ลา้นตนั ปรบัตวัลดลง รอ้ยละ 14.9 เมื่อเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยการน าเขา้ของผลิตภณัฑเ์หล็กทรงยาวและผลิตภณัฑเ์หล็กทรงแบน อยู่ที่  2.33 ลา้นตนั และ 8.07 ลา้นตนั 

ปรบัตวัลดลง รอ้ยละ 18.5 และ รอ้ยละ 13.8 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั 

การส่งออกผลิตภัณฑเ์หล็กส าเร็จรูปของไทย มีปริมาณอยู่ที่ 1.1 ลา้นตัน ปรบัตัวลดลง รอ้ยละ 19.7 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนหนา้ โดยการส่งออกของผลิตภณัฑเ์หล็กทรงยาว ลดลง รอ้ยละ 33 ปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 602,463 ตนั และการ

ส่งออกผลิตภณัฑเ์หล็กทรงแบน อยู่ที่ 508,527 ตนั ขยายตวั รอ้ยละ 4.7 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนหนา้ 
 
แนวโน้มปี 2564 

ส าหรบัแนวโนม้ความตอ้งการใชเ้หล็กในประเทศปี 2564 คาดว่า จะขยายตวัรอ้ยละ 5 - 8 หรือประมาณ 17-18 ลา้นตนั 

ซึ่งสอดรบักบัภาวะเศรษฐกิจไทยที่มแีนวโนม้ฟ้ืนตวัจากปีกอ่น ประกอบกบันโยบาย Made in Thailand ที่กรมบญัชีกลางไดอ้อประกาศ

กฎกระทรวง โดยก าหนดใหก้ารก่อสรา้งของภาครฐัตอ้งใชเ้หล็กที่ผลิตในประเทศไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของมลูค่าหรือปริมาณเหล็กที่

ใชใ้นงานก่อสรา้งทัง้หมด ซึ่งปัจจบุนัประกาศลงในราชกิจจานเุบกษาแลว้ คาดว่าจะมีผลบงัคบัใชใ้นเดือนกมุภาพนัธ ์2564 นอกจากนี ้

ยงัมีการลงทนุโครงสรา้งพืน้ฐานท่ีคาดว่าจะมีความคืบหนา้มากขึน้ โดยเฉพาะงานก่อสรา้งระยะแรก เช่น งานวางฐานรากและเสาของ

ทางยกระดับโครงการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟความเร็วสูง เป็นตน้ ขณะที่งานก่อสรา้งภาคอสังหาริมทรัพยม์ีแนวโนม้ทรงตัวถึง

ขยายตวัเล็กนอ้ย เนื่องจากอปุทานคงคา้งสะสมมีจ านวนมาก 

ในส่วนของราคาเหล็กปัจจบุนัปรบัขึน้ประมาณรอ้ยละ 10 จากช่วงปลายปี 2563 และมีแนวโนม้ปรบัขึน้ต่อเนื่อง จากการ

ปิดเตาถลุงเหล็กในประเทศจีนในช่วงที่ผ่านมา หลังความตอ้งการลดลงจาก COVID-19 ประกอบกับจีนขาดแคลนเหล็ก จึงน าเขา้

เหล็กเพิ่มขึน้จนดนัใหร้าคาเหล็ก สินแรเ่หล็ก และเศษเหล็กสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 
ผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศ  

ผูผ้ลิตภายในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กในประเทศ ไดจ้ดัแบ่งออกอย่างกวา้งๆเป็น 2 ประเภท โดยจดัตามรูปแบบของ

เตาที่ผูผ้ลิตเหล็กแต่ละรายใชใ้นการผลิต ซึ่งแบ่งออกไดด้งันี ้  



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 14 รบัรองความถกูตอ้ง 

1.ผู้ผลิตทีท่ าการผลิตเหล็กด้วยเตา EAF (Electrical Arc Furnace process) 

ผูผ้ลิตที่ท  าการผลิตเหล็กดว้ยเตาอารค์ไฟฟ้า EAF (Electric Arc Furnace) กล่าวคือ เป็นการน าเศษเหล็กที่ถกูหมนุเวียน

มาใช้ใหม่  โดยใช้วิธีการหลอมดว้ยเตาอารค์ไฟฟ้าก าลังสูง ส่งต่อสู่กระบวนการ Vacuum Degassing เพื่อลดปริมาณออกซิเจน 

ไนโตรเจน ไฮโดรเจน ภายใตบ้รรยากาศที่มีความดนัต ่าระดบัสญุญากาศ ซึ่งการท า Vacuum Degassing นีจ้ะท าใหเ้หล็กแท่ง (Billet) 

มีความสะอาดมากขึน้ และมีคุณภาพส าหรับใช้ในการเป็นวัตถุดิบส าหรัลผลิตเหล็กเส้นก่อสรา้ง(Re-bar) ดว้ยการรีดรอ้นผ่าน

กระบวนการ Hot Charge ซึ่งเป็นการป้อนวัตถุดิบที่หล่อแบบต่อเนื่องเขา้สู่เตาอบเหล็ก ท าให้สามารถลดปริมาณการใชพ้ลังงาน

ภายในเตาอบเหล็กลดลง และท าให้ไดน้ า้เหล็กท่ีมีความสะอาดและบริสุทธ์ิ นอกจากจะเป็นเหล็กท่ีมีสารมลทินต ่า มีคุณภาพดี

สม ่าเสมอ มีความแข็งแรงสูงแลว้ การผลิตเหล็กโดยวิธีนี ้ยังเป็น green technology ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้มและช่วยลดการใช้

ทรพัยากรของโลกลงดว้ย 

2.ผู้ผลิตทีท่ าการผลิตด้วยเตา IF (Induction Furnace process) 

ผูท้ี่ท  าการผลิตดว้ยเตา IF (Induction Furnace process) ซึ่งมีกระบวนการผลิตเหล็กที่ใชเ้ตาหลอมที่ใชค้วามรอ้นจาก

การเหนียวน าไฟฟ้าในการหลอม และเป็นเหล็กที่ผลิตมาจากการหลอมเศษเหล็กเช่นเดียวกบัการผลิตดว้ยเตา EF  แต่ใชก้ารเหนี่ยวน า

ไฟฟ้าเพื่อใหเ้กิดความรอ้นท่ีเหล็กจนหลอมละลายเป็นน า้เหล็ก จากนัน้เติมธาต ุที่จ  าเป็น เพื่อใหเ้หล็กรบัก าลงัไดต้ามที่ มอก. ก าหนด 

แต่เตาชนิดนีจ้ะไม่สามารถก าจดัสิ่งที่ปนเป้ือนมากบัเศษเหล็กออกได ้รวมทัง้ท าการก าจดัสารเจือปนและส่ิงแปลกปลอมออกจากเหล็ก

ไดย้ากกว่าการใชเ้ตา EF  

อย่างไรก็ตาม  มาตรฐานเหล็กเสน้ก่อสรา้งที่ไดม้ีการปรบัปรุงมาตรฐานใหม่ ซึ่งเริ่มประกาศใชเ้มื่อปี พ.ศ. 2559 และ

บงัคบัใชเ้มื่อวนัที่ 18 มิถุนายน 2561 ไดก้ าหนดใหผู้ผ้ลิตแสดงชนิดของเตาหลอมที่ใชใ้นการหลอมเหล็กเป็นตวันูนเพิ่มลงไปบนเนือ้

เหล็กทกุเสน้ เพื่อเป็นขอ้มลูใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลือกใชเ้หล็กที่มีคณุภาพเหมาะสมกบัลกัษณะงานอีกดว้ย 

 
ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา  

ส่วนแบ่งตลาด 2563 
เหล็กเสน้ (Rebar) 20.18% 

 
1.2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ ์หรือบริการ 

 
1) วัตถุดบิ 

วตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตเหล็กเสน้กลมและเหล็กเสน้ขอ้ออ้ย คอื เหล็กแท่งยาว (Billet) และวตัถดุิบส าคญัในการผลิต
คือ เศษเหล็ก (Scrap) กลุ่มบรษิทัไดม้ีการจดัหาเศษเหล็กทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ เพื่อเป็นวตัถดุิบในการผลิตเหล็กแทง่ทรงยาว 
ส่วนวตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตเหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้น (Hot Rolled Coil) โดยในปี 2561-2563 มีรายละเอยีด
ของแหล่งวตัถดุิบของกลุม่บรษิัทมีดงันี ้  



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 15 รบัรองความถกูตอ้ง 

การด าเนินการจดัหามุ่งเนน้การจดัหาสินคา้ที่มีคุณภาพ มีความคุม้ค่า และส่งมอบสินคา้ในปริมาณที่ตอ้งการ ภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม  สอดคลอ้งกับปริมาณสินคา้คงคลงัและแผนการผลิต เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุในภาพรวมของทัง้กลุ่มบรษิัท

นอกจากนี ้ทางหน่วยงานจดัหามีการประมาณการความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละวตัถดุิบเพื่อรกัษาระดบัสินคา้คงคลงัอย่างเหมาะสม

กบันโยบายและแผนการผลิตเพื่อสามารถรกัษาระดบัตน้ทุนทางดา้นสินคา้คงคลงั ในขณะเดียวกนัสามารถสนบัสนนุกระบวนการผลิต

อย่างต่อเนื่อง ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท มีการด าเนินงานจัดหาจากแหล่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยเนน้ที่คุณภาพของวตัถุดิบเป็นหลักในระดับตน้ทุนที่สมเหตุสมผล  สัดส่วนของการจดัหา

ภายในประเทศและภายนอกประเทศคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 76 และรอ้ยละ 24 ตามล าดบั  

2) นโยบายสินค้าคงคลัง 

 นโยบายการบริหารวัตถุดิบและสินคา้คงคลังของบริษัทจะมีความยืดหยุ่น และมิไดก้ าหนดปริมาณการส ารองไวอ้ย่าง

ตายตวั  โดยผูบ้ริหารของบริษัทจะติดตามขอ้มลูความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดอย่างใกลช้ิดจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูการ

ซือ้ขายในตลาดโลก งานวิจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง การร่วมสนทนาหรือประชุมกับผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่ เพื่อวางแผนและก าหนด

นโยบายการจดัซือ้วตัถดุิบใหเ้หมาะสมกบัสภาวะตลาดในแต่ละขณะ โดยรว่มมือกบัฝ่ายโรงงานและการตลาดในการวางแผนการผลิต

และจ าหน่ายสินคา้ ซึ่งปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงปรมิาณสินคา้คงคลงัของบรษิัทจะขึน้อยู่กบัสภาวะตลาด อปุสงคแ์ละ

อุปทาน ปริมาณวตัถุดิบในตลาด รวมถึงอ านาจการต่อรองของผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบและลกูคา้ในขณะนั้นดว้ย  ทัง้นี ้การที่บริษัทมีการ

ส ารองสินคา้คงคลงัเพื่อช่วยใหส้ามารถส่งมอบสินคา้ใหก้บัลกูคา้ในทนัที ในขณะที่ผูป้ระกอบการที่มีลกัษณะการผลิตตามค าสั่งของ

ลกูคา้ (Made to Order) เพียงอย่างเดียว อาจท าใหล้กูคา้ตอ้งรอการสั่งซือ้วตัถดุิบและสั่งผลิตเป็นเวลานาน 

  

วัตถุดิบ 

เฉพาะกิจการ รวมบริษัทย่อย 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 

 ต่างประเทศ     
            

  - เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 185 3% 1,159 12% 2,280 21% 185 2% 1,159 9% 2,280 13% 
 - เหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิด
มว้น (HRC) - - - - - - - - - 0% - - 
มว้น (HRC)-GI 18 0% - - - - 161 2% 41 0% - - 
  - เศษเหล็ก (Scrap) - - - - - - 2,125 20% 897 7% 1,269 7% 

รวมต่างประเทศ 203 3% 1,159 12% 2,280 21% 2,471 24% 2,097 16% 3,549 20% 

 ในประเทศ             
  - เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 6,430 97% 8,507 88% 8,719 79% 6,430 61% 8,507 65% 8,719 49% 
 - เหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิด
มว้น (HRC) - - 

 
- - - - 502 5% 712 6% 777 4% 

มว้น (HRC)-GI - - - - - - - - 57 0%   
  - เศษเหล็ก (Scrap) - - - - - - 1,063 10% 1,788 13% 4,908 27% 

รวมในประเทศ 6,430 97% 8,507 88% 8,719 79% 7,995 76% 11,064 84% 14,404 80% 

รวม 6,633 100% 9,666 100% 10,999 100% 10,466 100% 13,161 100% 17,953 100% 
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3) อัตราก าลังการผลิต 

โรงงาน ประเภทเคร่ืองจักร 
อัตราก าลังการผลิต 

(ตันต่อปี) 

เคร่ืองจักรผลิตเหล็กเส้น   

 (โรงรีดเหล็กเสน้ - กรุงเทพฯ (บางกระดี่)) 
- เครื่องจกัรผลิตเหล็กเสน้และเหล็กเสน้ขอ้ออ้ย 

350,000 

(โรงรีดเหล็กเสน้ - ระยอง) - เครื่องจกัรผลิตเหล็กเสน้ เหล็กเสน้ขอ้ออ้ย เหล็กเสน้ชนิด
เกลียวรบัแรงดงึสงู และเหล็กเพลา 

450,000 

รวม 800,000 

เคร่ืองจักรผลิตเหล็กรูปพรรณ 
  

(โรงเหล็กรูปพรรณ – กรุงเทพฯ (บางกระดี่)) 
-  เครื่องตดัแผ่น (เหล็กแผ่น) 

11,000 

“ 
-  เครื่องรีดท่อ (ท่อเหล็ก) 

27,000 

“ 
-  เครื่องรีดตวัซี (เหล็กรูปตวัซี) 

            58,000 

รวม 96,000 

(โรงเหล็กรูปพรรณ – พม่า)                             -     เครื่องผลิต (เหล็กมว้นแถบเล็ก)           54,000 

-   เครื่องรีดท่อ (ท่อเหล็ก) 
10,397 

                                                                รวม  64,397 

\โรงเตาหลอม - ระยอง  

(โครงการ Green Mill) 
- เตาหลอมอารค์ไฟฟ้า (EAF) 

800,000 

รวม 800,000 

เคร่ืองจักรผลิตเหล็กลวด 

(โรงรีดเหล็กลวด – ระยอง 

-    เครื่องจกัรผลิตเหล็กลวด 500,000 

 รวม 500,000 

เคร่ืองจักรคัดแยกเศษเหล็ก                       -   เคร่ืองจักรคัดแยกเศษเหล็ก                                            460,000 

(ชลบุรี (Suntech Metals) 

                                                               รวม                                                                           460,000 
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โรงงานของกลุ่มบริษัท มีอยู่ 6 แห่ง แบ่งออกเป็น 

1) โรงงานรีดเหล็กเสน้ - กรุงเทพ (ถนนบางกระดี)่ เป็นโรงงานผลิตเหล็กเสน้กลมและเหล็กเสน้ขอ้ออ้ย ที่ความหนาตัง้แต่ 6 

มิลลิเมตร ถึง 16 มิลลิเมตร มีก าลงัการผลิตอยู่ที่ 350,000 ตนัตอ่ปี  และยงัมีโรงงานรีดเหล็กเสน้ - ระยอง เป็นโรงงานผลิตเหล็กเสน้

กลมและเหล็กเสน้ขอ้ออ้ย ที่ความหนาตัง้แต่ 16 มิลลิเมตร ถึง 63.5 มิลลิเมตร  นอกจากนีย้งัผลิตเหล็กเสน้ชนิดเกลียวรบัแรงดงึสงู และ

เหล็กเพลา ดว้ยก าลงัการผลิตรวมประมาณ 800,000 ตนัต่อปี 

2) โรงผลิตเหล็กรูปพรรณ - กรุงเทพ (ถนนบางกระดี)่ ซึ่งผลิตเหล็กตวัซี, เหล็กท่อ, เหล็กแผ่น และเหล็กแบนตดั ซึ่งมีก าลงัการ

ผลิตอยู่ที่ 96,000 ตนัต่อปี 

3) โรงผลิตเหล็กรูปพรรณ – ประเทศพม่า (ทิลาวา) ซึง่ผลิตเหล็กทอ่ ซึ่งมีก าลงัการผลิตอยู่ที่ 64,397 ตนัต่อปี 

4) โรงเตาหลอม หรือ เตาหลอมอารค์ไฟฟ้า (Electronic Arc Furnace: EAF) เป็นโรงหลอมเศษเหล็กเหลือใช ้ภายใตโ้ครงการ 

Green Mill ตัง้อยู่ที่จงัหวดัระยอง โรงหลอมดงักล่าวสามารถหลอมเศษเหล็กเหลือใชเ้พื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งเป็นวตัถดุิบหลกั

ในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑเ์หล็กประเภทต่างๆ ดว้ยก าลงัการผลิตประมาณ 800,000 ตนัต่อปี  

5) โรงงานรีดเหล็กลวด - ระยอง เป็นโรงงานท่ีผลิตเหล็กลวด ที่มขีนาดตัง้แต่ 5.5 มิลลิเมตร ถึง 16 มิลลิเมตร ดว้ยก าลงัการ

ผลิตรวมประมาณ 500,000 ตนัต่อปี 

6) โรงคดัแยกเศษเหล็ก – ชลบรุี เป็นโรงงานท่ีจดัหาเศษเหล็ก แลว้น ามาคดัแยก โดยกระบวนการ Shredder และ Shear จาก

ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบทัง้ที่หมดอายใุชง้านแลว้ หรือเป็นเศษซากเหล็กอตุสาหกรรม ดว้ยก าลงัการผลิตรวม 

460,000 ตนัต่อปี 

โดยกระบวนการผลิตของกลุ่มบรษิัทจะเป็นการประสานงานกนั 3 ฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง คือ ฝ่ายขาย ฝ่ายจดัซือ้ และฝ่ายผลิต โดย

ฝ่ายขายเมื่อไดร้บัค าสั่งซือ้สินคา้จากลกูคา้ จะส่งค าสั่งผลิตสินคา้ไปที่ฝ่ายผลิต ซึ่งฝ่ายผลิตอาจผลิตมากกว่าจ านวนที่ลกูคา้สั่งซื ้อได้

หากพิจารณาว่าสินคา้ประเภทดงักล่าวมีความตอ้งการในตลาด เพื่อใหก้ารผลิตก่อใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด (Economy of Scale) 

ทัง้นี ้ฝ่ายผลิตจะเป็นผูพ้ิจารณาถึงขนาดที่จะผลิต ระยะเวลาที่ใชใ้นการผลิต ปริมาณวตัถุดิบที่ตอ้งใชแ้ละที่ตอ้งสั่งซือ้เพิ่มเติม แลว้จึง

แจง้ใหฝ่้ายขายทราบ ในขณะที่ฝ่ายจดัซือ้จะเป็นผูด้  าเนินการสั่งซือ้วตัถุดิบ และตรวจสอบปริมาณสินคา้คงคลงัว่ามีเพียงพอส าหรบั

การผลิตหรือไม่ โดยฝ่ายตรวจสอบคณุภาพจะเขา้ไปตรวจสอบคณุภาพสินคา้ในแต่ละขัน้ตอนการผลิตตามแผนการตรวจสอบคณุภาพ 

(Quality Control Plan) 

]ในส่วนของกระบวนการผลิต กลุ่มบรษิัทมีการก าหนดขัน้ตอนการท างานไวอ้ย่างชดัเจน โดยไดม้ีการปรบัปรุงระบบการผลิต

และน าเทคโนโลยีการผลิตพรอ้มทัง้เครื่องจกัรที่ทนัสมยัมาใชเ้พื่อพฒันาประสิทธิภาพการผลิตและคณุภาพของสินคา้ 
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1.2.6 ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ ์

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ดงันี ้

▪ ที่ดิน และส่วนปรบัปรุงที่ดิน 

สถานทีต่ั้ง มูลค่าทางบัญชีสุทธ ิ
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระผูกพัน 

บริษัท    

ถนนบางกระดี่ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 631.44 เป็นเจา้ของ ติดจ านอง  
บริษัทย่อย    

99 หมู่ 3 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคม

พฒันา ระยอง 

416.19 เป็นเจา้ของ ติดจ านอง 

ถนนปากรว่ม-อา่วอดุม อ าเภอศรรีาชา 

ชลบรุ ี

628.68 เป็นเจา้ของ ติดจ านอง 

ต าบลคอกกระบือ อ.เมือง จ.สมทุรสาคร 169.22 เป็นเจา้ของ - 

รวม 1,845.53   

 

▪ อาคาร ส่ิงปลกูสรา้งและส่วนควบ 

สถานทีต่ั้ง มูลค่าทางบัญชีสุทธ ิ
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระผูกพัน 

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง    
บริษัท    

ถนนบางกระดี่ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 130.04 เป็นเจา้ของ ติดจ านอง  
บริษัทย่อย    

99 หมู่ 3 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคม

พฒันา ระยอง 

1,110.16 เป็นเจา้ของ ติดจ านอง  

ถนนปากรว่ม-อา่วอดุม อ าเภอศรรีาชา 

ชลบรุ ี

5.88 เป็นเจา้ของ ติดจ านอง 

รวม 1,246.08   
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▪ เครื่องจกัรและอปุกรณโ์รงงาน 

ประเภท มูลค่าทางบัญชีสุทธ ิ
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระผูกพัน 

บริษัท    

เครื่องจกัรผลิตเหล็กเสน้กลมและเหล็กเสน้ขอ้ออ้ย 1,107.33 เป็นเจา้ของ ติดจ านอง  

เครื่องมือเครื่องใชใ้นโรงงาน 54.31 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ระบบไฟฟ้าแรงสงูและสาธารณปูโภค 21.39 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

เครื่องจกัรระหวา่งประกอบและตดิตัง้ 155.10 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
บริษัทย่อย    

เครื่องจกัรผลิตเหล็กรูปพรรณ 106.26 เป็นเจา้ของ ติดจ านอง  

เครื่องจกัรโรงหลอม  4,427.66 เป็นเจา้ของ ติดจ านอง 

เครื่องจกัรฉีกเศษเหล็ก 106.61 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

เครื่องจกัรระหวา่งประกอบและตดิตัง้  189.36 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

ระบบสาธารณปูโภค 615.98 เป็นเจา้ของ ติดจ านอง  

รวม 6,784.00   

 

▪ เครื่องตกแตง่ อปุกรณส์ านกังาน และยานพาหนะ 

ประเภท มูลค่าทางบัญชีสุทธ ิ
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระผูกพัน 

บริษัท    

เครื่องตกแตง่ อปุกรณส์ านกังาน และคอมพิวเตอร ์ 16.68 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
ยานพาหนะ 0.63 เป็นผูค้รอบครอง สญัญาเชา่ซือ้

ระยะเวลา 4-5 ปี 
บริษัทย่อย    
เครื่องตกแตง่ อปุกรณส์ านกังาน และคอมพิวเตอร ์              8.58 เป็นเจา้ของ ไม่มี 
ยานพาหนะ 13.96 เป็นเจา้ของ ไม่มี 

รวม 39.85   
 

การลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

ปัจจบุนั บรษิัทไดล้งทนุในบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.) บรษิัท มิลลค์อน บรูพา จ ากดั (“MB”) เดิมชื่อบรษิัท บี อาร ์พี สตีล จ ากดั ปัจจบุนับรษิัทถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.10 ของ
ทนุช าระ ซึง่ประกอบธุรกจิผลิตและจ าหน่ายเหล็กแทง่ยาว (Billet) 
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2.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ MILLCON (HK) LIMITED ที่ประเทศฮ่องกง ในเดือนมิถุนายน ปี 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 
32,000 เหรียญสหรฐัอเมรกิา เพื่อใหด้  าเนินการเขา้ซือ้สิทธิเรียกรอ้งประเภทมีหลกัประกนัของบรษิทั เควส แคปปิตอล อิน
เวสเมนท ์จ ากัด ที่มีต่อบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกลา้ไทย จ ากัด (มหาชน) (“TSSI”) ซึ่งบริษัทถือหุน้ใน MILLCON (HK) 
รอ้ยละ 100 

3.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ MILLCON THIHA LIMITED (‘’MTL’’) ที่ประเทศพม่า ในเดือนเมษายน ปี 2557 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 100,000 เหรียญสหรฐัอเมริกา  เพื่อจ าหน่ายเหล็กและวสัดุก่อสรา้ง ซึ่งปัจจุบนับริษัท มีสัดส่วนการถือหุน้ใน
อตัรารอ้ยละ 20.21 จากเดิมรอ้ยละ  51.00 และ ส่งผลให ้MTL เปล่ียนสถานะจากบรษิัทย่อย เป็นบรษิัทรว่มของบรษิัท 

4.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท มิลลค์อน สเปเชี่ยล สตีล จ ากัด ที่ประเทศไทย ในเดือนเมษายน ปี 2557 ดว้ยทุนจด
ทะเบียน 1,415,000,000 บาท  เพื่อประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่ายเหล็กลวด ซึ่งบรษิัทฯ ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.97 
ณ วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2559 บรษิัท มิลลค์อน สเปเชี่ยล สตีล จ ากดั เปล่ียนชื่อเป็น บรษิัท โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล จ ากดั 
และลดสดัส่วนการถือหุน้เป็นรอ้ยละ 50 

5.) WISDOM TREE INVESTMENT (S) PTE.,LIMITED ประเทศสิงคโ์ปร ์ ปัจจุบนับริษัทเขา้ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 45 ของ
ทุนช าระแลว้ ซึ่งมีวตัถุประสงคจ์ดัตัง้ขึน้เพื่อรองรบัการลงทุนจากผูร้่วมคา้ทกุฝ่ายในการน าเงินลงทุนไปจดัตัง้บรษิัทแห่ง
หน่ึงที่ประเทศพม่าชื่อ บรษิัท มิลลค์อน ทิฮา จีอีแอล จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงงานงานผลิตและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณ 

6.) จดัตัง้บริษัทย่อยในชื่อ บริษัท มิลลค์อน สตีล ไพพ ์จ ากัด ปัจจุบนัเขา้ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.99 ของทุนช าระแลว้ ซึ่งมี
วตัถปุระสงคจ์ดัตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณ  

7.) จดัตัง้บริษัทย่อยในชื่อ บริษัท สหร่วมวสัดุก่อสรา้ง จ ากัด ปัจจุบนัเขา้ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.99 ของทุนช าระแลว้ ซึ่งมี
วตัถปุระสงคจ์ดัตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเหล็กและวสัดกุ่อสรา้งทกุชนิด 

8.) บรษิัทลงทนุในหุน้สามญัของบรษิัท ซนัเทค เมทลัส ์จ ากดั ปัจจบุนัเขา้ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ ซึ่งมี
วตัถปุระสงคจ์ดัตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจบรหิารจดัการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อขายใหแ้ก่โรงงานหลอมเหล็ก 

9.) บรษิัทลงทนุในหุน้สามญัของบรษิัท บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ปัจจบุนัเขา้ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 32.77 ของทนุช าระแลว้ 
ซึ่งมวีตัถปุระสงคใ์นการลงทุนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการดา้นการขนส่งสินคา้ของกลุ่มบรษิัท 

10.) บรษิัทลงทนุในหุน้สามญัของบรษิัท มนูช็อต เวนเจอร ์แคปิตอล จ ากดั ปัจจบุนัเขา้ถือหุน้ในอตัรรอ้ยละ 26.46 ของทนุ
ช าระแลว้ ซึ่งมวีตัถปุระสงคจ์ดัตัง้ขึน้เพื่อลงทนุธุรกิจดา้นเทคโนโลยีทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

11.) บริษัท ไอเจน พาวเวอรเ์ทค จ ากัด  ปัจจุบนับริษัทเขา้ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 49 ของทุนช าระแลว้ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิต
และจ าหน่ายสินคา้ Busduct ซึ่งเป็นผลิตภณัฑท์ี่ใชท้ดแทนสายไฟขนาดใหญ่ 

12.) จดัตัง้บริษัทย่อยในชื่อ บริษัท มิลลค์อน สตีล บาร ์จ ากัด ปัจจุบนัเขา้ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.97 ของทุนช าระแลว้ ซึ่งมี
วตัถปุระสงคจ์ดัตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเหล็กเสน้  

13.) บรษิัทไดล้งทนุในหุน้สามญัของบรษิัท เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั ปัจจบุนัเขา้ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 40.98 ของทนุจด
ทะเบียนช าระแลว้ ซึง่ด  าเนินธุรกจิลงทนุในธุรกจิพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งพิจารณาการลงทุนใดๆ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกือ้หนุน

และเอือ้ประโยชนต์่อการท าธุรกิจของบรษิทั หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอตุสาหกรรมที่มแีนวโนม้เจรญิเตบิโต หรือธุรกิจที่บรษิัทมีความถนดัและ

ความช านาญ โดยจะค านึงถึงอตัราผลตอบแทนที่ไดร้บัจากการลงทนุเป็นส าคญั ซึ่งในการเขา้ลงทนุในบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มแต่ละ

ครัง้จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารการลงทุนทุกครัง้ ซึ่งขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดขอบของคณะ

กรรมการบรหิารการลงทนุมีดงันี ้
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1.) พิจารณาก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์ และขอบเขตการลงทนุ รวมถงึควบคมุติดตามการลงทนุของบรษิัท ใหเ้ป็นไปตาม
กรอบนโยบาย หลกัเกณฑ ์และขอบเขตการลงทนุท่ีก าหนดไว ้

2.) ติดตามการลงทนุไม่ใหผิ้ดขอ้ก าหนด กฎเกณฑ ์ ที่หน่วยงานก ากบัก าหนด 
3.) พิจารณาประเมินความเส่ียงในการลงทนุ 
4.) ภารกิจอื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
5.) รายงานผลการปฏิบตัิงาน วิธีการแกไ้ข ขอ้เสนอแนะ ใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ 

ในกรณีที่บรษิัทมีการลงทนุในบรษิัทย่อย บรษิัทจะควบคมุดแูลโดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนในบรษิัทย่อยตามสดัส่วนการ

ถือหุน้  และหากบรษิัทย่อยมีการด าเนินธุรกิจที่กระทบต่อบรษิทัอย่างมีนยัส าคญั บรษิัทไดก้ าหนดวิธีการควบคมุดแูล เช่น  การก าหนด

เรื่องที่จะตอ้งขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นตน้ ส าหรับบริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก 

เพียงแต่จะส่งตวัแทนจากบริษัทเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษัทนัน้ๆ ทั้งนี ้จ านวนตวัแทนจากบริษัทที่เขา้ไปเป็นกรรมการจะขึน้อยู่กับ

สดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัท 

1.2.7 งานทียั่งไม่ได้ส่งมอบ 

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจที่มีลกัษณะเป็นโครงการ หรือชิน้งานที่มีมลูค่าสูง และใชเ้วลานานในการส่งมอบ 

ดงันัน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทไม่มีงานคงคา้งที่ยงัมิไดส่้งมอบ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 
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ผู้ถือหุ้น 

ก) รายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มดีงัต่อไปนี ้

 

(ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   หุ้นสามัญ   สัดส่วน  

กลุ่มลีสวัสดิต์ระกูล  1,926,126,748 42.56% 
- นายสิทธิชยั ลีสวสัดิต์ระกลู  1,773,517,509 39.19% 
- นางสาวสทุธิรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู  3,751,475 0.08% 
- นางอารีรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู  53,924,246 1.19% 
- นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู  5,823,998 0.13% 
- บจก. นิมิตรโฮลดิง้  89,109,520 1.97% 

    
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน)  778,559,998 17.20% 
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  320,000,000 7.07% 

 
 

  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หุ้นสามัญ  สัดส่วน  

1. นายสิทธิชยั ลีสวสัดิต์ระกลู       1,773,517,509  39.19% 
2. บรษิัท เจนเนอรลั เอนจิเนียริง่ จ ากดั (มหาชน)          778,559,998  17.20% 
3. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          320,000,000  7.07% 
4. บรษิัท มิลลค์อนสตีล จ ากดั (มหาชน)          184,904,000  4.09% 
5. บรษิัท นิมิตร โฮลดิง้ จ ากดั 89,109,502 1.97% 
6.  CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIEN 77,708,384 1.72% 
7. นาย เฉลิมชยั มหากจิศิร ิ 66,428,100 1.47% 
8. บรษิัท บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 64,526,566 1.43% 
9. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 60,302,089 1.33% 
10.  นาง สชุาดา ลีสวสัดิต์ระกลู 60,077,120 1.33% 
11. ผูถื้อหุน้รายย่อย 1,050,154,123                     23.21% 

รวมทัง้สิน้     4,525,287,409  100.00% 
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1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

 
1.5   การออกหลักทรัพยอ์ืน่  

บรษิัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทจ านวน 405,446,716 หน่วย จดัสรรใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้สามญัเดิมและหุน้บรุมิสิทธิเดิมของบรษิัท โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายดงัต่อไปนี ้

รายการ รายละเอียด 
ประเภทของใบส าคัญแสดงสทิธิ   ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ครัง้

ที่ 4 ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและหุน้บรุมิสิทธิเดิมของบรษิัท (“ใบส าคญั
แสดงสิทธิครัง้ที่ 4” หรือ “MILL-W4”) 
 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทชนิดระบชุื่อผูถื้อและโอนเปล่ียนมือ
ได ้

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธทิี่
ออกและเสนอขาย 

405,446,716 หน่วย (จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้สามญั 386,234,893หน่วย  และผูถื้อหุน้
บรุมิสิทธิ 19,211,823 หน่วย) 
 

จ านวนหุ้นสามัญทีส่ ารองเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

433,869,941 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท)    

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ 5 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขาย  
วันทีอ่อกและเสนอขายใบส าคัญ 
แสดงสทิธ ิ

วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 

วันสิน้สุดอายุของใบส าคัญแสดง
สิทธ ิ

วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 

อัตราการใช้สทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.14 หุน้สามญัใหม่ (อาจเปล่ียนแปลงภายหลงั
ตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 

ทุนจดทะเบียน จ านวน           2,345.69    ลา้นบาท 

   แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน           5,864.21    ลา้นหุน้ 

   หุ้นบุริมสิทธิ  จ านวน                     -          ลา้นหุน้ 

   มูลค่าทีต่ราไว ้ จ านวน                                  0.40    บาทต่อหุน้ 

ทุนช าระแล้ว จ านวน               1,810.11   ลา้นบาท 

   แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน            4,525.29   ลา้นหุน้ 

   หุ้นบุริมสิทธ ิ จ านวน                     -          ลา้นหุน้ 

   มูลค่าทีต่ราไว ้ จ านวน                         0.40  บาทต่อหุน้ 
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รายการ รายละเอียด 
ราคาการใช้สิทธ ิ ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะเท่ากบั 1.93 บาทต่อหุน้ (มลูค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 0.40 บาท) (อาจเปล่ียนแปลงภายหลงัตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 
ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้
สิทธ ิ

ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5วนัท าการก่อนการใชสิ้ทธิในแต่
ละครัง้ ยกเวน้การใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยก าหนดใหม้ีระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิครัง้สดุทา้ยภายใน 15 วนักอ่นวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการ
สดุทา้ยของเดือนมีนาคม, มิถนุายน, กนัยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ (ยกเวน้การใชสิ้ทธิส าหรบัวนัท าการสดุทา้ย ทางบรษิัทขอ
เล่ือนเป็นวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยจะมีการปิด
สมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย และ
ทางตลาดหลกัทรพัยจ์ะท าการขึน้เครื่องหมาย SP (หา้มการซือ้ขาย) ล่วงหนา้ 2 วนั
ท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน จงึท าใหไ้ม่สามารถใชสิ้ทธิในวนัท าการสดุทา้ยของ
เดือน มิถนุายน 2565)  

ระยะเวลาห้ามจ าหน่ายหุน้ ไม่มี 

 

1.6  นโยบายจ่ายเงนิปันผล  

บรษิัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี
เงินไดน้ิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บรษิัทก าหนด ทัง้นีก้าร
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง ขึน้อยู่กบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทนุ ความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทเห็นสมควร  
 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลังปี 2561-2563 
 
ปีที ่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสทิธ ิ รวมเงนิปันผลจ่าย หมายเหต ุ

2561 108,329,304.80 บาท  *38,999,999.88 บาท  147,329,304.68 บาท  จ่ายปันผลเป็นหุน้ปันผลและเงินสด 
2562 130,211,283.78 บาท  19,499,999.94 บาท  149,711,283.72 บาท  จ่ายปันผลเป็นเงินสด 
2563 86,807,645.22 บาท - 86,807,645.22 บาท จ่ายปันผลเป็นเงินสด 
หมายเหต ุจ านวนเงินปันผลของผูถ้ือหุน้บรุิมสิทธิที่จ่ายในปี 2562 รวมเงินปันผลของผูถ้ือหุน้บรุิมสิทธิคา้งจ่ายในปี 2561 ดว้ย 
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2. การบริการจัดการความเสี่ยง 
 
 คณะกรรมการบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)  ไดพ้ฒันาและทบทวน
กรอบการบริหารความเส่ียงเป็นประจ าทุกปี เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะท าใหอ้งคก์รบรรลุวัตถุประสงคแ์ละ
เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้  โดยอ้า งอิ ง  COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of The treadway 
Commission-Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องคก์รทั่วโลกนิยมใชอ้ย่างแพรห่ลาย  

นอกจากนี ้เพื่อใหก้ารบริหารจดัการความเส่ียงเป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทจึงไดม้ี
การรายงานและติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเส่ียงขององค์กรผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อจัดการความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรบัได ้โดยไดม้ีการก าหนดนโยบายและกระบวนการบรหิารความเส่ียงเพื่อควบคมุความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีรบัได ้ดงันี ้

 
นโยบายการควบคุมความเสี่ยง 
1. การหาแนวทางควบคุมความเส่ียงเพื่อป้องกันและลดระดบัความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดับที่องคก์รยอมรบัได ้ไดแ้ก่ 

การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) การควบคุมแบบคน้หา (Detective Control) การควบคุมแบบ
แกไ้ข (Preventive Control) และการควบคมุแบบส่งเสรมิ/กระตุน้ (Directive Control) ทัง้นี ้แนวทางการควบคมุ
ความเส่ียงควรสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัและทิศทางกลยทุธอ์งคก์ร 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท ไดก้ าหนดใหม้ีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคมุ
ความเส่ียงในดา้นต่างๆ ตลอดจนก าหนดวิธีการเพื่อลดความเส่ียงอนัจะก่อใหเ้กิดความสญูเสียต่อองคก์ร 

3. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงไดก้ าหนดแผนงานบรหิารความเส่ียงประจ าปี และท าการติดตามการปฏิบตังิาน 
พรอ้มทัง้มีการรายงานความคืบหนา้ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
การบริหารความเสี่ยง 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงหลายประการที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ  จึงไดม้ีการพัฒนา

โครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงขึน้ โดยใชแ้นวทางการบรหิารความเส่ียงที่สามารถจดัการและลดความเส่ียงดงักล่าวลงได ้ดว้ย
การติดตามอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้กลุ่มบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีการประชมุความเส่ียง จากคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงที่ประกอบดว้ย
ผูม้ีความรูค้วามสามารถจากทกุสายงานขององคก์รเพื่อก าหนดมาตรการในการควบคุมความเส่ียงดงักล่าว และด าเนินการต่อ
ความเส่ียงโดยเรียงล าดบัความเรง่ดว่นของผลกระทบของความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้เพื่อพฒันาเป็นแนวทางการบรหิารความเส่ียง
ส าหรบักลุ่มบริษัท และใชเ้ป็นแนวปฏิบัติเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้บริษัทจึงไดจ้ดัท ากระบวนการ
บรหิารความเส่ียงขึน้ เพื่อใหเ้ป็นแนวปฏิบตัิในการจดัการความเส่ียงอยา่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลไุดอ้ย่าง
มีประสิทธิผล โดยมีกระบวนการบรหิารความเส่ียง ดงัตารางดา้นล่างนี ้
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กระบวนการบริหารความเสี่ยง   
1. ระบวุตัถปุระสงคค์ณุภาพ ก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการบรหิารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัและ

ทิศทางกลยทุธอ์งคก์ร 
2. ระบคุวามเส่ียงและปัจจยัเส่ียง ▪ ปัจจัยภายใน เช่น โครงสรา้งองคก์ร กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน วัฒนธรรม

องคก์ร  แนวทางการ บรหิารความเส่ียงขององคก์รและระดบัความเส่ียงที่ยอมรบัได้
ของผูบ้รหิาร 

▪ ปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี กฎเกณฑก์ารก ากบัดแูลของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ประเมิณความเส่ียง ▪ ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) 
▪ ความเส่ียงดา้นการปฏิบตังิาน (Operational Risk) 
▪ ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) 
▪ ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัติามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

4. ประเมิณมาตรการควบคมุ ▪ วดัระดบัความรุนแรงของความเส่ียงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึน้ 
(Likelihood) 

▪ วดัระดบัผลกระทบของความเส่ียงในดา้นการเงิน และดา้นท่ีไมใ่ชก่ารเงิน (Impact) 
5. แผนการจดัการความเส่ียง ▪ การยอมรบั (Accept) 

▪ การลด (Reduce) 
▪ การหลีกเล่ียง/การยกเลิก (Avoid /Terminate) 
▪ การโอนความเส่ียง (Transfer) 

6. การรายงานขอ้มลูความเส่ียง การใชข้อ้มลูภายในและขอ้มลูภายนอก 
7. การติดตามและการทบทวน ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจดัการความเส่ียงอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 
ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัท ได้ท าการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม คู่แข่งทางการตลาด  และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดปัจจยัความเส่ียงขององคก์ร โดยและสามารถแบ่ง
ออกไดด้งันี ้
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2.1.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 
ความเสี่ยงด้านการตลาด 
อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเผชิญกับความเส่ียงจากการที่ความตอ้งการสินคา้ และราคามีความผันผวนตาม

ฤดูกาล ซึ่งถือเป็นปัจจยัที่ตอ้งค านึงเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทไดม้ีการพฒันาประสิทธิภาพ
การผลิต รวมทัง้มีการพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อเพิ่มมลูค่าใหก้ับสินคา้และสรา้งความแตกต่างใหก้ับตวัสินคา้ของบริษัท อาทิเช่น 
เหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิดเกลียว และเหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิดเกลียวรบัแรงดงึสงู (High Tensile Thread Steel Bar) ซึ่งใชส้ าหรบังาน
ก่อสรา้งที่ตอ้งการรบัแรงดงึสงูเป็นพิเศษกว่างานก่อสรา้งทั่วไป เช่น งานก่อสรา้งรถไฟฟ้า สะพาน อโุมงค ์ท่าเรือน า้ลกึ เขื่อนกกั
เก็บน า้ ฯลฯ โดยปัจจบุนับรษิัทเป็นผูผ้ลิตเพียงรายเดียวในประเทศ ที่สามารถผลิตเหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิดเกลียวรบัแรงดงึสงูโดย
ผ่านการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐานจากหลายประเทศทั่วโลกท าใหก้ลุ่มบริษัทมีความสามารถในการแข่งขนัเหนือคู่แข่งขนั
รายอื่นๆ ในตลาด และลดความเส่ียงที่เกิดจากความผันผวนในความตอ้งการสินคา้ลง อีกทั้งสามารถขยายตลาดไปยัง
ต่างประเทศที่ตอ้งการเหล็กชนิดดงักล่าวเพื่อการก่อสรา้งไดอ้ีกดว้ย  

อีกทัง้กลุ่มบรษิัทยงัมุ่งมั่นที่จะพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในหลายอุตสาหกรรม
มากขึน้ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อโครงการ Green Mill เริ่มด าเนินการผลิตดว้ยเทคโนโลยีอนัทนัสมยั กลุ่มบรษิัท
ก็จะสามารถผลิตเหล็กคุณภาพพิเศษ (Special Grade) ซึ่งมีความบริสทุธ์ิและมีเนือ้เรียบกว่าเนือ้เหล็กที่ผลิตโดยเทคโนโลยี
ทั่วไป จึงเป็นที่ตอ้งการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใชเ้หล็กคณุภาพสงูเป็นวตัถุดิบในการผลิต อาทิอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ
อตุสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ท่ีตอ้งการเหล็กคณุภาพพิเศษเพื่อใชใ้นการผลิตไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทไดข้ยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑเ์หล็กลวด โดยมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑไ์ปสู่เหล็กลวด
เกรดพิเศษเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังต้องน าเข้าเหล็กลวดเกรดพิเศษจาก
ต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนีห้ากกลุ่มบริษัทสามารถผลิตเหล็กลวดเกรดพิเศษป้อนเขา้สู่อุตสาหกรรมยานยนตเ์พื่อทดแทนการ
น าเขา้ไดน้ัน้ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถลดความเส่ียงจากความผันผวนของราคาเหล็กได ้และสามารถสรา้งผลก าไร
ใหก้บักลุ่มบรษิัทไดอ้ย่างยงัยืน 

 
2.1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ 
ความเสี่ยงจากการด าเนินการจัดหาวัตถุดิบ 
ในการผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งเป็นวตัถุดิบในการผลิตเหล็กเสน้กลม,เหล็กเสน้ขอ้ออ้ย และเหล็กลวดนั้น 

กลุ่มบริษัทจ าเป็นตอ้งจดัหาเศษเหล็ก (Scrap) ส าหรบัเตาหลอมอารค์ไฟฟ้า (Electric Arc Furnace : EAF) ท าใหอ้าจประสบ
กับความเส่ียงดา้นระยะเวลาในการจดัหาวตัถุดิบที่เพิ่มขึน้ และความไม่สม ่าเสมอของเศษเหล็กที่หาได ้ทั้งนี ้กลุ่มบริษัท ได้
จดัการลดความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการสรา้งความรว่มมือระหว่างกลุ่มบริษัทกบัพนัธมิตรทางธุรกิจทัง้ที่เป็นบริษัทผูจ้ดัจ าหน่าย
เศษเหล็กรายใหญ่ในประเทศโดยตรง ตลอดจนมีการจดัหาแหล่งน าเขา้เศษเหล็กจากต่างประเทศ และยงัมีการน าเศษเหล็กที่
เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตของโรงงานกลับมาใชเ้ป็นวตัถุดิบส าหรบัเตาหลอม อีกทั้งยังไดว้างแผนการผลิตและการสั่งซือ้
วัตถุดิบอย่างรอบคอบและรดักุม และมีการสรา้งและบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทจ าหน่ายเศษเหล็กอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหม้ั่นใจว่าจะมีวตัถดุิบเพียงพอส าหรบักระบวนการผลิต 
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ทัง้นี ้บรษิัทมีบรษิัทย่อยไดแ้ก่ บรษิัท ซนัเทค เมทลัส ์จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกิจดา้นบรหิารจดัการเศษเหล็กและแปร
รูปเศษเหล็กเพื่อขายแก่โรงงานหลอม ท าให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบส าหรับการหลอมเหล็ก 
เนื่องจากซนัเทค มีเครือข่ายในการจดัหาเศษเหล็กที่เขม้แข็ง ซึ่งจะช่วยรบัประกนัว่า บริษัทจะมีวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพดีในราคาที่
เหมาะสมสามารถน ามาใชใ้นการหลอมเหล็ก เพื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซงึเป็นวตัถดุิบในการผลิตเหล็กทรงยาวต่อไป 

 
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
จากเดิมที่กลุ่มบริษัท ต้องน าเข้าเหล็กแท่งยาว (Billet) จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเหล็กเส้นกลม, 

เหล็กเสน้ข้ออ้อย และ เหล็กลวด ท าให้มีความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบน าเข้าที่มีความผันผวนเปล่ียนแปลงไปตามกลไก
ตลาดโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทุนค่าวตัถดุิบของกลุ่มบริษัท แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัท สามารถท าการผลิตเหล็กแท่งยาว
ไดเ้องจากความส าเรจ็ของโครงการ Green Mill ท าใหก้ลุ่มบรษิัทไดร้บัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบลดนอ้ยลง 

 
2.1.3 ความเสี่ยงทางด้านการเงนิ 
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมมีความเส่ียงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความ

เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน, ความเส่ียงดา้นมลูค่ายตุิธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบีย้, ความเส่ียงดา้นกระแส
เงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ และ ความเส่ียงดา้นราคา)  ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเชื่อและความเส่ียงดา้น
สภาพคล่อง กลุ่มบรษิัทมีแผนการจดัการความเส่ียงแต่ละประเภทดงันี ้

 
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
ในปี 2563 และ ปี 2562 บรษิัทมีมลูค่าการสั่งซือ้สินคา้จากต่างประเทศประมาณรอ้ยละ 31  และ รอ้ยละ 38 ของ

มลูค่าการสั่งซือ้ทัง้หมด ตามล าดบั ขณะที่มลูค่าการส่งออกสินคา้ไปต่างประเทศประมาณร้อยละ 8 และรอ้ยละ 6 ตามล าดบั 
ของมลูค่าการขายทัง้หมด โดยเป็นสกลุเงินดอลลารส์หรฐั  ซึ่งท าใหบ้ริษัทมีความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ที่
ผ่านมาบริษัทไดล้ดผลกระทบจากความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน โดยการท าสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
(Forward contract) หรือ แปลงหนีค้่าสินคา้เป็นหนีเ้งินสกุลบาท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกระแสเงินสดและ
สถานการณใ์นขณะนัน้ๆ 

ในอนาคต บริษัทคาดว่าจะยังคงต้องสั่งซือ้สินค้าจากต่างประเทศบ้าง และยังคงมองถึงการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจะยงัคงรกัษานโยบายลดผลกระทบจากความเส่ียงในอัตราแลกเปล่ียนโดยวิธีดงักล่าวต่อไปตาม
ความเหมาะสมของสภาวการณใ์นขณะนัน้ ๆ 

 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนีสิ้นที่เกิดจากการกูย้ืมสถาบนัการเงิน ทัง้หนีสิ้นระยะสัน้และยาว จ านวน 

10,276 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 77 ของหนีสิ้นรวม การกู้ยืมของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินกูร้ะยะสั้นในรูปแบบตั๋ว
สญัญาใชเ้งิน สญัญาทรสัตร์ีซีท และ เลตเตอรอ์อฟเครดิต เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการสั่งซือ้สินคา้จากโรงงานผูผ้ลิต ซึ่ง
จะมีอายขุองการช าระหนีม้ากกว่าการรบัช าระเงินของลกูหนีก้ารคา้ของบรษิัท 
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การเปล่ียนแปลงของภาวะอตัราดอกเบีย้ในตลาด อาจส่งผลต่อค่าใชจ้่ายดา้นดอกเบีย้และผลการด าเนินงาน
ของบริษัท อย่างไรก็ดีค่าใชจ้่ายดา้นดอกเบีย้ในปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ในขณะที่ปี 2562 
เท่ากับรอ้ยละ 4 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ  ขณะที่ความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ของปี 2563 คิดเป็น 1 เท่า เมื่อ
คิดจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษี  

 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจกุตวัอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงทางดา้นสินเชื่อ กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่เหมาะสม

เพื่อท าใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าไดข้ายสินคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้ที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดบัที่เหมาะสม คู่สัญญาในอนุพันธท์าง
การเงินและรายการเงินสดไดเ้ลือกที่จะท ารายการกับสถาบนัการเงินที่มีระดบัความน่าเชื่อถือสงู กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ ากัด
วงเงินธุรกรรมการใหสิ้นเชื่อกบัสถาบนัการเงินแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม  

 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
จ านวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่มีตลาดรองรบัย่อมแสดงถึงการจดัการความเส่ียง

ของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงใหเ้ห็นไดจ้ากการที่มีวงเงินกูย้ืมที่ไดม้ีการตกลงไว้
แลว้อย่างเพียงพอ ส าหรบักรณีผูส้อบบญัชีมีขอ้สงัเกตด้านสภาพคล่อง ตามงบการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 นัน้ บริษัท
ยงัมีวงเงินสินเชื่อที่ไม่ไดเ้บิกออกมาใชจ้ านวน 2,042 ลา้นบาท และบริษัทไดด้  าเนินการรว่มกบัสถาบนัการเงินเพื่อหาแนวทาง
ในการเสรมิสภาพคล่องใหเ้พียงพอในกลุ่มบรษิัท มีรายการสั่งซือ้จากลกูคา้รองรบั (Log Order) ท าใหบ้รษิัทสามารถหมนุเวียน
มาเป็นรายไดเ้พื่อสามารถน ามาช าระหนีด้งักล่าว รวมถึง การจ าหน่ายสินทรพัยท์ี่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์ 

 
2.1.4 ความเสี่ยงด้านอื่น 
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
ทางดา้นความเส่ียงอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอ้มและส่ิงแวดลอ้มการท างานที่อาจเกิดอันตรายขึน้ไดจ้าก

กระบวนการผลิต โดยกลุ่มบริษัท ไดม้ีนโยบายลดความเส่ียงดังกล่าวและเพิ่มความปลอดภัยใหก้ับพนักงานดว้ยอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลกับพนักงาน (Personal Protective Equipment: PPE) และยังมีการตรวจสุขภาพใหแ้ก่พนักงาน
และประชาชนในชมุชน พรอ้มทัง้ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูแ้ก่ชมุชนรอบโรงงาน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและสรา้งความตระหนกั
ถึงความส าคญัในการท่ีจะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัอนัตรายนัน้ๆ  

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยังไดท้ าการศึกษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ “Health Impact Assessment - 
HIA” ที่อาจจะเกิดขึน้กบัชมุชน ในฐานะที่เป็นประเด็นหลกัของความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รและภายใตร้ะบบคณุภาพ
ของ ISO และ IPPC ทั้งนี ้กลุ่มบริษัท ไดม้ีการติดตั้งระบบบ าบัดไอเสียและฝุ่ น (Fume Treatment Plant and Quenching 
Tower) ซึ่งจะช่วยกรองอากาศเสียและฝุ่ นที่เกิดจากกระบวนการการผลิต โดยสามารถรบัประกันไดว้่าคุณภาพอากาศที่ไดอ้ยู่
เหนือระดบัมาตรฐานของการควบคมุคณุภาพสากล ถือเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและชมุชนอีกทางหน่ึง 
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ความเสี่ยงจากโรคระบาด 
จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งไดม้ีการแพร่กระจายในวงกวา้งและส่งผลกระทบทัง้ใน

และต่างประเทศ ส่งผลใหป้ระเทศไทยไดร้บัผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่งในหลายพืน้ที่ภายในประเทศไทย ได้
เกิดการระบาดอย่างหนกัและในบางพืน้ท่ีไดถ้กูก าหนดใหเ้ป็นพืน้ที่ควบคมุสงูสดุตามประกาศของศนูยบ์ริหารสถานการณแ์พร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ ศบค.  ซึ่งกลุ่มบรษิัท ไดต้ระหนกัถึงความปลอดภยัของพนกังาน  โดยกลุ่มบรษิัท
ไดท้ าการออกมาตรการป้องกันโรคระบาดเพื่อระงบัความเส่ียงดงักล่าว และใชม้าตรการดงักล่าวเพื่อควบคุมความเส่ียงโดย
ทันที โดยการก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส COVID-19 (Work from home) ขึ ้น ซึ่งมี
วตัถุประสงคเ์พื่อป้องกันพนกังานในองคก์รจากโรคระบาดและการกระจายของเชือ้ COVID-19 ที่ไดแ้พร่กระจายอย่างรุนแรง
และเป็นวงกวา้งในขณะนัน้ 

ผลจากการควบคุมตามมาตรการของกลุ่มบริษัทดังกล่าว ส่งผลใหพ้นักงานมีสุขภาพดี และธุรกิจของบริษัท
สามารถด าเนินต่อไปไดอ้ย่างเป็นปกติอย่างต่อเนื่อง   
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน  

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน  

       คณะกรรมการบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) และบรษิัทย่อย (กลุ่มบรษิัท) ยึดมั่นในการด าเนิน

ธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบและเป็นธรรมตามหลกัการของการก ากบักิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยที่ไดแ้นะน ามา โดยคณะกรรมการบรษิัทไดต้ระหนกัถึงประโยชนแ์ละความส าคญัของการก ากบักิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยใน

การบรหิารงานและการด าเนินกิจการใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ดว้ยความโปรง่ใสและค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียใน

ทกุดา้นรวมทัง้สามารถตรวจสอบได ้และส่งผลใหบ้รษิัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์

ไดอ้ย่างต่อเนื่อง  และเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการจึงไดก้ าหนดนโยบายความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม และนโยบายสิ่งแวดลอ้ม รวมไปถึงก าหนดหลกัการการก ากบักิจการท่ีดีเป็นนโยบายเป็นลายลกัษณอ์กัษร

ขึน้ และคณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ซึ่งไดม้ีการเผยแพร่นโยบายการก ากับกิจการที่ดีและหลัก

จรรยาบรรณทางธุรกิจใหก้ับพนักงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อใหพ้นักงานน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดย

เผยแพรผ่่านทางเว็บไซตข์องบรษิัทที่  http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/ 

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 

      3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

     การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัทมุ่งเนน้กลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มวสัดกุ่อสรา้ง กลุ่มเหล็กเกรดพิเศษ และธุรกิจ
อื่นๆ ที่สนับสนุนให้กลุ่มบริษัท โดยเริ่มตน้จากการจัดหาเศษเหล็ก ซึ่งด าเนินการจัดหาเศษเหล็กทั้งในประเทศ และจาก
ต่างประเทศ เพื่อป้อนเขา้สู่โรงงานผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) ดว้ยเตาเหลอมไฟฟ้า (Electronic Arc Furnace : EAF)  ซึ่ง
เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กเสน้กลม เหล็กข้ออ้อยและผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงประเภทอื่นๆ ท าให้กลุ่มบริษัทฯ มีขีด
ความสามารถในการผลิตเหล็กตั้งแต่ระดับตน้น า้จนถึงระดับปลายน ้า โดยแทรกอยู่ในทุกมิติของอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 
อุตสาหกรรมยานยนต ์และอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่อง เพื่อรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต  ดว้ยเตาเหลอมไฟฟ้า 
(Electronic Arc Furnace : EAF) นอกจากนี ้บริษัทยังไดเ้ข้าลงทุนในธุรกิจดา้นขนส่ง , ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่
เก่ียวกบัเทคโนโลยี เพื่อสนบัสนนุการด าเนินงานใหแ้ก่ธุรกิจหลักของกลุ่มบรษิัทเติบโตอย่างยั่งยืน 

 ทัง้นี ้ห่วงโซค่ณุค่าของบรษิัทประกอบไปดว้ย 2 กจิกรรม อนัไดแ้ก่ กิจกรรมหลกั (Primary activities) และ กิจกรรม

สนบัสนนุ (Support activities)  ซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละหน่วยงานปฏิบตัิการจะมีส่วนชว่ยเหลือใหอ้งคก์รก่อก าเนดิคณุคา่

ใหแ้ก่ลกูคา้โดยเชื่อมโยงกนัอย่างต่อเนื่อง ตัง้แตใ่นกระบวนการตน้น า้จนถงึปลายน า้ ดงัปรากฏในตารางดา้นล่าง 
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ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

 
 
 

กิจกรรม
สนับสนุน 
(Support 
activities) 

โครงสร้างพืน้ฐานขององคก์ร 
(การบรหิารงานทั่วไป การบญัชแีละการเงิน การวางแผนกลยทุธธ์รุกิจ) 

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย ์
(การจดัจา้ง สรรหา พฒันาบคุคลากรของบรษิัท) 

การพัฒนาเทคโนโลย ี
(การปรบัปรุงเทคโนโลยี  และพฒันานวตักรรมธุรกจิ) 

การจัดหาทรัพยากร 
(การจดัหา จดัซือ้วตัถดุิบและเครือ่งจกัร) 

 
 
 
 
 
 
  กิจกรรมพืน้ฐาน 
(Primary activities) 

การขนส่งขาเข้า การปฏิบัตกิาร การกระจาย
สินค้า 

การตลาดและ
การขาย 

การบริการหลัง
การขาย 

- การจดัหาวตัถดุิบ
ส าหรบัผลิต 

- การเก็บรกัษา
วตัถดุิบ 

- การบรหิารสินคา้
คงคลงั 

 
 

- การใชเ้ตาหลอม
เหล็กที่มีประ
สิทธภาพสงูใน
การผลิต 

- การน า
เทคโนโลยีมา
พฒันาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การผลิต 

- การผลิตที่ลด
ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- วางแผนการ
กระจายสินคา้
อย่างเป็นระบบ 

- ติดตาม
สถานะการ
ขนส่งอย่าง
ต่อเนื่อง 

- การก าหนด
ราคาให้
เหมาะสมกบั
ตลาด
อตุสาหกรรม 

- การใหค้วามรู ้
เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑแ์ละ
ความ
เหมาะสมใน
การใชง้าน 

- การประเมิณ  
ความพึงพอใจ
ของลกูคา้ 
- การให้ค าแนะน 
ด้านผ ลิตภัณฑ์
และบริหารหลัง
การขาย 

 

 

 3.2.2 การวิเคราะหผู้์มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ดงัต่อไปนี ้ผูถื้อ
หุน้, ลกูคา้, คู่คา้, เจา้หนี ้และ ลกูหนี,้ พนกังาน, คู่แข่งทางการคา้, สถาบนัการเงิน, สงัคม ชมุชน ส่ิงแวดลอ้มและภาครฐั  โดยมี
แนวทางปฏิบตัิดงันี ้
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           การด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย 

การด าเนินงาน ความคาดหวัง การตอบสนอง 

1. ผูถื้อหุน้ 
 
 

 

• การจดัประชมุผูถื้อหุน้
ประจ าปี  

• การจดัท ารายงานประจ าปี 

• การรายงานผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส 

• การเปิดเผยขอ้มลูต่างๆ ผ่าน
ช่องทางการส่ือสารของ
องคก์ร  

• การเปิดเผยขอ้มลูผ่านตลาด
หลกัทรพัย ์

• การเขา้ถงึขอ้มลู เช่น หนงัสือชี ้
ชวน เอกสาร ส่ือสารสนเทศ
ต่างๆของบรษิัท 

 
 
 
 

• ผลประกอบการดี ใหท้ี่สามารถให้
ผลตอบแทนที่คุม้ค่าจากการ
ลงทนุ 

• การเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
มั่นคงของบรษิัท 

• มีเป้าหมายและทิศทางการขยาย
ธุรกิจของบรษิัทฯ ในอนาคตที่
ชดัเจน และมีการลงทนุในธุรกจิที่
ใหผ้ลตอบแทนในระดบัท่ี
เหมาะสม 

• การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่า
เทียมกนั 

• มีระบบการตรวจสอบและการ
ควบคมุกิจการท่ีด ี

• มีระบบบรหิารความเส่ียงในการ
ด าเนินธุรกิจ 

• มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินธุรกจิ 

• การใหค้วามเทา่เทยีมกนัแก่ผูถื้อ
หุน้และรกัษาผลประโยชนข์องผู้
ถือหุน้ 

• ก ากบักิจการอย่างโปรง่ใส เป็น
ธรรม และตรวจสอบได ้

• จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้
อย่างเหมาะสมกบัผลการ
ด าเนินงาน และสอดคลอ้งกบั
นโยบายของบรษิัท 

• ก าหนดใหม้ีนกัลงทนุสมัพนัธ์
เพื่อใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งและ
สรา้งความสมัพนัธก์บัผูถื้อหุน้ 

• ส่ือสาร ขอ้คิดเห็นและค าถาม
ต่างๆ ที่ไดร้บัทราบจากผูถื้อ
หุน้ใหก้บัผูบ้รหิารไดร้บัทราบ  
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย 

การด าเนินงาน ความคาดหวัง การตอบสนอง 

2. ลกูคา้ 
 

• การประชุมตามระยะเวลาที่
ก าหนดเพื่อทราบปัญหาต่างๆ
ของลกูคา้ 

• การส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ  

• การจัดท าแบบสอบถามเพื่อ
ส ารวจความพึงพอใจ  

• กา รพบปะลู ก ค้า แ ละท า
กิจกรรมรว่มกนั 

• การเปิดให้รอ้งเรียนผ่านช่อง
ทางการรอ้งเรียนต่างๆ 

ข้อมูล ในการ ส่ือสารมีความ
ถกูตอ้งและชดัเจน 

• การปฏิบัติ ตามสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงอย่างเป็นธรรม 

• ได้รับข้อมูลของสินค้าอย่าง
ถกูตอ้ง 

• การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
ขององคก์ร 

• ไดร้บัสินคา้ที่มีคุณภาพในราคา
ที่เหมาะสม 

• การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ของลกูคา้ 

 

• การก ากับดูแลกิ จการที่ ดี
โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได ้ 

• มีนโยบายต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชั่น และส่งเสริมการ
ปฏิบตัิ  

• บริหารจัดการด้านคุณภาพ
ดว้ยระบบ ISO9001 

• มีจรรยาบรรณในการรักษา
ขอ้มลูความลบัลกูคา้  

• มีการรับรองผลิตภัณฑ์ด้วย
มาตรฐานต่างๆที่ก าหนด 

 
3.   คู่คา้ • การส่ือสารผ่านช่องทางตา่งๆ 

• ขอ้มลูในการส่ือสารมีความ
ถกูตอ้งและชดัเจน 

• การเปิดโอกาสใหเ้ขา้เยี่ยมชม
กระบวนการผลิต  

• การรว่มกิจกรรมตา่งๆ ซึง่
บรษิัทไดจ้ดัขึน้ 

• การรอ้งเรียนผ่านช่องทางการ
รอ้งเรียนตา่งๆ 

• การส ารวจความพึงพอใจ การ
ท าแบบสอบถามต่างๆที่
เก่ียวขอ้งกบับรษิัท 

• ไดร้บัขอ้มลูที่ถกูตอ้ง รวดเรว็ 
ตามเงื่อนไขระยะเวลา  

• ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงอย่างเป็น
ธรรม 

• มีการแขง่ขนัราคาอย่างเป็น
ธรรม และโปรง่ใส 

• ไดร้บัใบสั่งซือ้สินคา้หรือบรกิาร
ที่ถกูตอ้งและสมบรูณ ์ 

• การรกัษาความสมัพนัธอ์นัดี
ระหว่างผูข้ายและผูซ้ือ้ 

• รบัทราบแนวทางหรือนโยบาย
ต่างๆ ที่เป็นปัจจบุนัเพื่อท า
ความเขา้ใจการใชง้านระบบ
จดัซือ้ 

• มีมาตรการควบคมุคณุภาพ
การผลิต 

• ปรบัปรุงเว็บไซตแ์สดงขอ้มลู
ผลิตภณัฑใ์หท้นัสมยั 

• ช าระคา่สินคา้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

• มีนโยบายการต่อตา้นการ
ทจุรติ คอรร์ปัชั่นและส่งเสรมิ
การปฏิบตัิตามนโยบาย 
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย 

การด าเนินงาน ความคาดหวัง การตอบสนอง 

4.  เจา้หนี ้
และลกูหนี ้

• การแถลงผลการด าเนินงาน
ประจ าไตรมาส 

• ยึดมั่นในการปฏิบตัติาม
ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของ
สญัญาที่มีอยา่งเครง่ครดั 

 
 

• สรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัเจา้หนีว้า่
จะไดร้บัช าระหนีค้รบถว้นและตรง
เวลา 

• ปฏิบตัิตามสญัญาอย่างถกูตอ้ง
ครบถว้น 

• ความตรงต่อเวลาในการช าระเงนิ 
 

• ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการช าระ
หนีอ้ย่างเครง่ครดั 

• ปฏิบตัิตามสญัญาและเงื่อนไข
ของสญัญาเบือ้งตน้ 

• จดัใหม้ีหน่วยงานตน้สงักดัที่
รบัผิดชอบดแูลบรหิารจดัการ
ใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขสญัญา 
เพื่อป้องกนัประเด็นที่อาจท าให้
มีความเส่ียงเกิดขึน้ซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของ
บรษิัท 

5. พนกังาน • การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

• รบัฟังและเขา้ใจความตอ้งการ
ของพนกังานผ่านช่องทางการ
ส่ือสารต่างๆ  

• ฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ความสามารถของพนกังาน 

• มีคณะกรรมการสวสัดกิารใน
สถานประกอบกจิการ 

• การสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพ
ของพนกังานใหส้อดคลอ้งกบั
ทิศทางกลยทุธข์องบรษิัทฯ 

• การดแูลคณุภาพชวีิตของพนกังาน 
รวมถงึสขุภาวะและความ
ปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน 

• การมีผลตอบแทนและสวสัดกิารที่
ดีในระยะยาว 

• การประเมินผลงานอยา่งเป็นธรรม
และมีโอกาสกา้วหนา้ของการ
ท างาน 

• มีการส่ือสารขอ้มลูข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

• การปรบัปรุงแนวทางการ
บรหิารใหส้อดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงทางธุรกิจและ
การส่ือสารใหก้บัพนกังาน
เขา้ใจในหลกัการการ
ประเมินผลงาน 

• มีมาตรการจ่ายผลตอบแทน
และรายไดท้ี่เป็นธรรม 

• เคารพในหลกัสิทธิมนุษยชน
และการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทยีม 

• มีแผนพฒันาพนกังาน การ
อบรมใหค้วามรู ้ทกัษะที่
เหมาะสมและตรงตามสาย
งาน 
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย 

การด าเนินงาน ความคาดหวัง การตอบสนอง 

6. คู่แข่ง
ทางการคา้ 

• ปฏิบตัิต่อคู่แข่งขนัทางการคา้
อย่างเป็นธรรม 

• หลีกเล่ียงจากการสืบหา
ขอ้มลูจากพนัธมิตร และ
คู่แข่งทางการคา้อยา่งไม่
ซื่อสตัย ์และไม่เป็นธรรม 

• ด าเนินการแขง่ขนัทางการคา้อยา่ง
เป็นธรรม ถกูตอ้งตามหลกั
จรยิธรรมและตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีด ี

• มีการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมและ
โปรง่ใส 

• มีหลักจรรยาบรรณเพื่อการ
ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
และโปรง่ใส 

•  

7. สถาบนั
ทางการเงิน 

• การแถลงผลการด าเนินงาน
รายไตรมาส 

• มีการปรกึษาทัง้ที่ส  านกังาน
ของบรษิัทฯ และที่งาน
ประชมุสมัมนาของสถาบนั
ทางการเงินต่างๆ 

 

• สามารถปฏิบตัติามเงื่อนไขและขอ้
ตลงของสญัญาความโปรง่ใสใน
การด าเนินธุรกจิ 

• ใหค้วามรว่มมือกบัธนาคารหรือ
สถาบนัทางการเงินหากมกีารขอ
ขอ้มลูของบรษิัทฯ 

• โอกาสในการใชบ้ริการดา้นการเงิน
กับสถาบันการเงินแบครบวงจร 
และเป็นลกูคา้ที่ดีต่อกนั 

• ปฏิบตัิตามเงื่อนไขของสญัญา
เงินกูไ้ดอ้ย่างเครง่ครดั 

• ปฏิบตัิตามกฎเกณฑข์อง
สถาบนัทางการเงินอยา่ง
เครง่ครดั 

• ตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่
วิเคราะหสิ์นเชื่อเมื่อมีขอ้สงสยั
ไดอ้ย่างถกูตอ้งและรวดเรว็ 

8. สงัคม 
ชมุชน 
ส่ิงแวดลอ้ม
และภาครฐั   

• การส ารวจความคิดเห็นและ
รบัฟังขอ้เสนอแนะจากชมุชน 

• ค านึงถึงความปลอดภยั 
คณุภาพชวีิตประชาชน 

• ใหค้วามสนบัสนนุกิจกรรม
ชมุชน และสงัคม โดยมุง่เนน้
ใหเ้กดิการพฒันาสงัคม 
ชมุชน ส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้
กิจกรรมสาธารณะประโยชน ์

• การรายงานผลการด าเนิน
ธุรกิจและผลการปฏิบตัิงาน
ต่อหน่วยงานภาครฐัที่
เก่ียวขอ้งตามความถ่ีที่
หน่วยงานก าหนด 

 

• ไม่สรา้งผลกระทบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

• สนบัสนนุกิจกรรมต่างๆของชมุชน 

• ไม่สรา้งผลกระทบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

• การสนบัสนนุอปุกรณ/์แรงงานใน
การรว่มพฒันาพืน้ท่ีของตนเอง 

• ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม การอยู่รว่มกบัชมุชน
อย่างยั่งยืน 

• ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

• การด าเนินธุรกจิที่เป็นธรรม 

• การสนบัสนนุโครงการตา่งๆของ
หน่วยงานราชการ 

• มีระบบบรหิารจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยระบบ 
ISO14001 

• สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน, 
ใหค้วามรว่มมือ และสรา้ง
ความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 

• ชีแ้จงและน าส่งขอ้มลูที่ถกูตอ้ง
แก่หน่วยงานราชการ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

• ควบคมุคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ี 
กฎหมายก าหนด 

• การด าเนินโครงการท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม 
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3.3 การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
     3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัทมีความตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในดา้นส่ิงแวดลอ้มที่มีต่อพนกังานและชุมชนจึงไดด้  าเนินระบบ
บริหารและจัดการส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กับการด าเนินธุรกิจขององคก์รตามมาตรฐาน ISO 14001 และไดก้ าหนดนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้มประกาศใหท้กุคนทราบ และเป็นแนวทางในการปฏิบตัิภายใต ้

 
“ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือองคก์รละชุมชน ให้เหมาะสมอย่างย่ังยืน” 

 
โดยมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบส่ิ งแวดลอ้มที่ส  าคญัที่เกิด จากกิจกรรมการด าเนินธุรกิจ
ใหม้ากที่สดุเท่าที่จะสามารถท าได ้ทั ้งผลกระทบทางตรง และทางออ้ม  

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดดา้นส่ิ งแวดลอ้ม และขอ้ก าหนดอื่นๆ ซึ่งรวมถึงขอ้ก าหนดของลูกคา้ทางดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

3. ปกป้องสิ่งแวดลอ้ม ควบคมุและป้องกนัปัญหามลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจโดยมุ่งเนน้ 
- การวางแผนงานโดยลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตัง้แต่การจดัหาวตัถดุิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการ

จดัส่ง  
- การปฏิบัติงาน ซึ่งไดแ้ก่ การลดอัตราการเกิดของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ การใช้

ทรพัยากรให ้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ        
4. ด าเนินกิจกรรมอนุรกัษ์พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน เพื่อใหเ้กิดการใชพ้ลังงานอย่างมี       

ประสิทธิภาพสงูสดุ 
5. ก าหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มการปรบัปรุง การด าเนินงานดา้นส่ิง แวดลอ้มการอนุรกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและพลงังานอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
 
เป้าหมายการจัดการด้านสิง่แวดลอ้ม  

เป้าหมาย การด าเนินการ 

สามารถน าน า้เสียกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่ได ้ • จัดท าโครงการพืน้ที่สีเขียว ที่ใช้น า้จากการบ าบัดดว้ยถังบ าบัดน า้เสีย
ส าเรจ็รูปก่อนระบายลงบ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ 

สามารถลดการใชไ้ฟฟ้าลงได ้1.5% • รณรงคก์ารประหยดัไฟและวางแผนตารางการผลิตเพื่อลดปรมิาณการใช้
ไฟฟ้า 

• ก าหนดมาตรการเพื่อลดการใชป้รมิาณพลงังานไฟฟ้าและพลงังานความ
รอ้น 
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เป้าหมาย การด าเนินการ 

ลดปรมิาณของเสียที่เกิดขึน้จากการด าเนินงาน • จัดท าโครงการ 3R (Reduce, Reuse , Recycle) 
ในการก าหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และ
สามารถน าของเสียไปแปลงให้มีมูลค่าได้ 

ลดปรมิาณฝุ่ นละอองเพื่อเป็นการรบัผิดชอบต่อ
สงัคมโดยรอบ 

• จัดท าโครงการ ‘’มิลล์คอนร่วมใจ ปลูกต้นไม้ลดฝุ่ น ’’ เพื่อเป็นแนวรั้ว
ป้องกนัฝุ่ น ไม่ใหเ้กิดมลพิษต่อสขุภาพของพนกังานและชมุชนโดยรอบ 

 

3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัทไดต้ระหนักถึงการจัดการส่ิงแวดลอ้ม และการด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มที่ส  าคญัที่อาจเกิดจากกิจกรรมการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเนน้การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทัง้ผลกระทบทางตรง 
และผลกระทบทางออ้ม ทัง้ทางดา้นการจดัการพลงังานไฟฟ้า น า้ ขยะของเสียและมลพิษ โดยมีการด าเนินงานดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งกลุ่มบริษัท มีความมุ่งมั่นการปลกูฝังจิตส านึกแก่พนกังานในการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุในอนัท่ี
จะส่งผลต่อเนื่องในการสรา้งนิสยั และน าไปปรบัใชท้ี่บา้น รวมทัง้ยงัคาดหวงัผลพลอยไดซ้ึ่งจะท าใหเ้กิดการใชท้รพัยากรอยา่งมี
ประสิทธิภาพในระดบัประเทศ ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทไดท้ าการส่ือสารการสรา้งจิตส านึกดา้นการใชท้รพัยากร ดว้ยวิธีการต่างๆ ทัง้
การประชาสัมพันธ์ การจัดบอรด์ และให้ความรูโ้ดยการ จัดอบรม ภายใตแ้นวคิด “3Rs- Reduce, Reuse, Recycle” 

เพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชนท์รพัยากรอย่างเต็มที่ และเป็นการลดพลงังานในการก าจดัขยะ ลดมลพิษและลดปรมิาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก  

นอกจากนี ้กลุ่มบรษิัทยงัส่งเสรมิการจดัการพลงังานภายในองคก์ร และการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการใชห้ลกัผู้
ก่อมลพิษเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการลด การก่อมลพิษและลดภาระของสงัคมตามธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 
อีกทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีนโยบายและหลักปฏิบัติด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้เปิดเผยในเว็บไซต์ 
http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/ ในหวัขอ้ นโยบายการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
การจัดการพลังงาน 

 กลุ่มบริษัทใหค้วามส าคญักบัการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจดัการพลงังานไฟฟ้าโดยมุ่งเนน้การ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อองคก์รใหม้ากที่สดุ  ซึ่งในปี 2562-2363 บรษิัทไดม้ีปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า ดงันี ้

 
  

http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/
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MILL 40 รบัรองความถกูตอ้ง 

กราฟแสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท 
ในปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ดงันี ้
 

 
  
จากกราฟแสดงปริมาณการใชพ้ลังงานไฟฟ้าของของกลุ่มบริษัทพบว่าในปี 2563 มีการใชพ้ลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึน้

10,722,638 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในส่วนผลิตของกลุ่มบริษัทในส่วนใหญ่ถูกใชส้ าหรบัเครื่องจกัร
เพื่อการผลิตเหล็กของบรษิัท  

  
ตารางเปรียบเทยีบปริมาณการใช้ไฟฟ้า                                                                หน่วย:บาท 

ส่วนงาน 2563 2562 
ส่วนการผลิต 417,002,457 406,279,819 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 
ในปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าเป็นจ านวนทัง้สิน้ 417,002,457 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนคิดเป็นรอ้ยละ 

2.64 ทัง้นี ้จากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึน้ของกลุ่มบรษิัท  กลุ่มบริษัทจึงไดม้ีแผนงานในการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการด าเนินธุรกิจ 
โดยการวางแผนในการติดตัง้แผงโซล่ารเ์ซลล ์(Solar roof) หรือการผลิตโซล่ารเ์ซลลด์ว้ยพลังงานแสงอาทิตย ์ เพื่อเป็นการ
ประหยดัพลงังานการใชไ้ฟฟ้าในการผลิตและไม่สรา้งมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม อีกทัง้ยงัเป็นการช่วยใหม้ีพลงังานสะอาดใชอ้ย่าง
ยั่งยืนอีกดว้ย 
 

การจัดการน ้า 
การจดัการทรพัยากรน า้ใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยการใชน้ า้อย่างมีคณุค่าถือเป็นหวัใจส าคญัของกลุ่มบรษิัทในการ

จัดการทรพัยากรน า้ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดในทุกดา้น ซึ่งในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทไดม้ีการรณรงคก์ารจัดการน า้ โดยการให้
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406,279,819 บาท
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MILL 41 รบัรองความถกูตอ้ง 

ความส าคัญกับการจัดการน า้ทิง้ และปรับปรุงระบบบ าบัดน า้เสีย โดยบริษัทไดท้ าการจัดโครงการพืน้ที่สีเขียวขึน้ เพื่อน า
ประโยชนจ์ากการใชน้ า้ที่ไดท้  าการบ าบัดแลว้ ไปใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ีของโครงการไดอ้ย่างมีคณุค่า  

 
กราฟแสดงปริมาณการใช้พลังงานน ้าของกลุ่มบริษัท 
ในปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีการใชพ้ลงังานน า้ในกระบวนการผลิต ดงันี ้
 

 
 
 
จากกราฟแสดงปริมาณการใช้พลังงานน า้โดยรวมของกลุ่มบริษัทพบว่า ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีปริมาณการใช้

พลังงานน ้าลดลงจ านวน 386,277 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี ้ การใช้พลังงานน ้าในส่วนของการผลิตได้ถูกใช้ไปใน
กระบวนการผลิตเหล็กในกลุ่มบริษัท ซึ่งโดยส่วนมากถกูใชไ้ปในส่วนของการฉีดน า้เพื่อควบคุมอุณหภูมิของเหล็กเกิดความให้
เหมาะสม  

 
ตารางแสดงปริมาณการใช้น ้า       หน่วย:บาท  

ส่วนงาน 2563 2562 
ส่วนการผลิต 3,997,205 4,383,482 

 
สรุปผลการด าเนินงาน  
ในปี 2563 กลุ่มบรษิัทมีปรมิาณการใชน้ า้ในส่วนกระบวนการผลิต จ านวนทัง้สิน้ 3,997,205 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน

คิดเป็นรอ้ยละ 8.81 ซึ่งน า้เสียที่เกิดขึน้จะไดร้บัการบ าบดัดว้ยถงับ าบดัน า้เสียส าเรจ็รูปก่อนระบายลงบ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ 
และน าไปใชร้ดน า้ตน้ไมใ้นพืน้ที่สีเขียวของโครงการของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามตามนโยบายของบรษิัทท่ีสนบัสนนุ
การอนรุกัษ์พลงังาน และเพื่อใหเ้กิดการใชน้ า้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ  
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 42 รบัรองความถกูตอ้ง 

การจัดการขยะของเสียและมลพิษ 
ทางกลุ่มบริษัทได้จ าแนกของเสียที่เกิดขึน้ในกิจกรรมการด าเนินธุรกิจออกเป็น  2 ประเภท ได้แก่ ของเสียจาก

กระบวนการผลิต และของเสียที่เกิดขึน้จากพนกังาน  โดยแต่ละประเภทจะมีการจดัการของเสียที่แตกต่างต่างกันตามความ
เหมาะสม  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1.  ของเสียจากพนักงาน ของเสียจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยทั่วไป ซึ่งเกิดขึน้จากกิจกรรมต่างๆ เช่น 
ส านกังาน หรือ โรงอาหาร โดยมีปรมิาณการเกิดขยะมลูฝอยประมาณ 110 ตนั/ปี  ซึ่งทางบรษิัทไดจ้ดัเตรียมถงัรองรบัขยะแยก
ประเภทไว ้3 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะทั่วไป  ขยะรีไซเคิล และขยะอนัตราย  โดยมีการน าถงัรองรบัไปวางตามจดุต่างๆ อย่างเพียงพอ
ต่อปรมิาณขยะที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในการด าเนินกิจกรรมของพนกังาน 

2. ของเสียจากกระบวนการผลิต ของเสียจากกระบวนการผลิตที่ทางบริษัทไดก้ าหนดนิยาม จะเป็นไปตามนิยาม
ของเสียที่มีลักษณะเป็นไปตามภาคผนวกที่1 รหัสของชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แลว้ ท้ายประกาศ
กระทรวงอตุสาหกรรม เรื่องการก าจดัสิ่งปฏิกลูหรือวสัดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ.2548 และจะถกูรวบรวมใส่ภาชนะจดัเก็บ ซึ่งมีปรมิาณ
การเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตรวมทั้งสิน้ประมาณ 10,559 ตัน/ปี ซึ่งได้ท าการแบ่งประเภทของเสียที่ เกิดจาก
กระบวนการผลิตออกเป็น 6 ประเภท โดยมีการคดัแยกของเสียแต่ละประเภทก่อนที่จะติดต่อใหห้น่วยงานท่ีไดร้บัอนญุาตจาก
กรมโรงงานอตุสาหกรรมเพื่อน าไปก าจดัดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
ทั้งนี ้ไดท้  าการจ าแนกการจัดการของเสีย โดยแบ่งแยกรูปแบบการจัดการของเสียออกตามชนิดของของเสีย ดังใน

ตารางการจดัการของเสียดงันี ้ 
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 43 รบัรองความถกูตอ้ง 

 ตารางแสดงการจัดการของเสีย  

ชนิดของเสีย 
ปริมาณของเสีย 

(ตนั/ปี) 
การจัดการของเสีย 

1. ของเสียจากอาคารส านักงาน   
- ขยะทั่วไป 60 ส่งหน่วยงานหรือเทศบาลน าไปก าจดั 
- ขยะรีไซเคิล 40 ถูกแยกประเภทก่อนติดต่อให้ผู้รับซื ้อน ากลับไปใช้

ประโยชนต์่อไปไดท้ัง้หมด 
- ขยะอนัตราย 10 รวบรวมก่อนติดต่อใหห้น่วยงานที่ไดร้บัอนุญาตจากกรม

โรงงานอตุสาหกรรมรบัไปก าจดัต่อไป 
2. ของเสียจากกระบวนการผลิต   
- ฝุ่ นจากระบบดกัฝุ่ นแบบถงุกรอง 9,000 ก่อนติดต่อใหโ้รงงานผลิตปนูซีเมนตร์บัไปใชเ้ป็นส่วนผสม

ในวตัถดุิบในการผลิตปนูซีเมนตต์่อไป 
- น า้มนัท่ีไม่ใชแ้ลว้ 19.16 รวบรวมไว้ในถังก่อนน าไปใช้เป็นเชื ้อเพลิงทดแทนของ 

โรงปนูซีเมนตต์่อไป 
- ถงุกรองที่เส่ือมสภาพ 6.39 ต้องน าไปตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะตาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบว่า
เป็นของเสียอนัตรายหรือไม่อนัตรายก่อนติดต่อให้
หน่ วยงานที่ ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมน าไปก าจดัต่อไป 

- วสัดปุนเป้ือน 31.93 
- น า้มนัและไขมนัท่ีแยกออกจาก 
น า้หล่อเย็นโดยตรง 

1.21 

- อิฐทนไฟ 1,500 
 

           การจัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจก 

กลุ่มบรษิัทก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการศกึษาเพื่อวางแผนนโยบายดา้นการลดก๊าซเรือนกระจก  โดยไดเ้ขา้รว่มประชมุเพื่อ

รบัฟังความคิดเห็นในการจดัท าขอ้ก าหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภณัฑเ์หล็ก ขององคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 

เพื่อร่วมหารือในการจดัท าขอ้ก าหนดเฉพาะกลุ่มผลิตภณัฑเ์หล็กส าหรบัค านวณคารบ์อนฟุตพริน้ท ์ในวนัที่ 27 มกราคม 2564 

ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญในการด าเนินงานเพื่อลดภาวะโลกรอ้นและลดการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภมูิอากาศ ทัง้นี ้ทางบรษิัทไดม้ีการจดัท านโยบายที่รองรบัการเกิดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม และไดม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายดา้น

ส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการลด การก่อมลพิษและลดภาระของสงัคมตามธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม อีกทัง้ยงั

ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน รวมทัง้ พนกังานในบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วมใชท้รพัยากรของ

บรษิัทใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
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ทัง้นีใ้นระหว่างปี 2563 ถึงปัจจุบนั บริษัทไดอ้ยู่ในขัน้ตอนการศึกษาการจดัท าคารบ์อนฟุตพริน้ทข์องผลิตภณัฑเ์พื่อ

ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑต์ลอดห่วงโซ่อุปทานสอดคลอ้งกับหลักการตามมาตรฐานสากล 

ส าหรบัใหผู้ป้ระกอบการใชเ้ป็นเครื่องมือวางแผนลดก๊าซเรือนกระจกตลอดวฏัจกัรชีวิตและเพิ่มศกัยภาพของอุตสาหกรรมไทย

ในระดบัสากล  

การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัทไดม้ีการการติดตามและตรวจสอบผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตามขอ้ก าหนดการประเมิณผลกระทบดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑม์าตรฐานของส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(EIA) 
เพื่อเป็นมาตรฐานในการเฝา้ระวงัและจดัการส่ิงแวดลอ้มที่อาจก่อใหเ้กิดปัญหามลพิษที่จะส่งผลผลกระทบต่อสุขภาพพนกังาน
ละชมุชนโดยรอบ ซึ่งทางบรษิัทไดก้ าหนดค่ามาตรฐานส าหรบัตรวจวดัคณุภาพของส่ิงแวดลอ้มดา้นต่างๆในโรงงาน โดยอิงตาม
เกณฑม์าตรฐานของ EIA ไดแ้ก่ การตรวจวดัคณุภาพอากาศ การตรวจวดัคุณภาพน า้ การตรวจวดัคุณภาพเสียง  การตรวจวดั
ความเขม้ของแสงสว่าง และ การตรวจวดัความรอ้นในสถานที่ท  างาน เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
อีกทัง้ บรษิัทยงัไดท้ าการว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญอิสระเพื่อท าการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดลอ้มทกุปี ทัง้คณุภาพของอากาศ ความดงั
ของเสียง ความเขม้ของแสงสว่าง รวมทัง้ความรอ้นบรเิวณพืน้ท่ีท างานหนา้แท่นรีด  

ทัง้นี ้จากรายงานผลการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดลอ้มปีล่าสดุโดยบริษัท เทคนิคส่ิงแวดลอ้มไทย จ ากัด เป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบใหก้บับรษิัท สามารถสรุปไดด้งันี ้

 
ตารางแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  

คุณภาพอากาศ ดัชนีการตรวจวดั 
 

หน่วย ค่ามาตรฐาน การตรวจวัดคณุภาพ 

คุณภาพอากาศจาก
ปล่องระบาย 

 การตรวจวดัออกไซดข์องไนโตรเจน 
(Nox as No2) 

ppm         180 ตรวจวัดทุก 6 เดือนในช่วง
เวลาเดียวกันกับการตรวจวัด
คณุภาพอากาศในบรรยากาศ 

คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 

 การตรวจวดัฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
การตรวจวดัฝนุขนาดเล็ก (PM-10) 
การตรวจวดัไนโตรเจนไดออกไซด ์(No2) 
การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม
(WS & WD) 

Mg/Nm3 
 
 
 
 

120 
0.12 
0.32 
- 

 

ตรวจวดัทกุ 6 เดือน 
ครัง้ละ 7 วนัต่อเนื่อง 

คุณภาพอากาศใน
สถานประกอบการ 

ฝุ่ นละอองรวม (Total Dust)  
ฝุ่ นขนาดเล็ก Respirable Dust  

Mg/m3 - 
3 

ตรวจวดัทกุ 3 เดือน 

 

  



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 45 รบัรองความถกูตอ้ง 

สรุปผลการด าเนินงาน 

ในปี 2563  กลุ่มบรษิัทไดจ้ดัใหม้ีการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากแหล่งก าเนิดจ านวน 2 ปล่อง ไดแ้ก่ปล่องเตาหลอม
ในบรเิวณโรงหลอมเหล็ก (Particulate) ซึ่งไดท้ าการตรวจวดัออกไซดข์องไนโตรเจน  และตรวดวดัคณุภาพอากาศจากปล่องเตา
อบเหล็กแท่งโรงรีด 1  ซึ่งในระหว่างเดือน ม.ค.- ธ.ค.2563 ไดม้ีการตรวจวดั 2 ครัง้  ไดแ้ก่ วนัที่ 18,22 กุมภาพนัธ ์2563 (ครัง้
ที่1) และวนัท่ี 17,29 สิงหาคม 2563 (ครัง้ที่2)  ซึ่งผลการตรวจวดั พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด   

นอกจากนี ้ทางบริษัทและบริษัทย่อยยงัไดม้ีการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากแหล่งอื่นในพืน้ที่โดยรอบเพิ่มเติม ซึงมี
รายละเอียดดงันี ้ 

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ดัชนีการตรวจวัด ตรวจวัดฝุ่ นละอองรวม ตรวจวัดฝุ่ น
ขนาดเล็ก ตรวจวดัไนโตรเจนออกไซด ์โดยด าเนินการตรวจทกุ 6 เดือน ในปี 2563 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
ก าหนด 

2. ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ดชันีการตรวจวดั ตรวจวดัฝุ่ นละอองรวม โดยด าเนินการ
ตรวจวดัทกุ 3 เดือนในปี 2563  พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

3. ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่องระบายจ านวน  2  ปล่อง พบว่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

4. ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศบรรยากาศบรเิวณชมุชนโดยรอบ ซึ่งท าการตรวจวดัจ านวน 3 สถานชีมุชน ไดแ้ก่  

บา้นใหม่สามคัคี  โรงเรียนนิคมพฒันา 5  และ  บา้นชากดาวเรือง พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
ทัง้นี ้ทางบรษิัทไดท้ าการติดตัง้เครื่องบ าบดัไอเสีย (Fume Treatment Plant) ในเตาหลอมอารก์ไฟฟ้า ซึ่งจะชว่ยกรอง

อากาศเสียและฝุ่ นท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต รวมถึงช่วยลดมลพษิทางอากาศ   และทางบรษิัทยงัไดจ้ดัใหม้ีการตรวจวดั

คณุภาพอากาศของโรงงานของกลุ่มบรษิัท โดยจดัใหไ้ดร้บัการตรวจวดัทกุ 6 เดือนในช่วงเวลาเดียวกบัการตรวจวดัคณุภาพ

อากาศในบรรยากาศ ภายใตก้ารควบคมุดแูลของกรมโรงงานอตุสาหกรรม ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

ตารางแสดงการตรวจวัดคุณภาพน ้า  

พารามิเตอร ์ การตรวจวัด มาตรฐานคุณภาพน ้า การวัดมาตรฐาน 
Ph ค่าความเป็นกรด-ดา่ง 5.5 – 9.0 ตรวจวดัทกุ 1เดือน 
SS (mg/L) สารแขวนลอย 50 ตรวจวดัทกุ 1เดือน 
BOD (mg/L) ค่าปรมิาณออกซเิจนที่

จลุชีพใชใ้นการย่อย
สลายสารอินทรีย ์

3,000 ตรวจวดัทกุ 1เดือน 

TDS (mg/L) ปรมิาณของของแขง็ที่
แขวนลอยหรือละลาย

อยู่ในน า้ 

20 ตรวจวดัทกุ 1เดือน 

O&G (mg/L) น า้มนัและไขมนั 5 ตรวจวดัทกุ 1เดือน 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 46 รบัรองความถกูตอ้ง 

สรุปผลการด าเนินงาน 

เนื่องดว้ยทางกลุ่มบริษัทไดค้  านึงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม จึงไดท้ าการจดัระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการคดัเลือก
หรือปรบัปรุงเทคโนโลยีรวมถึงอปุกรณท์ี่ใชใ้นโรงงาน  และไดท้ าการติดตัง้ระบบบ าบดัน า้เสีย (Waste Water Treatment Unit) 
ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อใชก้ับโรงงานของบริษัท ซึ่งสามารถน าน า้ที่เสียหรือใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ในกระบวนการผลิตเหล็กเ สน้
หรือผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ที่ต่อเนื่อง นอกจากนี ้กลุ่มบรษิัทไดด้  าเนินการในดา้นการบรหิารจดัการส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้ในเรื่องการ
จดัการและการบ ารุงรกัษา รวมทัง้ปรบัปรุงหน่วยบ าบดัน า้เสียและการแกไ้ขขัน้ตอนการควบคมุการท างานของหน่วยบ าบดัน า้
เสียและการบ าบดัของเสียเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน โดยบรษิัทไดร้บัการรบัรองดา้นการบรหิารและจดัการส่ิงแวดลอ้ม
มาตรฐาน ISO 14001:2015 จากบรษิัท ยูไนเต็ด รีจิสตรา้ ออฟ ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ากัด นบัตัง้แต่เดือน มี.ค. 2549 และ
ในปีที่ผ่านมา บรษิัทไดม้ีการจดัท าการตรวจวดัคณุภาพน า้ โดยมีผลการตรวจวดั ดงันี ้  

1. ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ของโครงการจากแหล่งก าเนิดต่างๆ โดยด าเนินการตรวจวดัทุก 1 เดือนดชันีการ
ตรวจวดั PH SS BOD TDS Oil & Grease พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ดัชนีการตรวจวัด ตรวจวัดฝุ่ นละอองรวม ตรวจวัดฝุ่ น
ขนาดเล็ก ตรวจวดัไนโตรเจนออกไซด ์โดยด าเนินการตรวจทกุ 6 เดือน ในปี 2563 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
ก าหนด 

3. ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ดชันีการตรวจวดั ตรวจวดัฝุ่ นละอองรวม โดยด าเนินการ
ตรวจวดัทกุ 3 เดือนในปี 2563  พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
ทัง้นีบ้รษิัทไดท้ าการว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญอิสระจาก บรษิัท เทคนิคสิ่งแวดลอ้มไทย จ ากดั ใหท้ าการตรวจสอบคณุภาพ

น า้ที่โรงงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งตัง้อยู่ที่จงัหวดัระยอง ตัง้แต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ปี 2563  ผลการตรวจ

ระบบบ าบดัน า้เสีย ซึ่งวดัคณุภาพน า้เสียทัง้ก่อนเขา้และหลงัออกจากระบบ ตรวจวดัทกุ 1 เดือน พบว่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานท่ี

ก าหนด 
ตารางแสดงการตรวจวัดคุณภาพเสียง  

ระดับของเสียง  การประเมิณระดับของเสียง ค่ามาตรฐานที่
ก าหนด 

 (หน่วย:dB(A)) 

มาตรฐานการตรวจวัด 

เสียงเฉล่ีย 1-5 นาที  
(Leq 1-5 min) 

เหมาะส าหรับการประเมิณเสียงที่ดัง
สม ่าเสมอตลอดระยะเวลาการท างาน 

- - 

เสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง 
 (Leq 8 hrs.) 

เหมาะส าหรับการประเมิณเสียงที่ดังไม่
สม ่ า เสมอหรือมีการเปล่ียนแปลงใน
ช่วงเวลาท างาน 

90 ตรวจวดัทกุ 3 เดือน 

เสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) 

เหมาะกับการประเมิณระดับเสียงใน
ชมุชนในระยะเวลาหน่ึงวนั 

70 ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครัง้
ละ 3 วนัต่อเนื่องกนั 

L90 การตรวจวดัระดบัค่าของเสียงพืน้ฐาน - - 
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สรุปผลการด าเนินงาน  
บรษิัทไดท้ าการตรวจวดัระดบัความดงัของเสียงในสถานท่ีท างาน โดยท าการควบคมุไม่ใหเ้กินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด 

ซึ่งจากการวดัระดบัความดงัของเสียงในท่ีสถานท่ีท างานและบรเิวณโดยรอบ สามารถสรุปผลออกมาไดด้งันี ้  
1. ผลการตรวจวดัระดบัความดงัของบริษัท โดยท าการวดัระดบัของเสียงในสถานที่ท  างาน  และปริมาณการสมัผสั

เสียงสะสม โดยด าเนินการตรวจวดัทุก 3 เดือน ในปี 2563 พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด(กระทรวงแรงงาน)
ยกเวน้ค่า Leq 8hrบริเวณพืน้ที่เตาหลอม(อาคารโรงหลอมและหล่อเหล็ก) ในวนัที่ 22 กุมภาพนัธ ์2563, วนัที่ 30 พฤษภาคม 
2563, วนัที่ 15 สิงหาคม 2563 และวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2563 มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐานก าหนด และการปฏิบตัิงานส่วนใหญ่
จะด าเนินการภายในห้องควบคุมซึ่งเป็นห้องปิด และมีระบบปรับอากาศ รวมทั้งทุกครัง้ที่ปฏิบัติงานภายนอกหอ้งควบคุม
ผูป้ฏิบตัิงานทกุคนมีการสวมใส่อปุกรณป์้องกนัเสียง  (Ear muffs) 

2. ผลการตรวจวดัของบริษัทย่อย ระดบัเสียง พบว่าระดบัเสียง Leq 24 จ านวน 4 สถานี ริมรัว้โรงงานดา้นทิศเหนือ 

ดา้นทิศใต ้ดา้นทิศตะวนัออก  ดา้นทิศตะวนัตกในพืน้ที่ท  างานอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน การตรวจระดบัเสียงสถานที่ท  างาน Leq 

8 hr จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บรเิวณพืน้ท่ีหนา้เตาหลอม (อาคารโรงหลอมและหล่อเหล็ก) บรเิวณพืน้ท่ีเตาอบเหล็กแท่งโรงรีด 1 

และเครื่องรีดเหล็ก ในวันที่  18,22 กุมภาพันธ์ 2563,วันที่  9,30 พฤษภาคม 2563, วันที่  15 สิงหาคม 2563 และวันที่  14 

พฤศจิกายน 2563 ผลการตรวจวดั ผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด ยกเวน้ค่า Leq 8 hr 

บริเวณพืน้ที่เตาหลอม (อาคารโรงหลอมและหล่อเหล็ก) มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐานก าหนด และการปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะ

ด าเนินการภายในห้องควบคุมซึ่งเป็นห้องปิด และมีระบบปรับอากาศ รวมทั้งทุ กครัง้ที่ปฏิบัติงานภายนอกห้องควบคุม

ผูป้ฏิบตัิงานทกุคนมีการสวมใส่อปุกรณป์้องกนัเสียง  (Ear muffs) 

ตารางแสดงการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง 

มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่างบริเวณโดยรอบที่ใหล้กูจา้งคนใดคนหนึ่งท างาน โดยสายตามองเฉพาะจุดในการ

ปฏิบตัิงาน                           หน่วย : ลกัซ ์

พืน้ที ่1 พืน้ที ่2 พืน้ที ่3 

1,000 – 2,000 300 200 

มากกว่า 2,000 – 5,000 600 300 

มากกว่า 5,000 – 10,000 1,000 400 

มากกว่า 10,000 2,000 600 

อา้งองิจาก :ประกาศกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เรือ่ง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 

หมายเหต ุ:    พืน้ที่ 1 หมายถึง จุดที่ใหลู้กจา้งท างานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจดุในการปฏิบัติงาน / พืน้ที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากที่ที่ใหล้กูจา้งคนใดคนหนึ่งท างานในรศัมีที่

ลกูจา้งเอือ้มมือถึง / พืน้ที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่ติดพืน้ที่ 2 ที่มีการปฏิบตัิงานของลกูจา้งคนใดคนหนึ่ง 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ทางบริษัทและบริษัทย่อย ไดท้ าการตรวจวดัความเขม้ขน้ของแสงสว่าง โดยใชเ้กณฑใ์นการวดัตามแบบที่ ประกาศ

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561  ก าหนดตามตารางในขา้งตน้ ซึ่งผลการ
ตรวดวดัความเขม้ของแสงสว่าง สามารถสรุปไดด้งันี ้

1. ผลการตรวจวดัความเขม้ของแสงสว่างของบริษัท โดยมีการด าเนินการตรวจทุก 6 เดือน ผลการตรวจวดัในวนัท่ี 
18 กุมภาพันธ์ 2563 ท าการตรวจวัดช่วงกลางวัน จ านวน 23 ต าแหน่งตรวจวัด และในช่วงกลางคืน จ านวน 20 ต าแหน่ง
ตรวจวัด ผลการตรวจวัดพบว่า ช่วงเวลากลางวันมีจ านวน 2 ต าแหน่งตรวจวัด และช่วงเวลากลางคืนมีจ านวน 7 ต าแหน่ง
ตรวจวดั มีค่าต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน และในวนัท่ี 15-16 สิงหาคม 2563 ท าการตรวจวดัช่วงเวลากลางวนั จ านวน 23 ต าแหน่ง
ตรวจวดั และในช่วงเวลากลางคืน จ านวน 20 ต าแหน่งตรวจวดั ผลการตรวจวดัพบว่า ช่วงเวลากลางวนัมีจ านวน 1ต าแหน่ง
ตรวจวดั และช่วงเวลากลางคืนมีจ านวน 3 ต าแหน่งตรวจวดั มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑต์ามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน เรื่องมาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ.2561 

2.  ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างของบริษัทย่อย โดยมีการด าเนินการตรวจทุก 6 เดือน ในวันที่ 18 

กุมภาพนัธ ์2563 และวนัที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ท าการตรวจวดัช่วงกลางวนั รวม 46 ต าแหน่งตรวจวดั และในช่วงกลางคืน 

รวม 40 ต าแหน่งตรวจวดั พบว่าต าแหน่งตรวจวดัในช่วงเวลากลางวนั จ านวน 3 ต าแหน่ง และต าแหน่งตรวจวดัในช่วงเวลา

กลางคืน จ านวน 10 ต าแหน่ง มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่องมาตรฐาน

ความเขม้ของแสงสว่าง (กระทรวงแรงงาน) และประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม 

 
ตารางแสดงการตรวจวัดความร้อนในสถานทีท่ างาน  

ประเภทของ
งาน 

ลักษณะงาน ค่ามาตรฐาน ความถ่ีในการ
ตรวจวดั 

งานเบา ลกัษณะงานที่ใชแ้รงนอ้ยหรือใชก้ าลงังานที่ท  าใหเ้กิดการ
เผาผลาญอาหารในรา่งกายไม่เกิน 200 Kcal/ hr.  

ไม่เกินค่าเฉล่ีย 
 WBGT 34 °C 

ตรวจวดัทกุ 3 เดือน 

งานกลาง ลักษณะงานที่ใช้แรงปานกลางหรือใชก้ าลังงานที่ท  าให้
เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน 200 - 350 Kcal/ 
hr. 

ไม่เกินค่าเฉล่ีย 
 WBGT 32 °C 

ตรวจวดัทกุ 3 เดือน 

งานหนกั ลกัษณะงานที่ใชแ้รงมากหรือใชก้ าลงังานที่ท  าใหเ้กิดการ
เผาผลาญอาหารในรา่งกายเกิน 350 Kcal/hr. 

ไม่เกินค่าเฉล่ีย 
 WBGT 30 °C 

ไม่มีการตรวจวดั 

 
ทางบริษัทมีการวัดดัชนีความรอ้น(Wet Bulb Globe Temperature - WBGT) ที่ยอมใหค้นสัมผัสความรอ้นในการ

ท างานได้ (Permissible Heat Exposure Threshold Limit Valves) ที่ลักษณะงานเบา และลักษณะงานปานกลาง  โดย
อุณหภูมิเวตบลับโ์กลบ (WBGT) คือ อุณหภูมิที่วดัเป็นองศาเซลเซียส ซึ่งวดันอกอาคารที่ไม่มีแสงแดดหรือในอาคารที่มีระดบั
ความร้อนเท่ากับ 0.7 เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ  (natural wet bulb 
thermometer) บวก 0.3 เท่าของอณุหภมูิที่อ่านค่าจากโกลบเทอรโ์มมิเตอร ์(globe thermometer) โดยมีระดบัการวดัค่าทัง้สิน้ 
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3 ระดบั ไดแ้ก่  ระดบังานเบา, งานกลาง และงานหนกั โดยมีการก าหนดค่ามาตรฐานและแบ่งระดบัการวดัค่าดงัตารางที่แสดง
ในขา้งตน้ 

  

สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินการตรวจวดัความรอ้น  สามารถสรุปผลการตรวจวดัไดด้งันี ้ 
1. ผลการตรวจวดัความรอ้นดชันีการตรวจวดั ความรอ้นในสถานท่ีท างาน (Heat indes ในรูป WBGT) โดยด าเนินการ

ตรวจวดัทุก 3 เดือน พืน้ที่การตรวจวดั ไดแ้ก่ บริเวณพืน้ที่เตาหลอม (อาคารโรงหลอมและหล่อเหล็ก) และบริเวณพืน้ที่เตาอบ
เหล็กแท่งอาคารโรงรีด 1 ในวนัที่ 18,22 กุมภาพนัธ ์2563,วนัที่ 9,30 พฤษภาคม 2563, วนัที่ 15 สิงหาคม 2563 และวนัที่ 14 
พฤศจิกายน 2563ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าดัชนีความร้อน (WBGT) ที่ยอมให้คนสัมผัสความร้อนในการท างานได้ 
(Permissible Heat Exposure Threshold Limit Valves) ที่ลักษณะงานเบา และลักษณะงานปานกลาง มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด  

2.  ระดบัความรอ้น ด าเนินการตรวจวดัทุก 3 เดือน จ านวน 2 สถานีตรวจวดั ไดแ้ก่ พืน้ที่เตาหลอม (อาคารโรงหลอม
และหล่อเหล็ก) และบริเวณพืน้ที่เตาอบเหล็กแท่งโรงรีด 1 ในวนัที่ 18,22 กุมภาพนัธ ์2563,วนัที่ 9,30 พฤษภาคม 2563, วนัท่ี 
15 สิงหาคม 2563 และวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 ผลการตรวจวดั พบว่า ค่าดชันีความรอ้น (WBGT) ที่ยอมใหค้นสมัผสัความ
รอ้นในการท างานได้ (Permissible Heat Exposure Threshold Limit Valves) ที่ลักษณะงานปานกลาง มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกับความรอ้น แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  และประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรม เรื่องมาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 
2546 
 

3.4 การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

กลุ่มบริษัทไดต้ระหนกัถึงการจดัการความยั่งยืนใหก้บัสงัคม  โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมในการพฒันาพนกังาน ชุมชน
และสงัคม รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อดแูลชมุชนทอ้งถิ่น ทัง้ทางดา้นการเคารพสิทธิมนษุยชน รวมไปถึงการเปิดโอกาส
ในการมีส่วนรว่มและพฒันาชมุชนในดา้นต่างๆ โดยมุ่งหมายใหช้มุชนและองคก์รมีความพฒันาและเติบโตไปพรอ้มกนัอยา่งมี
ความยั่งยืน อีกทัง้กลุ่มบรษิัทยงัก าหนดนโยบายระบบการบรหิารงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผูน้  าใน
การผลิตและจ าหน่ายเห็นคุณภาพทุกชนิด มุ่งเนน้การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้ม  และชุมชน  ซึ่ง
นโยบายดังกล่าวไดเ้ผยแพร่ใหก้ับผู้ที่มีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกับองคก์รรับทราบ ยึดถือ และมีการทบทวนนโยบายความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอ โดยพิจารณาเป็นส่ิงส าคญัและเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินธุรกิจ 

 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 50 รบัรองความถกูตอ้ง 

นโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคม 

โดยตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มบรษิัทมีการจดัโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนบัสนนุการพฒันาชมุชนอย่างต่อเนื่อง
ในทุกๆ ดา้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน และองคก์ร มุ่งหมายใหม้ีการ
พฒันาองคก์ร และชุมชนใหเ้ติบโตไปพรอ้มๆ กันอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทจะมีทีมงานที่ดูแลชมุชนโดยเฉพาะ ซึ่งลงพืน้ที่รบั
ฟังความคิดเห็นของชมุชนท่ีมีต่อองคก์รในทกุๆ ดา้น ซึ่งจะส่งผลใหน้ าไปสู่การพฒันาการด าเนินธุรกิจขององคก์รใหเ้ป็นมิตรตอ่
ส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนใหด้ียิ่งๆ ขึน้ไปตามล าดับ นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทยังมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของชุมชนเอง เพื่อ
สนบัสนนุแนวคิดการอยู่รว่มกนัแบบพ่ึงพาอาศยักนัและกนัอีกดว้ย 

 ทัง้นี ้สามารถด ู“นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม” ไดใ้นเว็บไซด ์http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/ 
 
การด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษัท มีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายระบบการบริหารงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม ในดา้นต่างๆ 

ดงันี ้

 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

 บริษัทมีการก าหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบตัิ ที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบกิจการดว้ยความเป็น
ธรรม และการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น  ซึ่งจะไดม้ีการเผยแพร่ และท าความเขา้ใจ ไปจนถึงการก าหนดเป็นขอ้ปฏิบตัิใหแ้ก่
พนกังานในทกุระดบัไดร้บัทราบ และน าไปเป็นขอ้ปฏิบตัิในการท างาน ตัง้แต่การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และ/หรือการประชมุ
ข อ ง ฝ่ า ยต่ า ง ๆ   เ ป็ นต้น  ทั้ ง นี ้ ยั ง มี ก า ร เ ผย แพ ร่ ใ ห้ผู้ มี ส่ ว น เ ก่ี ย ว ข้อ ง รับท ร าบ ผ่ า น เ ว็ ป ไ ซ ด์ข อ งบ ริ ษั ท ที่  
http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/  ทัง้นีบ้รษิัทยงัเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถรอ้งเรียนต่อกลุ่มบรษิัท
เมื่อพบว่าการด าเนินธุรกิจ หรือการปฏิบตัิของพนกังานเป็นไปดว้ยความไม่เป็นธรรม หรือมีการทุจริตคอรร์ปัชั่น ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ดงันี ้ 

- ทางวาจา 
- ทางกล่องรบัขอ้รอ้งเรียน 
- ทางโทรศพัท ์
- ทาง E-mail 
- ทางเว็ปไซด ์www.millconsteel.com 
- ทางจดหมาย 
- ทางส่ือต่างๆ  
โดยเมื่อกลุ่มบริษัทไดร้ับข้อรอ้งเรียนมานั้นจะท าการรวบรวม และน าส่งให้ฝ่ายจัดการ ด าเนินการพิจารณาข้อ
รอ้งเรียน 

และแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนในแต่ละเรื่อง เป็นล าดบัไป  
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การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทก าหนดนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนดว้ยความเท่าเทียมกนัตามหลกัการเคารพต่อสิทธิมนษุยชนตาม
หลกัสากล และใหพ้นกังานถือปฏิบตัิต่อเพ่ือนรว่มงานทกุคนดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสิทธิส่วนบคุคล โดยบรษิัท
จะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวจะกระท าไดเ้ฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายจ าเป็นตอ้ง
รบัทราบเท่านั้น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการพฒันาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อ ใหพ้นกังานมี
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพืน้ฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทก าหนด
แนวทางในการจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ และเอือ้ต่อการท างานอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ พนกังานแต่ละคนจะตอ้งมีความรบัผิดชอบและช่วยเหลือเกือ้กลูในการท างานต่อเพื่อนพนกังานและองคก์ร 
โดยจะไม่ประพฤติปฏิบตัิตนท่ีจะท าใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานเสื่อมถอยลง 
 ซึ่งในนโยบายเก่ียวกับการดูแลพนกังานสามารถดูรายละเอียดไดท้ี่  http://www.millconsteel.com/corporate-cg-
th/  โดยพนักงานจะสามารถรบัทราบนโยบายดังกล่าว รวมไปถึงสิทธิ และสวัสดิการที่พนักงานในแต่ละระดับจะไดร้ับ ใน
รูปแบบของคู่มือพนกังาน โดยบริษัทมีการแจกใหแ้ก่พนกังานในทุกระดบัไดร้บัทราบ  รวมไปถึงการท าความเขา้ใจตั้ งแต่การ
ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และ/หรือการประชมุของฝ่ายต่างๆ เป็นตน้ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มแวดลอ้มในการท างาน เป็นองคป์ระกอบส าคัญของการด าเนิน

ธุรกิจกลุ่มบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) เรามุ่งมั่ นพัฒนาการด าเนินงานดา้นความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มแวดลอ้มในการท างานอย่างมีประสิทธิผลควบคู่กับการปฏิบัติงานตามหนา้ที่ของพนักงานและลกูจา้งทุกคน 
อย่างเครง่ครดัเป็นไปในทิศทางเดียวกบัค่านิยมขององคก์ร โดยมีหลกัปฏิบตัิ ดา้นระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอ
นามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ซึ่งในนโยบายเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
สามารถดูรายละเอียดไดท้ี่  http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/ โดยพนักงานสามารถรับทราบนโยบาย เพื่อ
น าไปปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทก าหนดนโยบายที่จะมุ่งสรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือในระยะยาวกับลกูคา้ โดยยึดหลกัความซื่อสัตย์
สจุรติ ความเชื่อถือและไวว้างใจซึง่กนัและกนั และประการส าคญั คือ การสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคา้ ในการใชสิ้นคา้ 
และ/หรือ บริการของบริษัท ดว้ยความรบัผิดชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามส าคัญต่อปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้เป็น
อนัดบัแรก โดยใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนถือปฏิบตัิตามแนวทาง  ซึ่งสามารถดู “ความรบัผิดขอบต่อผูบ้ริโภค”  ซึ่งอยู่ใน
หัวข้อ  หลักป ฏิบัติ  5  :  ส่ ง เ สริมนวัตกรรม  และการประกอบธุ รกิ จอย่ า งมี ความรับ ผิดชอบ    ใน เ ว็ บ ไซด์  
http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/  
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3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
(1) ผลการด าเนินงานด้านชุมชนและสังคม 

ส าหรบัธุรกิจแลว้การบริหารงานที่ดีนัน้เป็นส่วนส าคญัต่อธุรกิจ และไม่เพียงแต่ค านึงถึงความยั่งยืนทางธุรกิจ แต่ตอ้ง
ใส่ใจและใหค้วามส าคญัต่อสงัคม ชมุชน ลกูคา้และส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อใหธุ้รกิจของบรษิัทนัน้สามารถด าเนินงาน
อยู่ร่วมกับสงัคมและชมุชนต่อไปไดใ้นอนาคต นอกจากการปฏิบตัิตามมาตรฐาน ISO 2600 : Social Responsibility แลว้ เรา
ยงัมุ่งมั่นและเดินหนา้สรา้งสรรคก์ิจกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง ทัง้การสานต่อโครงการที่เป็นประโยชนต์่อสงัคม ตลอดจน
รเิริ่มโครงการใหม่ๆ โดยมุ่งเนน้ถึงคุณภาพชีวิต คณุภาพจิตใจ และการมีส่วนรว่มของทกุภาคส่วน ทัง้ยงัเป็นผูส้นบัสนนุและเขา้
รว่มกิจกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชนต์ลอดปี 2563 
 

พืน้ทีเ่ป้าหมายการท าโครงการชุมชนสัมพนัธ ์
กลุ่มบริษัทมุ่งเนน้การพัฒนาชุมชน ที่อยู่ในพืน้ที่ใกลเ้คียง ภายในรศัมี 5 กิโลเมตร รวมทั้งสิน้ 6 ต าบล 21 หมู่บา้น 

ประกอบดว้ย  

 
สรุปผลการด าเนินโครงการด้านสังคมในปี 2563 
ในปี 2563 ทางกลุ่มบรษิัทไดม้ีการจดัโครงการเพื่อสงัคมทัง้ทางดา้นการศกึษา , ดา้นสขุภาพ , ดา้นวฒันธรรมและ

ประเพณี รวมไปถึงดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการมีส่วนรว่มระหว่างบรษิัทกบัคนในชมุชน เพื่อสนบัสนนุการ
พฒันาชมุชนใหม้ีความเติบโตในดา้นตา่งๆ ควบคู่ไปกบัแผนพฒันาชมุชนอยา่งยั่งยืนของบรษิัท เพื่อใหก้ลุ่มบรษิัทและคนใน
ชมุชน มคีวามสมัพนัธอ์นัดแีละเติบโตอย่างยั่งยืนไปพรอ้มๆกนั  

อบต.นิคม
พัฒนา 

อบต.พนานิคม เทศบาลต าบล
มาบข่า 

เทศบาลต าบล
มาบข่าพัฒนา 

เทศบาลต าบล
มะขามคู่ 

เทศบาลเมืองมาบ
ตาพุด 

หมู่ที่ 1 บา้นนิคม
พฒันา กม.12 

หมู่ที่ 2 บา้นซอย 
8 

ชมุชนซอย 2 
พฒันา  

หมู่ที่ 5 บา้นมาบ
ข่า 

หมู่ที่ 1 บา้น
หนองหวา้ 

ชมุชนหว้ยโป่งใน 1 

หมู่ที่ 2 บา้นนิคม 
1 

หมู่ที่ 4 บา้น
คลองตาทยั 

ชมุชมสาย 13 
พฒันา 

หมู่ที่ 6 บา้นทุ่ง
ส านกั 

หมู่ที่ 6 บา้นชาก
ออ้ย 

ชมุชนมาบขา่-ส านกั
อา้ยงอน 

หมู่ที่ 3 บา้นใหม่
สามคัค ี

 ชมุชนรว่มใจ
พฒันา 

หมู่ที่ 7 บา้นชาก
ดาวเรือง 

หมู่ที่ 7 บา้นเขา
จอมแห 

ชมุชนหว้ยโป่งใน – 
สะพานน า้ท่วม 
(หว้ยโป่งใน 3) 

หมู่ที่ 4  บา้น
หนองบอน 

 ชมุชนหนองหิน
กา้วหนา้ 

   

หมู่ที่ 5 บา้นชาก
ผกักดู 

     

หมู่ที่ 6 บา้นคลอง
ตาทยั 
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ด้านการศึกษา 
วนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 กลุ่มบรษิัท มิลลค์อน สตีล 

จ ากัด (มหาชน) จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรูน้อก
ห้องเรียน Learning by doing ครั้งที่  1 – การเพาะเห็ด
นางฟ้า และการแปรรูปอาหารใหก้ับนกัเรียนโรงเรียนวดัชาก
ผกักดู จ านวน 30 คน ณ ศนูยเ์รียนรูเ้กษตรธรรมชาติ จงัหวดั
ระยอง 

 

 

วันที่  11,18 และ 25 กันยายน 2563 มิลล์คอนจัด
กิจกรรม สอนคอมพิวเตอร์พื ้นฐาน การใช้คอมพิวเตอร์
พื ้น ฐ าน  โป รแก รม  Paint เ บื ้อ ง ต้น  Microsoft Office 
Powerpoint เบื ้องต้น และ Microsoft Office Word ให้กับ
นอ้งๆชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 – 6  โรงเรียนวดัชากผกักดู  
 
 
 

 

วันที่ 21 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัท มิลลค์อน สตีล 
จ ากัด (มหาชน) จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู ้นอก
ห้องเรียน Learning by doing ครั้งที่  2 – การท าไม้กวาด
ทางมะพรา้ว โดยถ่ายทอดความรูจ้ากชาวบา้นใหก้บันกัเรยีน
โรงเรียนวัดนิคมสรา้งตนเองจังหวัดระยอง 5 จ านวน 100 
ดา้ม เพื่อใหน้อ้งๆนกัเรียนสามารถน าไปใชแ้ละต่อยอดสู่การ
สรา้งรายไดต้่อไป 
 

 

ด้านสุขภาพ 
กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) ได้

จัดท าหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล ์และ Face Shield เพื่อ
มอบให้แก่ชาวบ้าน และ บุคลากรทางการแพทย์ ในเขต 
อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันการแพร่เชือ้ 
COVID-19 
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วันที่  21, 22 และ 23 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วม
โครงการชาวนิคมอาสาป้องกันโรคที่น าโดยยงุลาย ประจ าปี 
2563 รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกพรอ้มแจกทรายอะเบท
ใหก้บัชาวบา้น ในพืน้ท่ี ต าบลนิคมพฒันา 

 

 

ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี 
วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบรษิัท มิลลค์อน สตีล 

จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับอบต. นิคมพัฒนา สืบทอดงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2563 โดยการถวายเทียน
แด่พระภิกษุสงค์เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน ณ วัด
ปกรณ์ธรรมาราม วัดหนองบอน และวัดชากผักกูด ต าบล
นิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 
 

 
 

11 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมถวายกฐินในงานกฐิน
สามัคคีประจ าปี 2563 ณ วัดชากผักกูด ต าบลนิคมพฒันา 
อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 
 

 

วนัที่ 25 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริษัท มิลลค์อน สตีล 
จ ากัด (มหาชน) น าโดย คุณสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รอง
กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมธุรกิจ พรอ้มทีม
ผูบ้ริหารและพนกังาน เขา้ร่วมถวายกฐินในงานกฐินสามคัคี
ประจ าปี 2563 ณ วัดหนองบอน ต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอ
นิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 
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ด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
วนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 รว่มโครงการรวมใจไทย

ปลกูตน้ไมเ้พื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ลา้นตน้ โดยรว่มกบั
อบต.นิคมพฒันา และบรษิัทอื่นๆ รว่มกนัปลกูตน้ทองอไุร
จ านวน 250 ตน้ ณ บรเิวณรมิถนน ซอย 5 หมู่ 5 และ หมู่ 5 
ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 

 

 

วนัท่ี 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมมิลลค์อนอาสา 
ทาสีรัว้ยางรถยนต ์รอบสนามเดก็เล่นและหนา้อาคารเรียน 
เพื่อความสวยงาม 
 

  
 
 

 

รางวัลต่างๆ 
บริษัทไดร้ับการประเมินโดยได ้94 คะแนน จาก

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียน จากการประเมินโดย
สมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย (Thai Investor Association)  
 

 

บริษัทได้รับผลประเมินระดับ “ดีมาก” จากผล
ส ารวจโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด
ทะเบียนไทยประจ าปี  2563 (CGR 2020)  จากสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD) 
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เมื่อวนัที่ 23 มกราคม 2563 คุณวฑัฒิกา เลิศฤทธิ
กุล เจา้หนา้ที่ก ากับดูแลกิจการอาวุโส ตัวแทน บมจ. มิลล์
คอน สตีล เข้าร่วมรับโล่รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดส่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมในองคก์ร “MORAL BUSINESS FORUM 
2020” โดยคุณหญิงชฎา วฒันศิริธรรม ประธานมลูนิธิหวัใจ
อาสา เพื่อแสดงว่า บมจ. มิลล์คอน สตีล เป็นองค์กรที่
สามารถปฏิบัติการด้านนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมใน
องคก์รณ์ไดอ้ย่างยอดเยี่ยม ณ ห้องเรนโบวฮ์อลล ์ชั้น 17 
โรงแรมใบหยกสกาย 
 

 

วนัที่ 14 สิงหาคม 2563 คุณอนุวฒัน ์หวงัวณิชชา
กร ผูอ้  านวยการฝ่ายรฐักิจสมัพนัธ ์ตวัแทนกลุ่มบรษิัท มิลล์
คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) ร่วมงานธุรกิจคู่คุณธรรม น าไทย
ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน และรับมอบโล่รางวัลองค์กรธุรกิจ
คุณธรรมต้นแบบ ประจ าปี 2563 จาก คุณอิทธิพล คุณ
ปลืม้ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม ณ หอ้งวิภาวดีแก
รนด ์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 

 
 

(2) ผลการด าเนินงานด้านพนักงานและแรงงาน 
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเท่าเทียมกนัตามหลกัการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตาม

หลักสากล และมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการพัฒนาศักยภาพของพนกังานทุกระดับ เพื่อใหพ้นักงานมีโอกาส
กา้วหนา้ในอาชีพบนพืน้ฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบตัิตามความเหมาะสม  โดยในปี 2563 บรษิัทมีการด าเนินงาน
ดา้นพนกังานท่ีส าคญั ดงันี ้ 

 
การฝึกอบรมพนักงาน  
บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาพนกังานใหม้ีประสิทธิภาพและท างานอย่างมีคุณค่าอย่างสม ่าเสมอ 

ทั้งนี ้ในปี 2563 บริษัทไดม้ีการจดัอบรมพนักงงานรวมทั้งสิน้ 68 หลักสูตร โดยในแต่ละหลกัสตูรมีเนือ้หาที่ครอบคลมุในการ
ปฏิบตัิงาน และสามารถพฒันาคณุภาพการท างานของพนกังานไดอ้ย่างยั่งยืน โดยมีพนกังงานเขา้รว่มในการอบรมทัง้สิน้ 449 
คน และจ านวนชั่วโมงในการอบรมเพื่อพฒันาความรูเ้ฉล่ีย 9.88 ชั่วโมงต่อปี  
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การพัฒนาศักยภาพการท างาน ตั้งแต่ปี 2561-2563 

หัวข้อ หน่วย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2562 
จ านวนหลกัสตูร หลกัสตูร 68 94 87 
จ านวนพนกังานท่ีไดร้บัการอบรม คน 449 450 452 
ชั่วโมงเฉล่ียของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี ชั่วโมง 9.88 15.04 13.46 

 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทไดม้ีการรกัษาระบบความปลอดภยั และพฒันาความรูค้วามเขา้ใจในดา้นความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน 

โดยมีการอบรมใหค้วามรูด้า้นความปลอดภัยเพิ่มขึน้ อาทิเช่น การฝึกซอ้มและป้องกันอัคคีภัยและหลักการปฏิบัติขณะที่มี
ความเส่ียงเกิดขึน้ เพื่อลดการเกิดอุบตัิเหตุในการท างาน และเพื่อใหพ้นกังานมีความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับการรกัษาความ
ปลอดภยัในการท างาน อีกทัง้ยงัส่งเสรมิใหพ้นกังาน รกัษาสภาพแวดลอ้มบรเิวณสถานท่ีท างานใหส้ะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกนั
การเกิดอบุตัิเหตขุณะท างาน   

โดยบริษัทจะด าเนินการติดตาม ปรบัปรุง และประเมินผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิอย่างจรงิจงัและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุต่อไป 

 

สถิติความปลอดภัยในการท างาน ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 

หัวข้อ หน่วย ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
จ านวนอบุตัิเหตจุากการท างาน ครัง้ 9 27 14 
จ านวนอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงาน คน 5 15 7 
จ านวนผูเ้สียชีวิตจากการท างาน คน - - - 

 
สถิติการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของพนักงาน ตั้งแต่ปี 2561-2563  

ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ทางด้านแรงงาน 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จ านวนขอ้รอ้งเรียนของพนกังานเก่ียวกบัการปฏิบตัิทางดา้นแรงงาน - - - 
จ านวนขอ้รอ้งเรียนท่ีไดร้บัการแกไ้ขแลว้ - - - 
จ านวนขอ้รอ้งเรียนก าลงัอยู่ระหว่างด าเนินการ - - - 

 
(3) ผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ทางบริษัทมีการปฏิบตัิตามนโยบายในดา้นความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภคและค านึงถึงความส าคญัในการสรา้ง
ความพึงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคา้ ดว้ยความรบัผิดชอบ เอาใจใส่ และใส่ใจในความส าคญัตอ่ปัญหาและความตอ้งการของลกูคา้
เป็นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ทางบรษิัทไดจ้ดัท าแบบประเมิณความพึงพอใจ เพื่อน าผลลพัธด์า้นความพึงพอใจของลกูคา้มาพฒันาและ
ปรบัปรุงสินคา้และบรกิารของบรษิัทใหด้ียิ่งขึน้ โดยผลที่ไดจ้ากการประเมิณความพึงพอใจของลกูคา้ เป็นดงันี ้
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จากผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการประเมิณความพึงพอใจของลกูคา้ในเบือ้งตน้พบว่า ความตรงต่อเวลา และมารยาทของ
ผูจ้ดัส่งสินคา้ ไดค้ะแนนความพึงพอใจจากลกูคา้นอ้ยที่สดุ  บรษิัทจึงไดด้  าเนินการจดัท าแนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นการขนส่ง โดย
เพิ่มเติมดา้นการประสานงานการขนส่ง โดยให้ทางฝ่ายคลังสินคา้และฝ่ายจัดส่งเข้ารับการอบรมเพื่อวางแผนการส่งสินคา้
ตามล าดบั และดูแลความสะอาดและพฒันาบคุลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ เพื่อปรบัปรุงทัง้คุณภาพและบริการเพื่อใหล้กูคา้เกิด
ความพึงพอใจสงูสดุต่อสินคา้และบรกิารของบรษิัท     
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

4.1 วิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

 สรุปภาพรวมการด าเนินงานในปี 2563 

รายการ 2563 2562  YoY 
 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  +/-ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดร้วม               11,640                17,308   -      5,668 -           33  

รายไดจ้ากการขายและการบรกิาร               11,450                16,958   -      5,508 -           32  

ตน้ทนุขายและการบรกิาร                10,670                 16,214   -      5,544 -           34  

ก าไรขั้นตน้                 780                 744   36                  5  

ค่าใชจ้า่ยจากการขายและบรหิาร                    483                      574   -          91 -           16  

ตน้ทนุทางการเงิน                    558                      680   -         122 -           18  

ก าไรสุทธ ิ -               168  -                 12   -         156 -      1,264  

EBITDA 939 1006        -          66    -             7  
 

ส าหรบัภาพรวมของผลการด าเนินงานในปี 2563 ดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าใหค้วาม
ตอ้งการใชเ้หล็กในประเทศลดลง รวมถึงราคาเหล็กที่ปรบัลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก อีกทั้งยังกระทบถึงการส่งมอบ
สินคา้ใหก้บัลกูคา้ชะลอลง ส่งผลใหป้รมิาณการขายผลิตภณัฑเ์หล็กของบรษิัทลดลงตามไปดว้ย  

อย่างไรก็ตาม เพื่อใหก้ลุ่มบริษัทสามารถแข่งขนัในอุตสาหกรรมไดอ้ย่างยั่งยืน จึงตดัสินใจลงทุนในเครื่องจกัรส าหรบั
จัดการดา้นเศษเหล็ก ในช่วงปลายปี 2562 เพื่อช่วยใหต้น้ทุนในการผลิตลดลง ดังจะเห็นไดจ้ากอัตราก าไรขั้นตน้ที่ปรับตัว
เพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 4 ในปี 2562 เป็นรอ้ยละ 7 ในปี 2563 
 
 ส าหรบักรณีที่ผูส้อบแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทรว่มแสดงความเห็นอย่างมเีงื่อนไข
จากการถูกจ ากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ จากการที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง
เพียงพอเก่ียวกับรายการที่มีสาระส าคญัในงบการเงินของบริษัทร่วม เก่ียวกับมลูค่าเงินลงทนุในบรษิัทร่วม และบริษัทรว่มมิได้
พิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ส าหรบัเงินใหกู้ย้ืมของบริษัทรว่ม ดงันัน้ผูส้อบบญัชีจึงไม่สามารถระบุ
ไดว้่ามีรายการปรบัปรุงใดที่จ  าเป็นหรือไม่ส าหรบัเงินลงทุนในบรษิัทรว่มตามวิธีส่วนไดเ้สียและส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทรว่ม
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
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รายได้จากการขายและรายได้อื่นๆ  
ตารางแสดงยอดขายของกลุ่มบริษัท แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ ์

(มูลค่า: ล้านบาท) 

ประเภทผลิตภัณฑ ์ 
 ปี 2563  ปี 2562 ปี 2561 

ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า % 
ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า % 
ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า % 

เหล็กเสน้ (Steel Bar)  506,045   7,802  68.15  647,814   10,923  64.41 574,323 10,880 53.55 

เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)  44,553   816  7.13  55,750   1,133  6.68 45,543 1,057 5.20 

เหล็กลวด (Wire rod)  55,254   860  7.51  78,047   1,358  8.00 42,929 865 4.26 

เหล็กแท่งยาว (Billet)  121,359   1,710  14.94  160,328   2,526  14.90 324,400 5,707 28.09 

อื่นๆ (Other)  28,067   261  2.28  103,214   1,017  6.00 142,607 1,810 8.90 

บริการ  -    - - -  -  - - - - 

รวมทัง้สิน้  755,278   11,450  100.00 1,045,153   16,958  100.00 1,129,802 20,319 100.00 

 
จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปี 2563 ที่ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชเ้หล็กในประเทศลดลง 

อีกทั้งราคาเหล็กที่ปรบัตวัลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก ส่งผลใหบ้ริษัทมีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2563 อยู่ที่ 
11,450 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 และ 2562 รอ้ยละ 44 และ รอ้ยละ 32 ตามล าดบั จากปีก่อนหนา้ แต่เมื่อพิจารณาในส่วน
ผลิตภัณฑ์หลักคือเหล็กเสน้มีปริมาณการขายอยู่ที่ 506,045 ตัน ลดลงจากปี 2561 และ 2562 รอ้ยละ 12 และ รอ้ยละ 22 
ตามล าดบั ขณะที่เหล็กแท่งทรงยาวในปี 2563 บริษัทยังคงเนน้การผลิตเพื่อใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตเหล็กเสน้ภายในกลุ่ม
บรษิัทเป็นส่วนใหญ่ โดยมีปรมิาณขายลดลงจากปี 2561 และ 2562 รอ้ยละ 63 และ 24 ตามล าดบั  

 
ตารางแสดงยอดขายตามภูมิศาสตร ์

(มูลค่า: ล้านบาท) 

รายได้จากการขายสินค้าของ
กลุ่มบริษทั 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภายในประเทศ 10,502 92 15,893 94 19,680 97 

ต่างประเทศ 948 8 974 6 639 3 

รวมรายได้จากการขาย 11,450 100 16,958 100 20,319 100 

 
ส าหรบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่มบรษิัทเป็นการขายในประเทศเป็นหลกั โดยในปี 2563 มีสดัส่วนการขายใน

ประเทศรอ้ยละ 92 และรอ้ยละ 8 ตามตารางแสดงยอดขายตามภมูิศาสตร ์ทัง้นีก้ารจ าหน่ายเหล็กของบรษิัทส่วนใหญ่เป็นการ
จ าหน่ายเขา้สู่โครงการก่อสรา้งของภาครฐั  
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 ส่วนรายไดอ้ื่นๆ ตัง้แต่ปี 2561 – 2563 อยู่ที่ 1,283 ลา้นบาท 377 ลา้นบาท และ 191 ลา้นบาท  โดยในปี 2563 รายได้
อื่นๆ แบ่งเป็น ก าไรจากการจ าหน่ายหุน้ของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ ากัด จ านวน 61 ลา้นบาท บริษัท บิลค ์วนั กรุ๊ป จ ากดั 
จ านวน 59 ลา้นบาท ก าไรจากการสญูเสียอ านาจควบคมุในบริษัทย่อย ซึ่งไดแ้ก่บริษัท มิลลค์อน ทิฮา ลิมิเต็ด จ านวน 29 ลา้น
บาท และรายไดอ้ื่นๆ 41.81 ลา้นบาท ส่งผลใหใ้นปี 2563 บรษิัทมีรายไดร้วมอยู่ที่ 11,641 ลา้นบาท 

 
ก าไรขั้นตน้  

ก าไรขัน้ตน้ในปี 2561-2563 อยู่ที่ 780 ลา้นบาท 294 ลา้นบาท 744 ลา้นบาท และ 780 ลา้นบาทตามล าดบั ซึ่งคิด
เป็นอตัราก าไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 1 รอ้ยละ 4 และรอ้ยละ 7 ล าดบั อตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิัทปรบัเพิ่มสงูขึน้ เนื่องจากบรษิัท
มีการพฒันาปรบัปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจกัรสม ่าเสมอ  รวมทัง้ในช่วงปลายปี 2562 ที่บริษัทไดม้ีการลงทุนในเครื่องจกัร
ส าหรบัจัดการดา้นเศษเหล็กของบริษัทย่อย เพื่อลดตน้ทุนในกระบวนการผลิตเหล็กตัง้แต่ตน้น า้  ท าใหก้ าไรขั้นตน้ปรบัตัว
เพิ่มขึน้ ตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 

 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทในปี 2561-2563 อยู่ที่ 701 ลา้นบาท 573 ลา้นบาท และ 483ลา้น
บาทตามล าดบั โดยในปี 2563 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 และ 2562 รอ้ยละ 31 และ 
19 ตามล าดบั ซึ่งลดลงจากค่าขนส่ง และการบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ตามแผนกลยทุธข์องบรษิัท    
  
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ

 กลุ่มบริษัทมีก าไร (ขาดทุน) สุทธิตัง้แต่ปี 2561 – 2563 เท่ากับ 184 ลา้นบาท (12) ลา้นบาท และ (168) ลา้นบาท 

ตามล าดบั สาเหตทุี่บรษิัทมีขาดทนุในปี 2563 เพิ่มขึน้ เนื่องจากบรษิัทมีขาดทนุจากการดอ้ยค่าสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายจ านวน 

183 ลา้นบาท ของบรษิัท สยาม โซลาร ์เจนเนอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“สยามโซลาร”์) เนื่องจากบรษิัทรบัรูผ้ลก าไรของสยามโซ

ล่ารไ์วก้่อนหนา้ ท าใหเ้งินลงทนุดงักล่าวมีมลูค่าทางบญัชีสงูกว่าราคาขาย  อย่างไรก็ตามมลูค่าขายดงักล่าวไม่ไดต้  ่ากว่าตน้ทนุ

ที่ไดม้า  

  

 

 

 

 

  



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 62 รบัรองความถกูตอ้ง 

ฐานะการเงนิ 
 

สินทรัพย ์
ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ-สุทธ ิ
ตารางแสดงอายุลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ – สุทธิ ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 

          (มูลค่า : ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี  2563 ปี  2562 ปี  2561 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,283.47 76.51% 2,182.60 79.57% 2,271.86 59.93% 

คา้งช าระไม่เกิน  3  เดือน 156.93 9.35% 322.44 11.76% 233.96 7.43% 

คา้งช าระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 130.48 7.78% 197.11 7.19% 63.85 0.59% 

คา้งช าระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 52.03 3.10% 2.78 0.10% 7.11 0.58% 

เกินก าหนดช าระเกิน 12 เดือนขึน้ไป 54.66 3.26% 38.00 1.39% 49.93 31.47% 

รวม 1,677.57 100.00% 2,742.93 100% 2,626.71 100.00% 

หกั ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู -48,485 2.89% -28.24 1.03% -51.21 31.40% 

รวมลกูหนีก้ารคา้สทุธิ 1,629.08 97.11% 2,714.69 98.97% 2,575.50 68.60% 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีลูกหนีก้ารคา้สุทธิจ านวน 2,576 ลา้นบาท, 2,715 ลา้นบาท 

และ 1,629 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยปี 2563 มีลกูนีก้ารคา้ลดจาก 2561 และ 2562  จ านวน 946 ลา้นบาท และ 1,086 ลา้น

บาท จากการช าระค่าสินคา้ที่ถึงก าหนดช าระ 

ส าหรบัลูกหนีท้ี่มียอดคา้งเกินกว่า 3 เดือนขึน้ไป บริษัทไดม้ีการติดตาม และเร่งรดัการเก็บหนีสิ้นอยู่ทุกระยะอย่าง
ใกลช้ิดป้องกันการเสียผลประโยชน์ของบริษัทที่อาจจะเกิดขึน้  นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
เมื่อลกูหนีค้า้งช าระเกนิก าหนดช าระ 12 เดือนขึน้ไป แต่หากลกูหนีม้ีหลกัประกนัท่ีครอบคลมุมลูหนีใ้หก้บักลุ่มบรษิัท บรษิัทก็จะ
ไม่ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู                
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สินค้าคงเหลือ 

ตารางแสดงรายการสนิค้าคงเหลือสุทธิ ณ สิน้ปี 2561 - 2563 
(มูลค่า : ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

วตัถดุิบ 561.26 32%       782.50  28%    1,069.15  23% 

สินคา้กึ่งส าเรจ็รูป 31.70 2%         34.17  1%         31.57  1% 

สินคา้ส าเรจ็รูป 336.01 19%       892.93  31%    2,220.61  49% 

สินคา้ระหวา่งผลิต - 0%           3.90  0%                -    0% 

อะไหล่และวสัดสิุน้เปลือง 162.28 9%      884.59  31%       761.83 17% 

สินคา้ระหวา่งทาง 69.44 3%       245.78  9%       469.83  10% 

รวมสินค้าคงเหลือ 1,760.69 100%    2,843.88  100%   4,552.98  100% 

หัก คา่เผ่ือการปรบัลดมลูคา่สินคา้ -18.93 -1% -22.27  -1% -236.46  -5% 

สินค้าคงเหลือสุทธ ิ    1,741.76  99%        2,822  99%   4,316.52  95% 

 

สินคา้คงเหลือของกลุ่มบรษิัท ณ 31 ธันวาคม ของปี 2561 – 2563 อยู่ที่  4,317 ลา้นบาท,  2,822 ลา้นบาท และ 1,742 
ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2563 โดยหลกัๆ เป็นการลดลงของวตัถดุิบรอ้ยละ 28 จากการน ามาใชผ้ลิตเหล็กแท่งทรงยาว และน า
เศษเหล็กมาทดสอบในเครื่องจกัรส าหรบัจดัการดา้นเศษเหล็ก  สินคา้ส าเรจ็รูปลดลงรอ้ยละ  62 จากการส่งมอบสินคา้ใหก้บั
ลกูคา้ อะไหล่และวสัดสิุน้เปลืองลดลงรอ้ยละ 82 เนื่องจากน ามาใชใ้นการปรบัปรุงเครื่องจกัร  
 
สินทรัพยท์ีถื่อไว้เพือ่ขาย 
 เนื่องจากในระหว่างปี 2563 ไดม้ีแผนการจ าหน่ายบริษัท สยามโซลาร ์เจนเนอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (สยามโซล่าร)์ 
ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อย ทั้งหมดรอ้ยละ 90 ของทุนจดทะเบียน มูลค่า 1,170 ลา้นบาท  ซึ่งบริษัทไดร้บัเงินล่วงหนา้ค่าหุน้
จ านวน 435 ลา้นบาท จึงท าใหสิ้นทรพัยข์องสยามโซล่าร ์ถูกจดัประเภทเป็นสินทรพัยถื์อไวเ้พื่อขาย ส่งผลใหใ้นปี 2563 จึงมี
สินทรพัยถื์อไวเ้พื่อขายจ านวน 1,170 ลา้นบาท 
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เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ในปี 2561-2563 บรษิัทมเีงินลงทนุในบรษิัทรว่มอยู่ที่ 308 ลา้นบาท 363 ลา้นบาท  และ 
996 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 2563 บรษิัทมเีงินลงทนุในบรษิัทรว่มเพิ่มขึน้ 632 ลา้นบาท จากการลงทนุใน บรษิัท  เดอะ 
เมกะวตัต ์จ ากดั จ านวน 400 ลา้นบาท บรษิัท บี จิสตกิส ์จ ากดั (มหาชน) จ านวน 263 ลา้นบาท บรษิัท ไอเจน พาวเวอรเ์ทค 
จ ากดั จ านวน  320 บาท และบรษิัท มนูช๊อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ากดั  จ านวน 75 บาท ทัง้นี ้นโยบายการลงทนุในบรษิัทรว่ม
ของบรษิัท เป็นการลงทนุในธุรกิจที่จะช่วยสนบัสนนุธุรกิจหลกัของบรษิัท 
 
ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ ์
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ปี 2561-2563 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สทุธิ อยู่ที่ 10,504 ลา้นบาท 10,667 ลา้น
บาท และ 9,970 ลา้นบาท ในปี 2563 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-์สทุธิ ลดลง 697 ลา้นบาท จากปี 2562 เนื่องจากในระหว่างปี 
2563 ไดม้ีแผนการจ าหน่ายสยามโซลาร ์จึงไดม้ีการเปล่ียนจากการบนัทึกบญัชีตามสถานะบรษิัทย่อยเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อ
ขาย 
 
 จากขอ้มลูขา้งตน้ส่งผลให ้ณ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทมีสินทรพัยร์วมปี 2561-2563 อยู่ที่ 23,456 ลา้นบาท, 22,082 
ลา้นบาท และ 19,277 ลา้นบาท  
 
แหล่งทีม่าของเงนิทุน  
 
หนีส้ิน  

ณ สิน้ปี 2561 - 2563 กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นรวมอยู่ที่ 17,543 ลา้นบาท 16,339 ลา้นบาท และ 13,288 ลา้นบาท บาท 
โดยในปี 2563 หนีสิ้นรวมลดตวัลง 3,051 ลา้นบาท จากการที่สยาม โซล่าร ์ไม่ไดม้ีสถานะเป็นบริษัทย่อยท าใหเ้งินกูย้ืมระยะ
ยาวในส่วนที่เป็นของสยามโซล่ารล์ดลง 2,119 ลา้นบาท จากการช าระคืนเงินกูร้ะยะยาวของบริษัท 325 ลา้นบาท  เจา้หนี ้
การคา้ลดลง 797 ลา้นบาท และหนีสิ้นระยะสัน้ลดลง 220 ลา้นบาท 
 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ สิน้ปี 2561 – 2563  กลุ่มบริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 5,912 ลา้นบาท 5,743 ลา้นบาท และ 5,990 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  โดยในปี 2563 มีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากปี 2561 และ 2562 รอ้ยละ  1 และ  รอ้ยละ 4 ตามล าดบั เนื่องจาก
ส่วนเกินทนุจากการตีมลูค่าที่ดิน 451 ลา้นบาท และจากการด าเนินงานตามที่กล่าวขา้งตน้  
 
สัดส่วนของโครงสร้างเงนิทุน 

บริษัทมีอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือถือหุ้น ณ สิน้ปี 2561-2563 อยู่ที่  2.97 เท่า 2.85 เท่า และ 2.22 เท่า 
ตามล าดบั โดยในปี 2562 มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อถือหุน้ลดลงจากปี 2561 เนื่องจากหนีสิ้นหมนุเวียนที่ลดลงจาก
การช าระหนีร้ะยะสัน้ และเจา้หนีก้ารคา้ ส าหรบัปี 2563  อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อถือหุน้ลดลงจากปี 2562 จากการท่ี
สยาม โซล่าร ์ไม่ไดม้ีสถานะเป็นบรษิัทย่อย จึงท าใหห้นีสิ้นลดลง 
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมด าเนินงาน 2,312 842         -1,847 
เงินสดสทุธิ (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทนุ -512              9              571 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงิน -1,998             -634          1,021 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ -197 218             256   

 
แหล่งที่มาและใชไ้ปของเงินทุนของบริษัทในปี 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน 2,312  

ลา้นบาท จากการช าระเงินค่าสินคา้จากลกูคา้  บริษัทมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน 512 ลา้นบาท จากการที่บรษิัท
ไดม้ีการลงทุนในบริษัทรว่ม และการทดลองเครื่องจกัรส าหรบัจดัการดา้นเศษเหล็ก ส่วนกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหา
เงินอยู่ที่ 1,998 ลา้นบาท เนื่องจากบรษิัทไดม้ีการช าระคืนเงินกู ้และจ่ายดอกเบีย้จากการกูย้ืม 

ทัง้นี ้บริษัทมีการด าเนินการรกัษาสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทใหม้ีความเพียงพอ รวมทัง้การจดัหาวงเงินสินเชื่อระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงิน เพื่อไม่ใหเ้กิดการขาดสภาพคล่อง ของกลุ่มบรษิัท 

 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) หน่วย 2563 2562 2561 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) เท่า 0.64 0.65 0.66 
อตัราส่วนทนุหมนุเวียนเรว็ (Quick Ratio) เท่า 0.49 0.42 0.35 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 69.23 62.30 37.76 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 78.05 79.68 76.66 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย วนั 28.88 44.20 43.56 
Cash Cycle วนั 118.40 97.79 70.87 

 
 จากตารางสรุปอตัราส่วนสภาพคล่อง เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 – 2563 พบว่าอตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ในอตัราที่
ใกล้เคียงกับปีก่อน ขณะที่  Cash Cycle บริษัทปี 2563 อยู่ที่  118.40 วัน เพิ่มขึน้ เพิ่มขึน้จากปี 2562 จ านวน 20.61 วัน 
เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ียเพิ่มขึน้จ านวน 6.93 วัน ส่วนระยะเวลาในการขายดีขึน้กว่าปีก่อนเล็กน้อย ส่วน
ระยะเวลาช าระหนีล้ดลง 15.32 เนื่องจากการซือ้วตัถดุิบในประเทศส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินสด   
 
ภาระผูกพันด้านหนีส้ิน 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นกับสถาบนัการเงินทัง้สิน้ 10,276 บาท แบ่งเป็นเงินกูร้ะยะสัน้ 8,756 

ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ MLR ลบตามอตัราที่ตกลงกนัต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่าวไดถ้กูค า้ประกนัโดยที่ดิน อาคาร เครื่องจกัร และ
สินทรพัยข์องกรรมการบริษัทย่อย โดยกรรมการบรษิัทย่อยไดค้  า้ประกนัในฐานะส่วนตวั เงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 1,520 ลา้น
บาท มีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR ลบตามอตัราที่ตกลงกนัต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่าวค า้ประกนัโดยที่ดิน อาคาร เครื่องจกัร สินคา้
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คงเหลือ ใบหุน้ที่บริษัทลงทุนในบริษัทย่อย และกรรมการย่อย ภายใตส้ญัญากูย้ืมเงินนี ้บริษัทและบริษัทย่อยตอ้งปฏิบตัิตาม
ขอ้ก าหนดที่ระบไุวใ้นสญัญา ดงันี ้ 

- บรษิัทตอ้งมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ในปี 2560 – 2562 ตอ้งไม่มากกว่า 2.25 เท่า และตัง้แต่ปี 2563 
เป็นตน้ไป ตอ้งไม่มากกว่า 2 เท่า ในดา้นอัตราส่วนสภาพคล่อง ใหปี้ 2561 ถึง ปี 2562 ตอ้งมากกว่า 0.9 เท่า 
และตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป ตอ้งมากกว่า 1 เท่า 

 
4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่ส  าคัญที่อาจท าใหก้ลุ่มบริษัทไม่สามารถด าเนิน
กิจการไดต้ามแผนท่ีตัง้เป้าไว ้เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาจท าใหโ้ครงการก่อสรา้ง
ต่างๆ ของภาครฐั ซึ่งมีการใชเ้หล็กในปรมิาณสงู เกิดการชะลอตวั รวมถึงยังมีผลต่อการน าเขา้วตัถดุิบซึ่งมีความล่าชา้  อย่างไร
ก็ตาม เมื่อสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่อนคลาย มาตรการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจะมีส่วนช่วยใหค้วามตอ้งการใช้
เหล็กเสน้ในประเทศเพิ่มมากขึน้ จากโครงการก่อสรา้งต่างๆ ของรฐับาล 

นอกจากนีร้าคาเหล็กซึ่งมีความผนัผวนสงู โดยราคาเหล็กไดเ้ริ่มมีการปรบัตวัเพิ่มขึน้จากช่วงครึง่หลงัของปี 2563และ
คาดการณว์่าน่าจะปรบัขึน้ต่อเนื่องในปี 2564 ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความตอ้งการวตัถดุิบในตลาดที่เพิ่มขึน้ ท าใหอ้าจมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงาน  
 

4.3  ข้อมูลจากงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ  

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

     ปี 2563 

รายงานของผูส้อบบัญชีส าหรบังบการเงินบริษัทในปี 2563 ตรวจสอบโดย นายปิตินันท ์ลีลาเมธวฒัน ์บัญชีรบั

อนญุาตเลขทะเบียน 11133 บรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั ไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข โดยไดต้รวจสอบงบ

การเงินรวมของบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท มิลลค์อน สตีล 

จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) ตามล าดบั ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้

ถือหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที่ส  าคญั 

ปี 2562 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบรษิัทในปี 2562  ตรวจสอบ โดยนางสาวสาวินี สะวานนท ์บญัชีรบั

อนุญาตเลขทะเบียน 7092 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด ไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยเห็นว่างบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและ
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บริษัท ตามล าดบั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสด

รวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

ปี 2561 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินของบรษิัทในปี 2561  ตรวจสอบ โดยนางสาววรรญา พทุธเสถียร บญัชี

รบัอนญุาตเลขทะเบียน 4387 บรษิัท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั  ไดแ้สดงความเห็นแบบมเีงื่อนไข โดยเห็นว่างบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกจิการขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงินรวมของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย และ

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และผลการด าเนินงานรวม

และผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดย

ถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงนิ  

บรษิัท มิลลค์อน สตีล จากดั (มหาชน) 
งบดลุรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2563, พ.ศ.2562 และพ.ศ.2561 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 

  สินทรัพย ์      

สินทรัพยห์มนุเวียน     

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 304,998,725 514,695,713 297,038,157 

  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั 537,701,248 584,009,415 877,037,923 

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 1,838,307,521 3,045,935,465 2,869,398,053 

  เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,240,000 14,300,000 - 
  สินคา้คงเหลือ - สทุธิ 1,741,762,290 2,821,608,126 4,316,524,916 
  เงินจา่ยล่วงหนา้ค่าสินคา้ 1,830,541,800 782,955,687 962,418,094 
 สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 1,170,000,000 39,496,497 - 
 สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 4,926,325 15,214,532 4,463,054 

  รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 7,447,549,909 7,818,215,435 9,326,880,197 

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน      

  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั 40,000,000 40,000,000  

 เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 995,800,461          362,853,227         307,673,339  

  เงินลงทนุในการรว่มคา้ 108,173,593 107,363,978 149,580,827 
  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 208,188,280 38,970,280 38,970,280 

  ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ 9,970,064,405 10,667,414,971 10,504,473,515 

 สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 36,752,808 -  - 

  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 28,693,274 32,895,413 35,057,004 
  ค่าความนิยม 333,598,106 1,907,470,032 1,907,470,032 
  สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - 938,566,703 984,915,676 

  สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 108,354,311 168,257,645 200,623,841 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน่ 11,829,625,238 14,263,792,249 14,128,764,514 

รวมสินทรัพย ์ 19,277,175,147 22,082,007,684 23,455,644,711 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 69 รบัรองความถกูตอ้ง 

งบดลุรวม (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2563, พ.ศ.2562 และพ.ศ.2561  

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2563  ปี 2562 ปี 2561 

มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 

  หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น  
    

หนีส้นิหมุนเวียน  
   

  เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน-สทุธิ 8,756,139,890 9,556,947,892 10,590,980,759 

 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการอื่น 17,000,000   

  เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอื่น 649,854,268 1,601,260,028 2,357,974,209 

  เงินรบัล่วงหนา้คา่สินคา้ 1,472,540,316 166,297,216 868,905,736 

 เงินรบัล่วงหนา้คา่หุน้จากการจ าหน่ายบรษิัทย่อย 435,000,000   

  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี-สทุธิ 

     

355,272,293 587,957,195 355,093,528 

 หนีสิ้นภายใตส้ญัญาปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่ถงึก าหนด -  12,000,000 - 

 ช าระภายในหนึ่งปี    

  
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ทางการเงนิท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี - สทุธิ 

   

23,093,151 15,967,763 17,110,611 

 ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจา่ย - - 22,211,172 

  หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 11,487,174 3,000 12,417,820 

  รวมหนีส้ินหมุนเวียน 11,720,387,092 11,940,433,094 14,224,693,834 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน      

  หนีสิ้นในการรว่มคา้ - - - 

  หนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิ 16,617,431 25,273,093 43,356,715 

  หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 316,030,948 413,626,621 422,791,170 

 หนีสิ้นภายใตส้ญัญาปรบัโครงสรา้งหนี ้ - 73,000,000 - 

  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 1,165,042,007 3,830,221,852 2,807,875,888 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 66,511,293 56,528,438 44,511,322 

  รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,567,201,679 4,398,650,004 3,318,535,095 

รวมหนีส้ิน 13,287,588,771 16,339,083,098 17,543,228,929 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 70 รบัรองความถกูตอ้ง 

งบดลุรวม (ต่อ) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2563, พ.ศ.2562 และพ.ศ.2561  

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น      

ทุนจดทะเบียน 2,345,685,682 2,613,513,343 2,773,515,332 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1,810,114,964 1,810,114,504 1,810,114,210 
ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 3,890,223,449 3,890,221,975 3,890,220,261 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจดัสรร - ส ารองตามกฎหมาย 93,518,370 93,518,370 93,518,370 

จดัสรรแลว้     

        ทนุส ารองตามกฎหมายส าหรบัหุน้ทนุซือ้ 317,705,790 317,705,790 317,705,790 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร -        541,409,151 -        261,228,872 -            85,767,938 

หุน้ทนุซือ้คืน -        317,705,790 -        317,705,790 -          317,705,790 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 701,759,920          252,580,594          262,331,673 

ส่วนของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ 5,954,207,552 5,785,206,571 5,970,416,576 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 35,378,824 -        42,281,985 -         58,000,794 

  รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 5,989,586,376 5,742,924,586 5,912,415,782 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 19,277,175,147 22,082,007,684 23,455,644,711 

  



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 71 รบัรองความถกูตอ้ง 

งบก าไรขาดทนุ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563, พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 

รายการ 

 งบการเงนิรวม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 

รายได้      

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 11,450,058,817 16,957,579,231   20,318,728,213 

ก าไรจาการจ าหน่ายเงินลงทนุ 119,837,391 188,710,428       - 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 73,598,770 52,049,298 

รายไดจ้ากสินไหมทดแทน 8,502,373 29,365,902 7,120,076 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์ 3,494,096 1,872,471 1,088,743,847 

รายไดเ้งินปันผล - -                              6,999,930 

ก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหนี ้ - - 59,970,976 

รายไดอ้ื่น 24,501,116 51,901,570 67,634,804 
รวมรายได้ 11,640,818,759 17,308,188,372 21,601,247,143 

ค่าใช้จ่าย      

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร -    10,670,002,599 -    16,213,842,833 -     20,024,978,536  

ค่าใชจ้า่ยในการขาย -         173,137,597 -         216,441,378 -          251,342,574  

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร -         310,101,486 -         357,444,370 -          449,947,415  

รายการโอนกลบัหนีส้งสยัจะสญู และหนีส้งสยัจะสญู 8,857,016 25,136,724            138,143,491  

ค่าใชจ้า่ยอื่น      

ตน้ทนุทางการเงิน -         558,303,344 -         680,556,040 -          753,102,655  

ส่วนแบ่งขาดทนุจากบรษิัทรว่ม -           45,605,929 -           55,028,013 -            59,424,158  

รวมค่าใช้จ่าย -   11,921,363,518 -   17,443,147,897 -    21,400,651,847  

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ -       326,423,688 -       189,987,583          200,595,296  

(ค่าใชจ้่าย) รายไดภ้าษีเงินได ้ 855,574 833,848 -            16,350,272  

ก าไรสุทธสิ าหรับปี -      325,568,114 -       189,153,690          184,245,024  

การแบ่งปันสว่นก าไร      

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ -         191,241,177 -           25,370,411            198,679,153  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 22,832,130             13,010,804  -            14,434,129  

ก าไรสุทธสิ าหรับปี -       168,409,047 -        12,359,607          184,245,024  



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 72 รบัรองความถกูตอ้ง 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2563, พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 

รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

  ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี -           168,409,047 -            12,359,607        184,245,024  

  ปรบัรายการทีก่ระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงนิสดรบั (จ่าย)       

  ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ -                 9,164,549  -                 9,142,824          16,350,272  

  ดอกเบีย้จ่าย 565,954,196           685,619,958       670,663,876  

  ค่าตดัจ าหนา่ยสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า      46,348,973             46,348,973         23,174,486  

  ค่าเสื่อมราคา     316,858,821           287,070,588        347,772,328  

  ค่าตดัจ าหนา่ยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน         4,233,939               4,772,491           1,731,306  

 หนีส้ญูในลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น - - - 

  กลบัรายการหนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 4,884,894  -              25,136,724  -         138,143,491  

  กลบัรายการหนีส้งสยัจะสญูในเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บริษทัอ่ืน                                -                                   -                               -    

  ก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหนี ้                                -    -               21,999,187  -           59,970,975  

  ค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลง (กลบัรายการ) -                 3,343,975  -             214,186,613            231,922,796  

  ค่าตดัจ าหนา่ยเจา้หนีก้ารคา้                                  -                               -    

  ค่าใชจ้่ายในการจดัหาเงินกูย้ืม                                -                         706,472                2,543,501  

  หนีส้งสยัจะสญู - เงินจ่ายลว่งหนา้ (กลบัรายการ) -               13,741,910  -               14,311,045                   613,296  

  ขาดทนุจากการลดมลูค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้                                -                                   -                               -    

  ก าไรจากการจ าหน่ายสิทธิเรียกรอ้งในลกูหนีก้ารคา้                                -                                   -    -                150,000  

  ผลประโยชนพ์นกังาน              7,850,847                  12,975,025                5,705,208  

  ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์ -                 3,494,096  -                 1,872,471  -      1,088,639,516  

  ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย                                -                                   -                               -    

  ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสินทรพัย ์            14,368,871                       403,087                   404,458  

  กลบัรายการการดอ้ยค่าสินทรพัยถ์าวร -               14,517,829                                 -                               -    

  ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน                                -                                   -                               -    

  ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยภาษีเงินได ้                                -                      1,303,570                1,943,195  

  (ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ -              119,837,391  -             188,710,428                          100  

  ก าไรจากการสญูเสียอ านาจควบคมุในบริษัทย่อย -               29,114,966                                 -                               -    

  ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ีถ่ือไวเ้พ่ือขาย          183,045,042                                 -                               -    

  ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเงินลงทนุ                                -                                   -                18,791,506  

  รายไดล้ดหนีจ้ากเงินกูย้ืม                                -                                  -                            - 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 73 รบัรองความถกูตอ้ง 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 
       

  (ก าไร)ขาดทนุจากมลูคา่ยตุิธรรมของอนพุนัธท์างการเงินที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง                 575,925.00  -                      17,219  16,741,225 

  ก าไรจากการวดัมลูคา่สว่นไดเ้สียที่ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ                                -                                   -    -           17,451,520 

  (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนทีย่งัไม่เกิดขึน้จริง            14,206,033.00  -                 2,474,185  -             4,463,010 

  ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้            45,605,929.00                  55,028,013  59,424,158 

  เงินปันผลรบั      - -            -             6,999,930 

  ดอกเบีย้รบั - 5,327,759.00        16,940,543   -     22,096,545 

           836,981,948              587,077,331 244,111,839 

 การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสิ้นด าเนินงาน          

  ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น       1,246,607,662.00  -             138,493,361  -      2,010,663,072  

  สินคา้คงเหลือ       1,017,905,250.00             1,686,728,242  -         492,245,154  

  เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ -     1,033,844,203.00                791,904,293         1,339,691,322  

  สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น              9,712,282.00  -               15,214,532                             -    

  สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น            76,237,504.00  -                    603,710  -         100,502,773  

  เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวียนอื่น -     1,153,071,083.00  -          1,347,835,748                8,162,528  

  เงินรบัล่วงหนา้คา่สินคา้       1,306,243,100.00  -             702,608,519  -         832,526,160  

  จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน                                -    -                 1,336,418  -             1,986,576  

  หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่น                                -                                   -                               -    

  เงินสดรบัค่าดอกเบีย้ 5,096,754            7,334,899      8,983,567 

  เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน            2,311,869,214                866,952,477  -      1,836,974,479  

  จ่ายภาษีเงินได ้                   81,208.00  -               24,636,767  -           10,085,442  

  เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน            2,311,950,422                842,315,710  -      1,847,059,921  

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 74 รบัรองความถกูตอ้ง 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 

  กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน          

 เงินฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระค า้ประกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง 41,128,165.00 253,028,509 - 127,696,133 

 เงินสดรบัช าระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั                  19,775,000.00  29,400,000 - 

 เงินสดจ่ายใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั -          24,715,000.00  43,700,000 -   40,000,000 

 เงินสดรบัช าระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั -                   - 190,700,000 

 เงินสดรบัจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้จากบริษัทอ่ืน - - - 

 เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ 159,333,888.00 259,333,372 - 

 เงินสดรบัล่วงหนา้ค่าหุน้จากการจ าหนา่ยบริษัทย่อย 435,000,000.00 - - 

 เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทรว่ม -       679,970,000.00 -               186,874,000 -        262,845,307 

 เงินสดจ่ายในเงินลงทนุในกิจการรว่มคา้ - - - 

 เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย -   - -        426,633,519 

 เงินสดลดลงจากการลดสดัส่วนในบรษิัทย่อย       - - - 

 เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ -       485,883,945.00 -               322,469,316 -        338,476,969 

 เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน -              31,800.00           -                      130,900 -            1,919,800 

 เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยสินทรพัย ์    23,769,506.00 19,819,775 1,556,797,169 

 รบัดอกเบีย้ 4,339.00 286,334 13,869,165 

 รบัเงินปันผล - - 6,999,930 

 เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ - 511,589,847 8,693,774 570,521,536 

     

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

 เงินสดรบัจากการออกหุน้ทนุ 1,934 2,008 297,028,181 

 เงินสดจ่ายหุน้ทนุซือ้คืน - - -        317,705,790 

 เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 34,961,361,570 48,014,761,223 41,320,428,766 

 จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 35,788,242,776 -          47,529,272,572 -   39,135,035,508 

 จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบคุคลหรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกนั -            587,766,125 - 532,940,923 -        493,985,698 

 เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน - 17,000,000   

 เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 80,710,000 293,862,249 164,679,424 

 จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 587,766,125 -               532,940,923 -        493,985,698 

 จ่ายช าระหนีส้ินภายใตส้ญัญาปรบัโครงสรา้งหนี ้ 10,405,800 - - 
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 งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 

  จ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน -            44,296,390 -                21,491,446  -            10,275,491 

 เงินสดรบัจากสว่นไดเ้สียที่ไม่มีอ านาจควบคมุ - 1,493,400 - 

 เงินปันผลจ่าย -86,807,095 -149,711,284 -           52,402,279 

 เงินสดจ่ายหุน้กูแ้ปลงสภาพ                                                                 - - - 

 จ่ายดอกเบีย้ -        539,369,867                   -              710,280,884 -        751,302,454 

 เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน -         1,997,814,549 -              633,578,229 1,021,429,151 

 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ    

 ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยน -     197,453,974 217,431,255 -        255,109,234 

 ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน -  3,747,126 226,301 -  1,340,095 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ - 201,201,100 217,657,556 - 256,449,329 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 514,695,713   297,038,157 553,487,486 

 ผลกระทบจากการสญูเสียการควบคมุในบริษัทย่อยและจดัประเภทเป็น -                 8,495,888       - - 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 304,998,725 514,695,713 297,038,157 

 รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด       

 หกักลบลบหนีร้ะหวา่งลกูหนีก้บัเจา้หนี ้ 620,766,74 111,398,899 - 

 โอนสินคา้คงเหลือเป็นอปุกรณ ์ 16,173,937 22,375,161 39,077,560 

 ซือ้สินทรพัยถ์าวรโดยยงัไม่ไดจ้่ายช าระ 70,993,992 85,477,381 81,045,711 

 ซือ้สินทรพัยถ์าวรตามสญัญาเช่าการเงิน 54,423,555 1,865,670 81,045,711 

 ซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตามสญัญาเช่าการเงิน - 2,480,000 15,686,300 

 เจา้หนีค้่าหุน้ - 100.352,048 305,500,000 

 ปรบัโครงสรา้งหนีจ้ากเจา้หนีอ่ื้น - 85,000,000 - 

 จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย 1,170,000.00 - - 
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

    งบการเงนิรวม 

    2563 2562 2561 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (LIQUIDITY RATIO) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.64           0.65            0.66  

อตัราส่วนทนุหมนุเวียนเรว็ เท่า 0.49           0.42            0.35  

อตัราหมนุเวียนของลกูหนี ้ เท่า 5.27           6.41          11.73  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 69.23         56.93          31.11  

อตัราหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 4.68           4.54            4.76  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 78.05         80.35          76.66  

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนี ้ เท่า 12.64         11.03          11.79  

ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 28.88         33.10          30.96  

Cash Cycle วนั 118.40       104.18          76.81  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ %            6.81            4.39            1.45  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน %            1.99            2.83            4.42  

อตัราก าไรสทุธิ % -         1.45  -         0.07            0.85  

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % -         2.87  -         0.21            3.13  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ % -         0.81  -         0.05            0.86  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร % -         1.29  -         0.09            1.51  

อตัราการหมนุของสินทรพัยร์วม เท่า            0.56            0.76            1.01  

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรพัยร์วม เท่า            0.69            0.74            0.75  

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า            2.22            2.85            2.97  

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า            0.42            0.72            1.27  
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคญัอื่น 

 5.1 ข้อมูลทั่วไป  

เลขทะเบียนบริษทั 0107550000076 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเหล็กเสน้กลม เหล็กขอ้ออ้ย และเหล็กรูปพรรณ 

สัญลักษณห์ลกัทรัพย ์  MILL 
วันเร่ิมกอ่ตัง้บริษัท  กรกฎาคม 2541 
วันจดทะเบียนแปรสภำพเป็น 
บริษัทมหำชนจ ำกดั 

1 มิถนุายน  2550 

วันเร่ิมซือ้ขำยหลักทรัพยค์ร้ังแรก  6 พฤศจิกายน 2550 

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 9, 11, 13   ซอยบางกระดี่ 32  ถนนบางกระดี่  แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 
(โรงรีดเหล็กเส้น-กรุงเทพ  กรุงเทพฯ 10150 

  โทรศพัท ์ :  0 2896 4444    โทรสาร :  0 2896 9622 

ทีต่ั้งสำขำ 1 เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซา่  ชัน้ 29  ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์ เขตบางรกั  กรุงเทพฯ 10500 

(ส ำนักงำนบริหำร)  โทรศพัท ์ :  0 2652 3333    โทรสาร :  0 2632 9899 
ทีต่ั้งสำขำ 2 เลขที่ 99 หมู่ 3 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180 

(โรงรีดเหล็กเส้น-ระยอง) โทรศพัท ์: 0 3860 6041-2 โทรสาร : 0 3860 6043 

เว็ปไซต ์ http://www.millconsteel.com  

ทุนจดทะเบียน 2,345.69 ลา้นบาท 

 หุน้สามญั                5,864.21 ลา้นหุน้ 
ทุนช ำระแล้ว 1,810.11 ลา้นบาท 

 หุน้สามญั                4,525.29 ลา้นหุน้ 
มูลค่ำทีต่รำไว ้ หุน้ละ   0.40    บาท 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.millconsteel.com/
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นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  
(หุน้สำมัญ)  

 

สถำนทีต่ั้ง 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท ์0 2009 9389     TSD Call Center 0 2009 9999         
นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ บรษิัท มิลลค์อน สตีล  จ ากดั (มหาชน)  

(หุน้บุริมสิทธิ)    

สถำนทีต่ั้ง 52  อาคารธนิยะพลาซ่า  ชัน้ 29  ถนนสีลม  แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั  กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศพัท ์ 0 2652  3333           โทรสาร  0  2632  7800 
ผู้สอบบัญช ี นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร         ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7494 

นางสาวสาวินี สะวานนท ์            ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7092 
นายปิตินนัท ์ ลีลาเมธาวฒัน ์           ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11133 

 สถำนทีต่ั้ง บรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั  
98, สาทร สแควร ์ออฟฟิศ, ชัน้ 28, สาทรเหนือ, สีลม, บางรกั, กรุงเทพมหานคร 10500 

  โทรศพัท ์ 0 2108 1591         โทรสาร   0 2108 1599 
นักลงทนุสัมพนัธ ์ นายอวิรุทธ ์นิยมเดช 

 สถำนทีต่ิดต่อ 52  อาคารธนิยะพลาซ่า  ชัน้ 29  ถนนสีลม  แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั  กรุงเทพฯ 10500 
  โทรศพัท ์ 0 2652 3333          โทรสาร  0  2632  9598  

 อีเมลล ์ awirut_n@millconsteel.com 
 

 

ข้อพพิำททำงกฎหมำย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัมิไดม้ีขอ้พิพาททางกฎหมายที่ยงัไม่สิน้สดุ ซึง่อาจมีผลกระทบตอ่สินทรพัย์

ของบรษิัทท่ีมจี านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพาทท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัทอยา่ง

มีนยัส าคญั 
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

 

ส่วนที ่2 

กำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
บริษัท มิลลค์อน สตีล  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบและเป็น

ธรรมตามหลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักถึงประโยชนแ์ละความส าคญัของการ
ก ากับกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการด าเนินกิจการมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส และค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกดา้น รวมทัง้สามารถตรวจสอบได ้และส่งผลใหบ้ริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั และเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการจึงไดก้ าหนดหลกัการก ากับกิจการท่ีดี
เป็นนโยบายเป็นลายลกัษณอ์กัษรขึน้ และคณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามเห็นชอบนโยบายดงักล่าวดงั ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดเผย
นโยบายก ากบักิจการ และ จรรยาบรรณธุรกิจ  บนเว็บไซตข์องบรษิัท ดงัรายละเอียดดา้นล่างนี ้
 http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/  
 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ  
คณะกรรมการบรษิัทในฐานะผูน้  าองคก์รที่สรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่งยั่งยนืไดจ้ดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการ

ที่ดีเป็นลายลักษณอ์ักษรอา้งอิงการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code “CG Code”) 
รวมทัง้ทบทวนนโยบาย ติดตามผลการปฏิบตัิตามนโยบายเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และมี
การปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 บริษัทไดป้รบัปรุงนโยบายก ากับดูแล
กิจการที่ดี เพื่อใหส้อดคลอ้งกับหลกั CG Code ทัง้ 8 หลกั ซึ่งหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ที่ทางบริษัทไดจ้ดัท า
ขึน้ ไดป้ระกอบไปดว้ยหลกัปฏิบตัิ 8 ประการ ดงันี ้

หลกัปฏิบตัิ 1 : ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าองคก์รที่สรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่าง 
 ยั่งยืน 

หลกัปฏิบตัิ 2 : ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
หลกัปฏิบตัิ 3 : เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
หลกัปฏิบตัิ 4 : สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 
หลกัปฏิบตัิ 5 : ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจ 
หลกัปฏิบตัิ 6 : ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
หลกัปฏิบตัิ 7 : รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 
หลกัปฏิบตัิ 8 : สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

 
ซึ่งท่านสามารถดรูายละเอียดของนโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฉบบัเต็มไดท้ี่ เอกสารแนบ 5  ในหวัขอ้  ‘’

นโยบายก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ’’  ซึ่งไดท้ าการแนบไวใ้นรายงานฉบบันี ้ 
 

ทัง้นี ้ทางบรษิัทไดจ้ดัท านโยบายและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวกบัคณะกรรมการรวมถึงผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อใหเ้ป็น
การปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียน (CG Code) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 

 
 

http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/
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 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณใ์นดา้นต่างๆ ที่เก่ียวกับ

การด าเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์กลยุทธ ์เป้าหมาย ภารกิจ แผน
ธุรกิจ มาตรการด าเนินการ ตลอดจนติดตามดแูลการด าเนินงานและงบประมาณของบรษิทั นอกจากนีย้งัท าหนา้ที่ในการก ากบั
ดูแลการท างานของผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใตก้รอบของ
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ มติที่ประชุมคณะกรรมการ ดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัยส์จุรติและ
ระมดัระวงั ตามหลกัการและขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี รวมถึงการขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รสามารถปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงของรูปแบบ
ธุรกิจ เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจการและมประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
     คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาอนุมัติให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการและกฎบัตร
คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย เพื่อก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  ซึ่งครอบคลมุถึงหนา้ที่ใน
การสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ เพื่อใหค้ณะกรมการของ
บรษิัท มีคณุสมบตัิครบถว้นและสามารถน าพาองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนและมีคณุภาพ ดงันี ้ 
 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
 ในการคดัเลือกบคุคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุในทกุครัง้ บรษิัทจะท าการสรรหาและคดัเลือก

ผ่านคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่านจากจ านวนทัง้หมด 3 ท่านทกุ
ครั้ง ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะมีหน้าที่ให้ค  าเสนอแนะแก่
คณะกรรมการบรษิัท ในการคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมใหเ้ป็นกรรมการบรษิัท และในการก าหนดอตัราค่าตอบแทน
ของกรรมการบรษิัท เพื่อน าเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ใหค้  าเสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษิัทในการพิจารณา
แต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู และท าหนา้ที่ก าหนดอตัราค่าตอบแทนและผลประโยชนต์อบแทนของผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิัท และ
บริษัทย่อย และปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลจากหลายๆ คุณสมบัติประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณใ์นการท างาน ประวตัิการท างาน วิสยัทศัน ์คุณธรรม จริยธรรม ทศันคติ และเวลาที่สามารถใหก้บับริษัทไดอ้ย่าง
เพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบรษิัท เป็นตน้ 
 

 แนวปฏิบตัิด้านการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหาร
ระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์และขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลักทรพัย ์ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง และเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG 
Code) และสรา้งความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  
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ด้านการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดก้ าหนดนโยบาย หลักเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ

และผูบ้ริหารระดับสงูของบริษัท และบริษัทย่อย โดยการคดัเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและเป็นไปตาม

ข้อก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองรายชื่อ  รวมทั้งตรวจสอบประวัติและ

คุณสมบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการของผูท้ี่เสนอชื่อ และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อ

ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ยังมีหนา้ที่ในการพิจารณาผลงาน คุณสมบัติและความ

เหมาะสมของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและสมควรไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

ใหค้วามเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทต่อไป  

ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่น ใหแ้ก่

กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการใช้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และน าเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ ประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  ซึ่งบริษัทมี

นโยบายในการดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบ นอกจากนีย้งัก าหนดใหม้ีการประเมิณผลงานของผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อพิจารณา

ผลตอบแทนประจ าปี รวมทัง้ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการก าหนดค่าตอบแทนและ

ผลประโยชนพ์ิเศษอื่นนอกเหนือจากค่าจา้งส าหรบัพนกังาน และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 

การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการจะจดัใหม้ีขึน้ทกุปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบดงันี ้

1.  การประเมินกรรมการเป็นรายคณะ 

2. การประเมินกรรมการเป็นรายบคุคล (ประเมินตนเอง) 

บริษัทมีนโยบายใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ทัง้

รายบุคคลและรายคณะ ปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ไดพ้ิจารณาทบทวนการปฏิบตัิ

หนา้ที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามบทบาทที่รบัผิดชอบหรือไม่ โดยผลคะแนนและขอ้คิดเห็นของกรรมการจะ

น าไปใชเ้พื่อการปรบัปรุงและพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อใหก้ารท างานของคณะกรรมการมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ 
 
 

 

 

  



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 82 รบัรองความถกูตอ้ง 

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีการแต่งตัง้ตวัแทนเขา้ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลการ

บริหารงานของบรษิัทนัน้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยการควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม 

ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ และมีการก าหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท

ดงักล่าวถือปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้พิจารณาอนมุตัิการใชจ้่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด าเนินงาน

ต่างๆ การท ารายการการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การกูย้ืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน 

การเพิ่มทนุ การลดทนุ การเลิกบรษิัท ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนยัส าคญัของบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม โดยมีขอบเขต

อ านาจหนา้ที่ดงันี ้

1. ติดตามการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างใกลช้ิด เพื่อให้สอดคลอ้งเป็นไปตามเป้าหมายที่ ได ้
ก าหนดไว ้ 

2. ปฏิบัติหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยหรือ
บรษิัทรว่มก าหนด  

3. พิจารณาและออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมในเรื่องที่เก่ียวกบัการด าเนินงาน
ทั่วไปตามธุรกิจปกติของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม ตามแต่ที่กรรมการและผูบ้ริหารของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มจะเห็นสมควร 
เพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัท ยกเวน้การพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี ้จะตอ้งไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท กล่าวคือ  

3.1 การท ารายการของบรษิัทย่อย ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศการไดม้าและ จ าหน่ายไป  
3.2 การท ารายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อย ไดแ้ก่ 

- การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  
- การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นมาเป็นของบรษิัทย่อย  
- การเลิกกิจการของบรษิัทย่อย  
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์สิทธิเรียกรอ้งที่เป็นสาระส าคญัต่อความเสียหายของบรษิัทย่อย  
- การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การค้า้ประกนั การก่อภาระผูกพนั หรือการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินใหแ้ก่
บรษิัทอื่นที่มีผลต่อฐานะทางการเงินของบรษิัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั  

- การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อย  
- การเพิ่มทนุ การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ และการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทย่อย ตลอดจนการด าเนินการอื่นใดที่
เป็นผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลงตัง้แต่รอ้ย
ละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทย่อยนัน้ หรือลดลงจนถือหุน้นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุน  ช าระแลว้ของ
บรษิัทย่อยนัน้ 

 
 
 
 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 83 รบัรองความถกูตอ้ง 

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
    บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิที่เก่ียวกับผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียไวใ้นนโยบายก ากับกิจการ 
สรุปรายละเอียดต่อไปนี ้
 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. บรษิัทมีนโยบายที่จะไม่กีดกนัหรือสรา้งอปุสรรคในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่าง
กนัของผูถื้อหุน้ทกุ ๆ ราย 

2. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการทราบถึงเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพรอ้มทั้งข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการ ประชุมเพื่อใชต้ัดสินใจในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ และบริษัทตอ้งไม่เพิ่ม
วาระอื่น ๆ ท่ีจะตอ้งมีการลงมติ โดยไม่ไดก้ าหนดไว ้ในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผูถื้อหุน้ทุกรายรวมถึงผู้ถือหุน้สถาบันเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้โดยค านึง
สถานที่ในการจดัประชุม การเดินทาง และวนัที่จดัประชมุผูถื้อหุน้ ใหม้ีความเหมาะสม เพื่อความสะดวก
ในการเขา้รว่มประชมุ 

4. บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม หรือส่งค าถามเก่ียวกับบริษัทล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 
โดยบริษัทตอ้งแจ้ง ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยพรอ้มประกาศ
หลักเกณฑท์ี่ก าหนดและระบุขัน้ตอนที่ชดัเจนในการน าเสนอวาระการประชุมดังกล่าวไวใ้นเว็บไซตข์อง
บรษิัทรวมถึงการส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ 

5. ในการประชมุผูถื้อหุน้ หากวาระใดมีกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ บริษัทจะระบุการมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมการไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ในการประชมุผูถื้อหุน้ประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหท้ราบก่อน
พิจารณาวาระ และ กรรมการท่านนัน้จะไม่รว่มประชมุและงดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ 

6. บริษัทจัดท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุม โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเว็บไซตข์อง
บรษิัท  

 
ในปี 2563 บริษัทมีการประชุมผูถื้อหุน้ 1 ครัง้ คือ การประชุมสามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 

2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท มิลลืคอน สตีล จ ากัด (มหาชน)  ชัน้ 28 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสรุิยวงศ ์เขตบาง
รกั  กรุงเทพฯ ซึ่งการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ บรษิัทก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีในการจดัประชมุ โดยค านึงถึงความสะดวกต่อ
การเดินทาง พรอ้มทัง้จดัท าแผนท่ีการเดินทาง มายังสถานท่ีจดัประชมุ เป็นเอกสารแนบในหนงัสือเชิญประชมุและน าส่งใหแ้กผู่้
ถือหุน้ทกุรายที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ เมื่อวนัท่ี 16 มิถนุายน 2563 
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หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน  
1. บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกใหเ้ป็นกรรมการในการประชุม

สามญัประจ าปี ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด 
2. บริษัทก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิในการใชข้อ้มลูภายใน เช่น การใชข้อ้มลูในทางที่ผิด การใชข้อ้มลู

ภายในเพื่อการซือ้ขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน
แสวงหาประโยชนโ์ดยตรงหรือโดยออ้ม ทัง้นีบ้ริษัทไดม้ีการแจง้นโยบายและแนวปฏิบตัิใหทุ้กคนภายใน
องคก์รปฏิบตัิ และติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ 

3. บรษิัทด าเนินการแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อ
หุน้ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยตนเองได ้เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้สามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอิสระที่บริษัทแต่งตัง้ขึน้เป็นผูร้บัมอบอ านาจแทน โดยปฏิบัติหนา้ที่
เสมือนเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายย่อย หรือสามารถมอบอ านาจใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสียง
คะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป 

4. บริษัทหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนมิใหม้ีการใชข้อ้มลูภายในอนัมีสาระส าคญัและอาจมี
ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิัท และยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน ์ไม่ว่าเพื่อตนเอง
หรือบุคคลอื่น ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและขอ้บงัคบัของส านกังาน ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย อย่างเครง่ครดั 

5. คณะกรรมการบริษัท จะด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้โดยเรียงตามวาระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือเชิญประชุม 
และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชมุโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ นอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชนข์อง
บรษิัท ฯ และไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

 
หมวดที ่3 การค านึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

1. บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการในการดแูลผูม้ีส่วนไดเ้สียเพื่อสรา้งความเชื่อมั่นและการรว่มมือกัน
ระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สีย ทัง้ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้ชมุชนทอ้งถิ่นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
แก่ทกุฝ่าย 

2. บริษัทก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบัติ เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทุกท่านไดต้ระหนักและน าไป
ปฏิบตัิเพื่อประโยชนท์ี่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

3. บริษัทก าหนดนโยบายต่อตา้นทุจริต คอรปัชั่น มาตรการดูแลเพื่อป้องกนัและการประเมินความเส่ียงจาก
การทจุรติคอรปัชั่น เสนอบคุคลเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท  ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด 

4. บริษัทตระหนกัถึงการบริหารงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยก าหนดเป็นหลกัการและแนวทางใน
การปฏิบตัิ เพื่อใหก้ารบรหิารงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมบรรลเุป้าหมายของบรษิัท 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1. บริษัทก าหนดใหก้รรมการบริษัท และผูบ้ริหารของบรษิัทตอ้งรายงานการซือ้ขาย รวมถึงการเปล่ียนแปลง

การถือครองหลักทรพัยท์ี่ออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใหท้ี่
ประชมุคณะกรรมการบรษิัททราบ และต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

2. บริษัทก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง 
(รวมถึงทุกครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มลู) ตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์  
โดยมอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัทรายงานสรุปขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย (รวมถึงการเปล่ียนแปลง) ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกปีเพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทโดยรวม ทั้งนี ้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่
พิจารณา จะตอ้งไม่เขา้รว่มในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนัน้ๆ 

3. บริษัทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนทนัทีเมื่อมีเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อ
หุน้ของบรษิัท 

4. บริษัทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจ าปีตามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

5. บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกับความสมเหตสุมผล
และความจ าเป็นของการท ารายการระหว่างกัน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตัิ หรือ
เสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

6. บริษัทมีช่องทางการส่ือสารขอ้มูลของบริษัท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ี่สนใจบริษัทสามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูของบริษัทไดอ้ย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกนั เช่น รายงานประจ าปี รายงานผลการด าเนินงาน 
เว็บไซตข์องบรษิัท รวมถึงกิจกรรมที่ทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัขึน้ เป็นตน้ 

7. บริษัทจัดตัง้ใหม้ีนักลงทุนสัมพันธ ์และช่องทางที่นกัลงทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มลูเก่ียวกับบริษัท 
โดยสามารถติดต่อไดต้ามช่องทางที่แจง้ไวใ้นรายงานประจ าปี 

 
หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผูเ้ลือกประธานกรรมการบริษัท โดยที่ผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
และประธานเจา้หน้าที่บริหาร ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกขอบเขตและหนา้ที่อย่าง
ชดัเจน 

2. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้บริษัทมีนโยบายก ากับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ  เพื่อ
ค านึงถึงบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการ โดยใหค้ณะกรรมการก าหนดบทบาทหนา้ที่และนโยบายก ากบั
ดแูลกิจการ และใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย น าไปปฏิบตัิ 

3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีบทบาทหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุดไว้ในรายงาน
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ประจ าปีของบริษัท ทัง้นีค้ณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุย่อย ทกุ ๆ  ปี 

4. คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาทบทวนวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษิัท ทกุ ๆ 5 ปี 
5. คณะกรรมการก าหนดใหม้ีการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารระดับสูงตัง้แต่ ระดับผูช้่วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นตน้ไป เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
6. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูค้ดัเลือกกรรมการที่จะ

เขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ โดยค านึงถึง ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์และสามารถสละเวลาไดอ้ย่าง
เพียงพอ โดยพิจารณาจากทกัษะวิชาชีพในดา้นต่างๆ ตามโครงสรา้งของคณะกรรมการท่ียงัขาด อีกทัง้ยงั
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอบคุคลเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท  ตามหลกัเกณฑท์ี่
บรษิัทก าหนด   

7. กรรมการและผูบ้ริหารที่ไดร้บัต าแหน่งครัง้แรก จะไดร้บัการปฐมนิเทศ เพื่อรบัทราบขอ้มูล กฎระเบียบ 
นโยบายต่าง ๆ และผลการด าเนินงานของบรษิัท  

8. บริษัทส่งเสริมใหก้รรมการบริษัทเขา้อบรมหลกัสตูรหรือกิจกรรมสมัมนาที่เก่ียวขอ้งในทุกๆปีเพื่อเพิ่มพูน
ความรูใ้นการปฏิบตัิงาน 

9. บรษิัทจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุย่อย และ
รายบคุคล ปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาหลกัเกณฑใ์นการ
ประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไดพ้ิจารณา
ทบทวนการปฏิบตัิหนา้ที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามบทบาทที่รบัผิดชอบหรือไม่ 

 

ในปี 2563 เลขานุการได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ  รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยตนเองของคณะกรรมการเป็น
รายบคุคลตน โดยหลกัเกณฑแ์ละผลการประเมินการปฏิบตัิงานสามารถแบ่งได ้ดงันี ้

ประเภทของกรรมการ และรูปแบบการประเมินผลการประเมิน ผลการประเมิน 
คณะกรรมการบริษัท 
การประเมินทัง้คณะ แบ่งเป็น 6 หวัขอ้ดงันี ้ 3.98/4.00 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  
2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ   
3. การประชมุคณะกรรมการ  
4. การท าหนา้ที่ของคณะกรรมการ  
5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ   
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 
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การประเมินตนเองรายบคุคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี ้ 3.98/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ   
2. การประชมุของคณะกรรมการ  

  3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
การประเมินทัง้คณะ แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ดงันี ้ 3.98/4.00 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหนา้ที่ในการประชมุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

การประเมินตนเองรายบคุคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี ้ 3.97/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ  
3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การประเมินทัง้คณะ แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ดงันี ้ 3.75/4.00 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบตัิหนา้ที่ในการประชมุไดอ้ย่างมี  
3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 

การประเมินตนเองรายบคุคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี ้ 3.97/4.00 
1.โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
2. การประชมุของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
การประเมินทัง้คณะ แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ดงันี ้ 3.96/4.00 
1.โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  
2. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงปฏิบตัิหนา้ที่ในการประชมุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

การประเมินตนเองรายบคุคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี ้ 3.97/4.00 
1.โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  
2. การประชมุของคณะกรรมการความเส่ียง  
3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
การประเมินทัง้คณะ แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ดงันี ้ 3.98/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
2. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการปฏิบตัิหนา้ที่ในการประชมุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 

การประเมินตนเองรายบคุคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี ้ 4.00/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
2. การประชมุของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริหารการลงทุน 
การประเมินทัง้คณะ แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ดงันี ้ 3.94/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิารการลงทนุ  
2. คณะกรรมการบรหิารการลงทนุปฏิบตัิหนา้ที่ในการประชมุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารการลงทนุ  

 

การประเมินตนเองรายบคุคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี ้ 3.97/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิารการลงทนุ  
2. การประชมุของคณะกรรมการบรหิารการลงทนุ  
3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารการลงทนุ 

 

คณะกรรมการบริหาร 
การประเมินทัง้คณะ แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ดงันี ้ 3.96/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิาร  
2. คณะกรรมการบรหิารปฏิบตัิหนา้ที่ในการประชมุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร  

 

การประเมินตนเองรายบคุคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี ้ 3.98/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิาร  
2. การประชมุของคณะกรรมการบรหิาร  
3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

 

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
การประเมินทัง้คณะ แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ดงันี ้ 3.97/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 
2. คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุยป์ฏิบตัิหนา้ที่ในการประชมุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
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การประเมินตนเองรายบคุคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี ้ 3.98/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 
2. การประชมุของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 
3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

 

 

นโยบายบรรษัทภบิาลในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการในการดแูลผูม้ีส่วนไดเ้สียดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลผูถื้อหุน้ไวด้งันี ้
1) บรษิัทมีหนา้ที่ที่จะตอ้งปกป้องและเคารพสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ทกุประการ ซึ่งไดแ้ก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือโอน

หุน้ สิทธิในการไดร้บัส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารของกจิการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมตัิในวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล รวมทัง้กิจการอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ 

2) บริษัทมีหนา้ที่ที่จะตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
ไดแ้ก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการล่วงหนา้ 
สิทธิในการส่งค าถามต่อที่ประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ค าถามต่อที่ประชมุ 
เป็นตน้ 

3) บรษิัทจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้ 
 
2. พนักงาน  คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลพนกังานไวด้งันี ้

1) บริษัทใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลไดด้ว้ย
วิธีการวดัผลที่ใชแ้ละยอมรบักันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลกัษณะงานของพนกังาน โดยผลตอบแทนของพนกังาน 
รวมถึงรายไดค้่าจา้งและค่าตอบแทนรายเดือน รายไดจ้ากการท างานล่วงเวลาและการท างานในวนัหยุด โบนสัและ
ค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี การประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 

2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดัอบรมและสมัมนาผูบ้ริหาร
และพนกังานทกุระดบั เป็นตน้ 

3) บรษิัทปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เช่น การประเมินผลการท างานของพนกังาน การ
รกัษาความลบัเก่ียวกบัประวตัิส่วนตวัและประวตัิการท างาน การใชสิ้ทธิสวสัดิการต่างๆ เป็นตน้ 

4) บริษัทค านึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นส าคัญ และยึดถือปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี 
และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสใหพ้นกังานรอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีที่พนกังานไม่ไดร้บัความเป็น
ธรรม  

5) บริษัทเคารพสิทธิในการจดัตัง้และเขา้ร่วมในองคก์รทางดา้นแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองคก์รอื่นใด รวมทัง้เปิด
โอกาสใหพ้นกังานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขการจา้งงาน 
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6) บริษัทมีหนา้ที่ในการดูแลและจัดสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอือ้ต่อการ
ท างานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

7) บรษิัทเคารพและค านึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานในการจา้งงาน โดยบรษิัทจะไม่ด าเนินการบงัคบัใชแ้รงงาน จา้งแรงงานเด็ก 
หรือจา้งงานบคุคลที่อายตุ  ่ากว่าที่กฎหมายก าหนด 

8) บริษัทจะไม่เลือกปฏิบตัิต่อพนกังาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชือ้ชาติ สญัชาติ หรือเผ่าพนัธุ ์และไม่เลือกปฏิบตัิ
ไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั 

9) บริษัทตกลงก าหนดเงื่อนไขการจา้งงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและต าแหน่งงาน โดยไม่ต ่ากว่าหลักเกณฑ์
ตามที่กฎหมายก าหนด 

 
3. ลูกค้า คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลลกูคา้ไวด้งันี ้

1) บรษิัทมีหนา้ที่ในการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือในระยะยาวกบัลกูคา้ โดยยึดหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ ความ
เชื่อถือและไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 

2) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้
ความส าคัญต่อปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้เป็นอันดับแรก โดยใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม
มาตรการดงัต่อไปนี ้
2.1 ยึดมั่นในการน าเสนอและส่งมอบสินคา้และบรกิารท่ีไดม้าตรฐาน และตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 
2.2 ยึดถือปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีไดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัลกูคา้อย่างดีที่สดุ 
2.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ที่จดัอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ตอ้งมีความเท่าเทียมกนั 
2.4 ใหข้อ้มลูที่ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงแก่ลกูคา้ที่เก่ียวกับคุณสมบตัิและคุณภาพของสินคา้และบริการ เพื่อ

สรา้งความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมใหแ้ก่ลกูคา้ 
2.5 พรอ้มที่จะตอบค าถามของลกูคา้ รวมทัง้การด าเนินการเก่ียวกับขอ้รอ้งเรียน การใหค้  าแนะน า และการติดตาม

ผลความคืบหนา้ในประเด็นต่างๆ ท่ีไดร้บัแจง้จากลกูคา้ 
 
4. คู่ค้า คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลคู่คา้ไวด้งันี ้

1) บรษิัทมีหนา้ที่ในการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัคู่คา้ทกุราย 
2) บรษิัทมีหนา้ที่ในการเปิดโอกาสใหคู้่คา้ทกุรายน าเสนอสินคา้/ บรกิารไดโ้ดยเท่าเทียมกนั โดยใหผู้บ้รหิารและพนกังาน

ที่เก่ียวขอ้งกบัคู่คา้จะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการดงัต่อไปนี ้
2.1 ตอ้งปฏิบตัิงานต่อคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และมีความเท่าเทียมกนั 
2.2 การพิจารณาและตดัสินใจจะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ  โดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องบรษิัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
2.3 ตอ้งรกัษาความลบัของคู่คา้ โดยหา้มมิใหม้ีการรบัสินบนหรือค่านายหนา้อย่างใดๆ จากคู่คา้ และรวมถึงหา้ม

เปิดเผยขอ้มลูหรือขอ้เสนอของคู่คา้รายหน่ึงหรือหลายรายใหแ้ก่คู่คา้รายอื่นๆ ทัง้ทางตรงและทัง้ทางออ้ม 
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3) บริษัทมีหน้าที่ในการจัดหาและว่าจ้างคู่คา้ที่ปฏิบัติตามข้อก าหนดและระเบียบทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับการรักษา
สภาพแวดลอ้ม และการควบคุมมลพิษ และการปฏิบตัิต่อพนกังานของคู่คา้ทางดา้นแรงงานและการจา้งงานอย่าง
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตัิ 

4) บริษัทมีหนา้ที่ใหก้ารฝึกอบรมและใหค้ าแนะน าแก่คู่คา้ในการเขา้มาปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานที่ท  าการของ
บริษัท และหรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทไดม้อบหมาย เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดเก่ียวกบัความ
ปลอดภยั และอาชีว อนามยั 

 
5. เจ้าหนี ้คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลเจา้หนีไ้วด้งันี ้

1) บรษิัทมีหนา้ที่ในการสรา้งความสมัพนัธแ์ละปฏิบตัิต่อเจา้หนี ้โดยยึดหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ ความเชื่อถือ และความ
ไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 

2) บริษัทมีหนา้ที่ในการรบัผิดชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามส าคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ไดท้  าขอ้ตกลงไวก้ับเจา้หนีอ้ย่างดี
ที่สดุ 

 

6. ชุมชนท้องถ่ิน  คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลชมุชนทอ้งถิ่นไวด้งันี ้
1) บริษัทและพนักงานตอ้งยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนทอ้งถิ่นที่อยู่

อาศัยใกลเ้คียงกับบริเวณที่ตัง้โรงงานดว้ยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนทอ้งถิ่น รวมถึงใหค้วาม
สนใจ ไม่เลือกปฏิบตัิ หรือกีดกนักลุ่มผูท้ี่ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผูพ้ิการ ผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 

2) บริษัทมีหนา้ที่ปฏิบตัิต่อชุมชนทอ้งถิ่นดว้ยการเปิดโอกาสใหชุ้มชนทอ้งถิ่นมีส่วนร่วม การใหค้วามสนบัสนุน และการ
พัฒนาชุมชนในดา้นต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษา ดา้นวัฒนธรรม ดา้น
สาธารณสขุ ดา้นเศรษฐกิจ การสรา้งงานและสรา้งรายได ้เป็นตน้ 

3) บริษัทมีหนา้ที่ในการเปิดโอกาสใหผู้อ้ยู่อาศยัในชุมชนใกลเ้คียงกับโรงงานมีโอกาสไดร้่วมงานกับบริษัทตามความ
เหมาะสมและตามที่บริษัทพิจารณา อีกทั้งมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม 

4) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและ
หน่วยงานต่างๆ ดว้ยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชนส่์วนรวม 

 
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการพัฒนาศกัยภาพของพนักงานทุกระดบั เพื่อใหพ้นักงานมีโอกาส
กา้วหนา้ในอาชีพบนพืน้ฐานความเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบตัิตามความเหมาะสม อีกทัง้บรษิัทยงัเนน้การดแูลสขุภาพ และ
อนามยัของพนกังานในทุกระดบั โดยจดัใหม้ีการตรวจสขุภาพพนกังานเป็นประจ าทุกๆ ปี นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทได้
ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลพนกังานไวด้งันี ้
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1. บริษัทใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานโดยยึดหลกัการพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลไดด้ว้ย
วิธีการวัดผลที่ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของ
พนกังาน รวมถึงรายไดค้่าจา้งและคา่ตอบแทนรายเดอืน รายไดจ้ากการท างานล่วงเวลาและการท างานในวนัหยดุ 
โบนสัและค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี การประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 

2. บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนา
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั เป็นตน้ 

3. บรษิัทปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนดว้ยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เช่น การประเมินผลการท างานของพนกังาน 
การรกัษาความลบัเก่ียวกบัประวตัิส่วนตวัและประวตัิการท างาน การใชสิ้ทธิสวสัดิการต่างๆ เป็นตน้ 

4. บริษัทค านึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นส าคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนดว้ยความเคารพในเกียรติ 
ศกัดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสใหพ้นกังานรอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีท่ีพนกังานไม่ไดร้บั
ความเป็นธรรม  

5. บริษัทเคารพสิทธิในการจดัตัง้และเขา้ร่วมในองคก์รทางดา้นแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองคก์รอื่นใด รวมทัง้
เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขการจา้งงาน 

6. บรษิัทมีหนา้ที่ในการดแูลและจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และเอือ้ต่อการ
ท างานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

7. บริษัทเคารพและค านึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานในการจา้งงาน โดยบริษัทจะไม่ด าเนินการบงัคบัใชแ้รงงาน จา้งแรงงาน
เด็ก หรือจา้งงานบคุคลที่อายตุ  ่ากว่าที่กฎหมายก าหนด 

8. บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื ้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือก
ปฏิบตัิไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั 

9. บรษิัทตกลงก าหนดเงื่อนไขการจา้งงานต่อพนกังานทกุคนในทกุระดบัและต าแหน่งงาน โดยไม่ต ่ากว่าหลกัเกณฑ์
ตามที่กฎหมายก าหนด 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทกุระดบัชัน้ทกุคน ตอ้งไม่กระท าหรือสนบัสนุนการกระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการแสดง
ถึงเจตนาทุจริตคอรร์ปัชนั การให ้หรือการรบัสินบนจากผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง กับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตน
มีหนา้ที่รบัผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนแ์ก่ตนเอง หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  ทั้งนีโ้ดย
ยึดถือและปฏิบตัิตามแนวทางการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิัทอย่างเครง่ครดั 

2. ใหค้ณะกรรมการบริษัทมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ  เป็นผูต้ิดตาม
และก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

3. บริษัทด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซื่อสตัยส์จุริต โดยหา้มกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานมิ ให ้รบั เรียกรบั 
สินบน หรือส่ิงจูงใจต่าง ๆ รวมถึงของขวญั รางวลั และการรบัรองไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ตามที่บญัญัติไวใ้น
คู่มือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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4. บริษัทจดัใหม้ีการอบรมและใหค้วามรูด้า้นการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนัแก่คณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน
ทุกระดบัชัน้อย่างต่อเนื่อง ใหร้บัทราบนโยบายปฏิบตัิการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัอย่างเพียงพอ รวมถึงการ
ปลกูฝังจิตส านึกใหพ้นกังานทกุคนท างานดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และเป็นไปตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคญัที่จะช่วยใหพ้นกังานสามารถน าไปใชใ้นทางปฏิบตัิไดอ้ย่างชดัเจนและเป็น
รูปธรรม ส าเรจ็ผลตามนโยบายที่บรษิัทไดก้ าหนดไว ้ 

5. บรษิัทจดัใหม้ีระบบการควบคมุภายใน ที่ครอบคลมุการตรวจสอบและสอบทานการด าเนินการตามแนวนโยบาย
การต่อตา้นการคอรร์ปัชนั ทัง้นี ้เพื่อป้องกนัการทจุรติคอรร์ปัชนัท่ีอาจเกิดขึน้ และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัท   

6. บริษัทไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิส าหรบัการใหเ้งินบริจาคเพื่อการกุศล หรือใหเ้งินสนบัสนุนองคก์รใด ๆ จะตอ้ง
กระท าในนามกลุ่มบริษัท บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมคา้ เท่านัน้ และตอ้งเป็นการช่วยเหลือหรือสนบัสนนุ
องคก์รที่มีวตัถุประสงคเ์พื่อสาธารณกศุล หรือ สาธารณประโยชน ์ที่ไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือบรรเทา
สาธารณภยัที่ไดร้บัการประกาศจากทางหน่วยงานราชการ จ านวนเงินตอ้งเหมาะสม ไม่เกินความจ าเป็นตามแต่
กรณี โดยบริษัทจะตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ที่ก าหนดไว ้และมี
เอกสารหลกัฐานชดัเจน ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ไดถู้กน าไปใชเ้พื่อ
เป็นขอ้อา้งในการทจุรติคอรร์ปัชนัหรือติดสินบน 

7. บริษัทไดก้ าหนดแนวปฏิบตัิเรื่องความสมัพนัธท์างธุรกิจและการจดัซือ้จดัจา้งกับภาครฐั หรือหน่วยงานเอกชน 
รวมถึงการติดต่องานกับภาครฐัหรือเจา้หนา้ที่รฐั หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งในการด าเนิ น
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท จะตอ้งเป็นไปดว้ยความซื่อสัตย ์ความรอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่
เก่ียวขอ้ง ผ่านระเบียบขัน้ตอนของบรษิัทท่ีไดก้ าหนดไว ้และสามารถด าเนินการตรวจสอบได  ้

8. บริษัทจดัใหม้ีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน เมื่อมีการพบเห็นการทจุริตคอรร์ปัชนัอย่างเพียงพอ และ
มีนโยบายปกป้องและใหค้วามเป็นธรรมส าหรบัพนกังานท่ีแจง้เบาะแส หรือแจง้เรื่องทุจริตคอรร์ปัชนัที่เก่ียวขอ้ง
กับกลุ่มบริษัท โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรร์ปัชัน 
รวมถึงบริษัทไดม้ีการก าหนดโทษและด าเนินการลงโทษทางวินยัต่อพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนันี ้ตามหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบตัิของบรษิัท 

9. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย และพึง
ตระหนักที่จะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน าทรัพยากรใด ๆ ของกลุ่ มบริษัทไปใช้เพื่อ
ด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง  
 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสเม่ือพบการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารกับคณะกรรมการบริษัทและจะคุม้ครองสิทธิของผูม้ีส่วนได้
เสียที่แจ้งเบาะแสหรือรอ้งเรียนประเด็นต่าง ๆ โดยมีช่องทางการติดต่อส่ือสารโดยผ่านหน่วยงานก ากับดูแลกิจการเพื่อ
ด าเนินการตามกระบวนการท่ีบรษิัทก าหนดและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทต่อไป ทัง้นี ้ช่องทางติดต่อมีดงันี  ้
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1. ทางไปรษณีย ์โดยส่งมาที่  
หน่วยงานก ากบัดแูลกิจการ  บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 29 ถนนสีลม  แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2652-3333 ต่อ 300    โทรสาร 0-2632-9899 

2. ทางอีเมล ์โดยส่งมาที่ : compliance@millconsteel.com 
 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ 

1. การก ากับดูแลองคก์ร 
 บริษัทมุ่งที่จะประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และค านึงถึงผลประโยชนส่์วนรวมและประเทศชาติ รวมทัง้อยู่
ภายใตข้อ้ก าหนด กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้ความเคารพต่อ
ผลประโยชน์ของบุคคลอื่นที่บริษัทมีความสัมพันธ์ดว้ย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษัท และขอ้ก าหนดของกฎหมายเป็นส าคญั รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุน และการใหค้วามร่วมมือ
กับหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐ หรือองคก์รที่มีหนา้ที่ในการก ากับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท 
นอกจากนั้น ผู้บริหารและพนักงานจะตอ้งปฏิบัติงานดว้ยความระมัดระวัง และป้องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใดๆ ในทางที่มิชอบ อนัอาจน ามาซึ่งความเส่ือมเสียต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

2. การแข่งขันทีเ่ป็นธรรม 
 บรษิัทมีความเชื่อมั่นวา่การแข่งขนัท่ียตุธิรรมจะเป็นแรงผลกัดนัใหบ้รษิัทมีความเขม้แข็งและตอ้งพฒันาอยู่ตลอดเวลา 
บริษัทก าหนดนโยบายใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกคนจะตอ้งเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และไม่ใชว้ิธีการแข่งขันที่ไม่
ยตุิธรรม หรือขดัต่อหลกัจรยิธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคู่แข่งขนัดว้ยวิธีการใดๆ  

3. การถือปฏิบัติโดยเท่าเทยีม 
 บริษัทมีนโยบายใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกคนถือหลักปฏิบัติดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่ม
บุคคลที่บริษัทมีความสมัพนัธ ์ไม่ว่าจะเป็นพนกังานภายในองคก์ร ลกูคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หน่วยงานของรฐั หน่วยงาน
เอกชนอื่นๆ ตลอดจนชมุชนและสงัคมแวดลอ้มบรษิัท โดยค านึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานและผลประโยชนข์องกลุ่มบคุคลเหล่านัน้เป็น
ส าคญั และจะตอ้งไม่เลือกปฏิบตัิเป็นกรณีเฉพาะบคุคลหรือเฉพาะกลุ่มเพียงเพราะความสมัพนัธห์รือผลประโยชนส่์วนตวั 

4. สัมพันธภาพกับพนักงาน 
 บรษิัทก าหนดนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนดว้ยความเท่าเทียมกนัตามหลกัการเคารพต่อสิทธิมนษุยชนตาม
หลกัสากล และใหพ้นกังานถือปฏิบตัิต่อเพ่ือนรว่มงานทกุคนดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสิทธิส่วนบคุคล โดยบรษิัท
จะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมาย
ก าหนด โดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวจะกระท าไดเ้ฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายจ าเป็นตอ้ง
รบัทราบเท่านัน้  

mailto:compliance@millconsteel.com
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 บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการพัฒนาศกัยภาพของพนักงานทุกระดบั เพื่อใหพ้นักงานมีโอกาส
กา้วหนา้ในอาชีพบนพืน้ฐานความเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบตัิตามความเหมาะสม 
 นอกจากนี ้บรษิัทก าหนดแนวทางในการจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และเอือ้
ต่อการท างานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พนักงานแต่ละคนจะตอ้งมีความรบัผิดชอบและช่วยเหลือเกือ้กูลในการ
ท างานต่อเพื่อนพนกังานและองคก์ร โดยจะไม่ประพฤติปฏิบตัิตนท่ีจะท าใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานเสื่อมถอยลง 

5. สัมพันธภาพกับลูกค้า 
บริษัทก าหนดนโยบายที่จะมุ่งสรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือในระยะยาวกับลกูคา้ โดยยึดหลกัความซื่อสัตย์

สจุรติ ความเชื่อถือและไวว้างใจซึง่กนัและกนั และประการส าคญั คือ การสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคา้ ในการใชสิ้นคา้ 
และ/หรือ บริการของบริษัท ดว้ยความรบัผิดชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามส าคัญต่อปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้เป็น
อนัดบัแรก โดยใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนถือปฏิบตัิตามแนวทางดงัต่อไปนี ้

5.1 ยึดมั่นในการน าเสนอและส่งมอบสินคา้และบรกิารท่ีไดม้าตรฐาน และตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 
5.2 ยึดถือปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีไดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัลกูคา้อย่างดีที่สดุ 
5.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ที่จดัอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ตอ้งมีความเท่าเทียมกนั 
5.4 ใหข้อ้มลูที่ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงแก่ลกูคา้ ที่เก่ียวกับคุณสมบตัิและคุณภาพของสินคา้และบริการ เพื่อ

สรา้งความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมใหแ้ก่ลกูคา้ 
5.5 พรอ้มที่จะตอบค าถามของลกูคา้ รวมทัง้การด าเนินการเก่ียวกบัขอ้รอ้งเรียน การใหค้  าแนะน า และการติดตาม

ผลความคืบหนา้ในประเด็นต่างๆ ท่ีไดร้บัแจง้จากลกูคา้ 

6. สัมพันธภาพกับคู่ค้า 
 บริษัทก าหนดนโยบายใหม้ีการสรา้งความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่คา้ของบริษัท โดยเปิดโอกาสใหน้ าเสนอสินคา้และ/หรือ
บรกิาร ไดโ้ดยเท่าเทียมกนั ผูบ้รหิารและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ การพิจารณาและตดัสินใจ
จะตอ้งตัง้อยู่บนพืน้ฐานการเปรียบเทียบในดา้นคณุภาพของสินคา้และหรือบริการ ราคา เงื่อนไขทางการคา้ และปัจจยัอื่นๆ ที่
เก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และหา้มมิใหม้ีการรบัสินบนหรือค่านายหนา้ใดๆ 
จากคู่คา้ รวมถึงการหา้มเปิดเผยขอ้มลูหรือขอ้เสนอของคู่คา้รายหนึ่งรายใดหรือหลายรายใหแ้ก่คู่คา้รายอื่นๆ ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม 

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 บรษิัทคาดหวงัใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนตดัสินใจด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิทั และลกูคา้
ของบรษิัท โดยตอ้งไม่ยอมใหเ้หตผุลในส่วนของตนเองหรือบคุคลในครอบครวัของตนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจที่ท  าใหเ้บี่ยงเบน
ไปจากหลกัการขา้งตน้ และเขา้ลกัษณะของการแสวงหาผลประโยชนเ์พื่อส่วนตวัที่ขดัแยง้กับผลประโยชนข์องบรษิัทและลกูคา้
ของบรษิัท โดย 

7.1 ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชนห์รือเบียดบงัทรพัยสิ์น ซึ่งเป็นหรือควร
เป็นของบรษิัท หรือลกูคา้ของบรษิัท 
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7.2 ผูบ้ริหารและพนกังานควรหลีกเล่ียงสถานการณ ์หรือการมีกิจกรรมส่วนตวั และการมีผลประโยชนท์างการเงิน 
ซึ่งอาจขดัแยง้กบัหนา้ที่การงานท่ีผูบ้รหิารและพนกังานผกูพนัอยู่ 

7.3 หากต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานมีผลในอันที่จะเอือ้ประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมให้แก่ตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้อง หรือบุคคลภายนอก ผู้บริหารและพนักงาน
ดังกล่าวไม่ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด าเนินการใดๆ และจะตอ้งแจง้ผูบ้ังคบับัญชาตามสายงานใหท้ราบ
ในทนัที 

7.4 บริษัทจะหลีกเล่ียงที่จะมอบหมายหนา้ที่ความรบัผิดชอบใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนักงาน ในกรณีที่อาจจะน าไปสู่
สถานการณท์ี่อาจจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษัท หรือขดัต่อผลประโยชนข์องลกูคา้ของ
บรษิัท 

7.5 การที่ผูบ้ริหารและพนกังานเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายนอกองคก์ร หรือด ารงต าแหน่งภายนอก
องค์กร อาทิ การเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือเป็นพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทและลกูคา้ของบรษิัท ไม่ว่าทัง้ทางตรงและทางออ้ม และจะตอ้ง
ไม่ท าใหเ้กิดผลเสียหายต่อบรษิัท รวมทัง้จะตอ้งไม่กระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของบคุคลนัน้ๆ 

7.6 หา้มมิใหผู้บ้ริหารและพนักงานเขา้ร่วมหรือรบัต าแหน่งใดๆ ในองคก์รที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับ
บริษัท และเป็นการแข่งขนักับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม หรือกิจการที่อาจจะมีผลประโยชนข์ดัแยง้กับ
บรษิัท 

 
8. การรักษาความลับ 

 บรษิัทมีพนัธะผกูพนัและความรบัผิดชอบในการรกัษาความลบัของลกูคา้และคู่คา้เก่ียวกบัขอ้มลูการท ารายการต่างๆ 
ระหว่างลกูคา้หรือคู่คา้กับบริษัท และรวมถึงขอ้มลูเฉพาะตวัที่ไดร้บัจากลกูคา้ และ/หรือ คู่คา้ การน าขอ้มลูดงักล่าวมาใชง้าน
ตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคเ์พื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท และจะตอ้งไม่น าขอ้มลูความลับไปใชเ้พื่อประโยชน์
ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้บริหารและพนักงานจึงมีหน้าที่ตอ้งปกป้องรกัษาข้อมูลของลูกคา้ และ/หรือ คู่คา้ใหเ้ป็น
ความลบั และพึงระมดัระวงัเสมอเมื่อจ าเป็นที่จะตอ้งน าขอ้มลูดงักล่าวไปใชง้าน ภาระหนา้ที่ของผูบ้ริหารและพนกังานในการ
รกัษาขอ้มูลที่เป็นความลับของลูกคา้และหรือคู่คา้จะยังคงอยู่ต่อไป แมว้่าบุคคลนั้นจะพน้สภาพจากการเป็นพนักงานของ
บรษิัทไปแลว้ก็ตาม 

9. การใช้ข้อมูลในทางทีผิ่ด 
บริษัทก าหนดนโยบายใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีหนา้ที่ ในการควบคุม ดูแล และรกัษาขอ้มลูต่างๆ ภายในกิจการ ที่

เก่ียวกับบริษัทและการประกอบธุรกิจของบริษัทไวเ้ป็นความลับ ซึ่งผูบ้ริหารและพนักงานจะตอ้งไม่น าขอ้มูลภายในกิจการ
ดงักล่าวที่อาจไดร้บัในระหว่างการปฏิบตัิหนา้ที่ไปใชเ้พื่อแสวงหาผลประโยชนโ์ดยตรงหรือโดยออ้ม ทัง้เพื่ อประโยชนแ์ก่ตนเอง 
สมาชิกในครอบครวั ญาติพี่นอ้ง หรือบุคคลอื่นใด โดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากบริษัท ความรบัผิดชอบที่จะไม่น าขอ้มลูไปใช้
ในทางที่ผิดดังกล่าว ให้ผูกพันทั้งในขณะที่เป็นพนักงาน และเมื่อพน้จากการเป็นพนักงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้การ
เปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลภายนอกจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลและความรบัผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้รหิารระดบัสงู 
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10. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย ์
 บริษัทมีความตระหนกัดีถึงความส าคญัของขอ้มลูภายใน ซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคญัที่นกัลงทุนใชใ้นการตดัสินใจลงทนุ 

ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท ซึ่งหากมีบคุคลที่ล่วงรู ้
ขอ้มลูภายในแลว้น าไปใชใ้นการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท โดยขอ้มลูนัน้ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และต่อสาธารณชนตามที่ก าหนดโดยกฎขอ้บังคับที่เ ก่ียวขอ้ง ย่อมก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มี
โอกาสรบัทราบขอ้มลูดงักล่าว บริษัทจึงก าหนดนโยบายหา้มมิใหม้ีการใชข้อ้มลูภายในที่ยงัมิไดเ้ผยแพร่ต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท รวมทัง้ 

• ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการ
ก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรวมทั้งกฎระเบียบและขอ้บังคับของ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

• การน าข้อมูลภายในอันมีสาระส าคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นขอ งบริษัทและยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปหาผลประโยชน ์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระท าความผิดทางกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัท 

• ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะตอ้งไม่ท าการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัท ในขณะที่
ครอบครองขอ้มลูภายในท่ียงัมิไดม้ีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป 

• ผูบ้รหิารและพนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูภายในอนัมีสาระส าคญั และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิัท
ใหแ้ก่บคุคลอื่นท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 

ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการพบกับนักวิเคราะห ์นักลงทุน และผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้

งานพบนักวิเคราะห ์นักลงทุน และผู้ถือหุ้น จ านวนคร้ัง (ต่อปี) 
การจดัประชมุนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์(Analyst Meeting) - 
การน าเสนอขอ้มลูต่อนกัลงทนุในประเทศ (Road Show) - 
บรษิัทจดทะเบียนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) - 

 

11. สินบนและแรงจูงใจ 
 บริษัทก าหนดนโยบายหา้มผูบ้ริหารและพนกังานให ้รบั เรียกรบั สินบนหรือส่ิงจูงใจต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็
ตาม และหา้มมอบหมายใหผู้ใ้ดกระท าการเช่นเดียวกันแทนตนเอง เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือ
ผลประโยชนด์า้นการเงินต่างๆ และหา้มมิใหใ้ห้สินบนทัง้โดยทางตรงหรือทางออ้มแก่เจา้หนา้ที่ของรฐั หรือนกัการเมือง หรือ
บุคคลอื่นใด เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใชดุ้ลยพินิจในทางเอือ้ประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ขัดต่อหลัก
จรยิธรรมและขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

  



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 98 รบัรองความถกูตอ้ง 

12. ของขวัญ ของรางวัล และการรับรอง 
 บริษัทไม่มีนโยบายใหผู้บ้ริหารและพนกังานยอมรบัของขวญั ของรางวลั หรือการรบัรองอย่างใดๆ ที่ใหโ้ดยคู่คา้หรือ

บุคคลที่มีแนวโนม้จะเป็นคู่คา้ของบริษัท ที่เกินกว่าการเอือ้เฟ้ือตามปกติที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป ผูบ้ริหารและ
พนกังานท่ีไดร้บัของขวญั ของรางวลั หรือการรบัรอง จะตอ้งสามารถแสดงเหตุผลอนัสมควร และสามารถเปิดเผยรายละเอียด
แก่บริษัทได ้และให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และในกรณีที่ไดร้ับเป็นของขวัญ หรือของรางวัลใดๆ ให้น าส่งต่อ
ส่วนกลางเพื่อบรหิารจดัการต่อไป 

 
13. การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการติดตามดแูลการปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณ และรายงาน
ผลการติดตามดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้จดัเก็บบนัทึกขอ้มลูทัง้หมดที่เก่ียวกับการกระท าที่ละเมิดหรืออาจจะ
ละเมิดต่อหลกัจรรยาบรรณนี ้ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนมีหนา้ที่ตอ้งใหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งและครบถว้นแก่
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บรษิัทมีความคาดหวงัใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนมีส่วนรว่มรบัผิดชอบในการสอดส่องติดตามดแูลการปฏิบตัิตาม
หลกัจรรยาบรรณนี ้เพราะการกระท าต่างๆ ที่ขดัต่อหลกัจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินยัการท างานตามที่ก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัการท างาน และอาจจะถือเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย และเป็นการท าลายและท าใหเ้ส่ือมเสียต่อคณุค่าที่ดี
ขององคก์ร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองคก์รในทุกๆ ดา้นทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ผูบ้ริหารและพนกังานจึงมีหนา้ที่รบัผิดชอบ
ในการรายงานต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้รหิารระดบัสงูรบัทราบทนัที เมื่อพบเห็นการปฏิบตัิหนา้ที่อนั
เป็นการละเมิด หรือสงสยัว่าอาจจะเกิดการละเมิดต่อหลกัจรรยาบรรณนี ้

14. บทลงโทษ 
 บริษัทจะพิจารณาโทษต่อพนกังานที่ละเมิดหลกัจรรณยาบรรณฉบบันีอ้ย่างจริงจงั โดยใหอ้ านาจแก่ผูบ้งัคบับญัชา
ตามสายงานเป็นผูพ้ิจารณาความผิด และลงโทษพนกังานของบริษัทที่กระท าผิดหรือขดัต่อหลกัจรรยาบรรณ โดยพนกังานที่
กระท าความผิดจะไดร้บัการพิจารณาลงโทษตามลกัษณะและความรา้ยแรงของความผิด  ตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป ทัง้นี ้
โทษดงักล่าวเป็นโทษที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการท างาน ดงันี ้

• ตกัเตือนดว้ยวาจา 

• ตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

• พกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง 

• ใหอ้อก ปลดออก ไล่ออก 
 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทมีความตระหนกัดีถึงความส าคญัของขอ้มลูภายใน ซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคญัที่นกัลงทุนใชใ้นการตดัสินใจลงทนุ 

ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท ซึ่งหากมีบคุคลที่ล่วงรู ้
ขอ้มลูภายในแลว้น าไปใชใ้นการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท โดยขอ้มลูนัน้ยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และต่อสาธารณชนตามที่ก าหนดโดยกฎขอ้บังคับที่เก่ียวขอ้ง ย่อมก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มี
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โอกาสรบัทราบขอ้มลูดงักล่าว บริษัทจึงก าหนดนโยบายหา้มมิใหม้ีการใช้ขอ้มลูภายในที่ยงัมิไดเ้ผยแพร่ต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท รวมทัง้ 

• ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะตอ้งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยพ์.ศ.2535 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากั บหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

• การน าข้อมูลภายในอันมีสาระส าคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมิได้เปิดเ ผยต่อ
สาธารณชนไปหาผลประโยชน ์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระท าความผิดทางกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัท 

• ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะตอ้งไม่ท าการซือ้ขายหลักทรัพยข์องบริษัท ในขณะที่
ครอบครองขอ้มลูภายในที่ยงัมิไดม้ีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายใหก้รรมการ
และผูบ้รหิารแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบ ถา้หากมีการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท 

• ผูบ้ริหารและพนักงานจะตอ้งไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระส าคัญ และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ของ
บรษิัทใหแ้ก่บคุคลอื่นท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการใน

รอบปีทีผ่่านมา   

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และรบบการ
ก ากับดูแลกิจการ หรือกฏบัตรคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

ในปี 2563 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ไดม้ีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นบรรษัทภิบาล เพื่อใหก้าร
ด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกตอ้งและสามารถตรวจสอบการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างชดัเจน ซึ่งครอบคลมุหลกัเกณฑก์ารก ากับดแูล
กิจการที่ดี ตามกฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และในปีที่ผ่านมาทางคณะ
กรมการก ากบักิจการไดพ้ิจารณาทบทวนปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงการปรบัปรุง
ทบทวน และเพิ่มเติมนโยบาย แนวปฎิบตัิ และระบบการก ากบักแูลกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั CG Code ดงันี ้

• ทบทวนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance 
Code (CG Code) ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาปรบัใชก้บัการด าเนินธุรกิจและ
การก ากับกิจการที่ดีของบริษัท ทั้งนี ้ทางฝ่ายจัดการจึงไดท้ าการใหป้รบัปรุงและเพิ่มเติมประเด็นต่างๆดา้น
นโยบายก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกั CG Code  

• คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบใหม้ีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีขึน้ โดยครอบคลุมเนือ้หา 
และหลกัการส าคญัตัง้แต่โครงสรา้ง บทบาทหนา้ที่  และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการรวมถึงหลกัการใน
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การบริหารงานของผูบ้ริหารอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งไดป้รบัปรุงเพิ่มเติมแนวปฏิบตัิตาม CG 
Code ในหลกัปฏิบตัิส่วนที่ 1 และหลกัปฏิบตัิส่วนที่ 3 จ านวน 4 เรื่อง ดงันี ้ 
1.) ก าหนดนโยบายการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อใหม้ีพรอ้มความรูส้  าหรบัแนวทางด าเนินงานภาพรวมของ

บริษัท โครงสรา้งของบริษัท ตลอดจนนโยบายก ากับดูแลกิจการ และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิ
หนา้ที่ของกรรมการ 

2.) ก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ด าเนินงานของกรรมการใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอและสามารถอุทิศเวลาใหก้ับบริษัทใน
การปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างเต็มที่ 

3.) ก าหนดวาระของกรรมการอิสระไวอ้ย่างชดัเจนเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4.) ก าหนดแนวปฏิบตัิในการประชมุของคณะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและการประชมุระหว่างกรรมการอิสระ 

เพื่อความสามารถในการใหค้วามเห็นเก่ียวกับการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอิสระ และเพื่อการถ่วงดลุ

อ านาจในการแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานของบรษิัทไดอ้ย่างเหมาะสม 
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
พนักงาน และอืน่ๆ 

 7.1 โครงสร้างก ากับดูแลกิจการ  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  บริษัทมีโครงสรา้งการจดัการซึ่งประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุ

ย่อย 7 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรหิาร  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

ก ากบัดแูลกิจการคณะกรรมการบรหิารการลงทนุ  คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

โดยรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี ้

 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 8 ชดุ  ไดแ้ก่ (ก) คณะกรรมการบรษิทั (ข) คณะกรรมการ

ตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ง) คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ (จ) คณะกรรมการบรหิาร (ฉ) 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  และ (ช) คณะการบรหิารการลงทนุ (ซ) คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์โดยกรรมการ

เหล่านีป้ระกอบดว้ยผูท้รงคณุสมบตัิครบถว้นตามมาตรา 68  แหง่พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขาย

หุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัท่ี 22 มนีาคม 2543 ทกุประการ โดยขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการแต่ละชดุ มดีงัตอ่ไปนี ้
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบรษิัทปัจจบุนัมีจ านวน 10 คน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่ใชผู่บ้รหิาร 

7 คน ซึ่งในจ านวนนีม้ีกรรมการอิสระอยู่ดว้ยจ านวน 4 คน และกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร จ านวน 3 คน ทัง้นี ้กรรมการของบรษิัท
ตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
 

           
 

 
 

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทตอ้งมีความหลากหลายทางดา้นคุณวุฒิ เพศ อายุ ทกัษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดา้น โดยจะตอ้งประกอบไปดว้ยผูม้ีความรูใ้นธุรกิจของบริษัทฯ และมีความรูใ้นดา้นบัญชีและการเงินอย่างนอ้ย 1คน โดย
คณะกรรมการบรษิัทจะตอ้งมีกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน ประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด และตอ้งมีจ านวนกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน ทัง้นี ้กรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิตามที่กฎหมาย 
และขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนด 
 
 

กรรมการอิสระ 
, 40%

กรรมการ , 60%

สดัสว่นกรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็น
ผูบ้รหิาร , 30%

กรรมการที่ไมเ่ป็น
ผูบ้รหิาร , 70%

สดัสว่นกรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร

7

1

2

1

1

1

บริหารธุรกิจ/ บญัชี / เศรษฐศาสตร์

การจดัการความเสี่ยง

ตรวจสอบ

รฐัศาสตร ์

กฏหมาย

วิศวกรรมศาสตร์

ทกัษะและประสบการณข์องกรรมการ

3

7

หญิง

ชาย 

ชาย / หญิง 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 103 รบัรองความถกูตอ้ง 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ต าแหน่ง วันทีไ่ด้รับต าแหน่ง 

พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 22 กนัยายน 2557 

พลต ารวจเอกสนุทร ซา้ยขวญั รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 1 มิถนุายน 2550 

 กรรมการตรวจสอบ  
นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการ / กรรมการอิสระ  1 มิถนุายน 2550 

 กรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ  22 กนัยายน 2557 

 กรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

นางสาวสทุธิรตัน ์ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการ 1 มิถนุายน 2550 

 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
 กรรมการบริหาร  
 ประธานกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์  

นางสาวจรุีรตัน ์ลปนาวณิชย ์ กรรมการ 27 เมษายน 2558 

 กรรมการบริหาร  
 กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์  
 กรรมการบริหารการลงทนุ  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  

นายประวิทย ์หอรุง่เรือง กรรมการ 28 เมษายน 2560 

 กรรมการบริหาร  
 กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์  
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  

นางสาวสรีุรตัน ์ลสีวสัดิ์ตระกลู กรรมการ 29 มิถนุายน 2563 

 กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์  
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
 กรรมการบริหารความเสี่ยง  

นายโสภณ ผลประสทิธิ ์ กรรมการ 14 สิงหาคม 2557 
นายวิภธูา ตระกลูฮนุ กรรมการ 14 พฤศจิกายน 2557 

 ประธานกรรมการบริหารการลงทนุ  
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัทก าหนดว่าการลงนามผูกพันบริษัท กระท าได้

ดงัต่อไปนี ้คือ นางสาวสทุธิรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู หรือ นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสดัิ์ตระกลู ลงลายมือชื่อร่วมกบั นางสาวจรีุรตัน ์ลป

นาวณิชย ์หรือ นายประวิทย ์หอรุง่เรือง  รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

ในการประชมุสามญัประจ าปี กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการจะออกใหเ้ป็น 1 ใน 

3 ส่วน ไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งนัน้ใหพ้ิจารณาจากกรรมการ

ที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่ีออกไปนัน้จะไดร้บัเลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 

การสรรหาบุคคลเพื่อเขา้เป็นกรรมการจะคดัเลือกจากผูท้รงคณุวุฒิที่มีพืน้ฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย

อาชีพ มีภาวะผูน้  า วิสัยทัศนก์วา้งไกล เป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานที่โปร่งใส ไม่ด่างพรอ้ย รวมทั้งมี

ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1.) คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจบริหารบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติ

ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท  
2.) คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ที่ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบรษิัท ควบคมุก ากบั

ดแูลการบริหารการจดัการของฝ่ายบริหารหรือของบคุคลใดๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินงานดงักล่าว เพื่อให้
แน่ใจว่าฝ่ายบรหิารหรือบคุคลใดๆ นัน้ไดป้ฏิบตัิตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด  

3.) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการด าเนินงานส าหรบั
โครงการลงทนุขนาดใหญ่ของบรษิัท ตามที่ไดร้บัเสนอจากคณะอนกุรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบรหิาร 

4.) คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรือแนะน า ใหอ้นุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อพิจารณาหรือ 
ปฏิบตัิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร  

5.) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณการ
ด าเนินงานของบรษิัท 

6.) คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ก ากับใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ 
โดยจัดใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูต้ิดตามด าเนินการร่วม และประสานงานกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

7.) คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจพิจารณาและอนุมตัิเรื่องใดๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสม
และเพื่อผลประโยชนข์องบรษิัท 

 
การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเพียงพอและสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงาน
ของคณะกรรมการได ้อีกทั้งบริษัทไดแ้ยกต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็น 2 ต าแหน่งและไม่เป็น
บุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ที่ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล และการบริหารงานประจ า โดยมีการ
แบ่งแยกหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อใหส้ามารถ
ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างโปร่งใส มีการถ่วงดลุอ านาจอย่างเพียงพอ ทัง้นีใ้นมติการอนุมตัิการท ารายการที่ส  าคญัยงัคงตอ้งไดร้บัการ
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อนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี นอกจากนี ้อ  านาจที่มอบใหค้ณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นการมอบอ านาจที่ไม่ท าใหบุ้คคลที่มีส่วนไดเ้สียสามารถอนุมตัิรายการ
ใดๆ ที่ตนเอง หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องตนเองท ารว่มกบับรษิัท หรือบรษิัทย่อยได ้

 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชดุย่อยของคณะกรรมการบรษิัท มีวตัถปุระสงคเ์พื่อช่วยคณะกรรมการ

บริษัทในการปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะที่เก่ียวกบัรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อใหก้ิจการ
มีระบบการก ากบัดูแลที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน อีกทัง้สรา้ง
ความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ที่มีความรูค้วามเขา้ใจและมีประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงิน สามารถสอบทานรายการทาง
การเงิน ซึ่งจะมีผลใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต
อ านาจหนา้ที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจบุนัมีจ านวน 3 คน ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.  นายอภิชาติ  จีระพนัธุ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  พล.ต.อ. สนุทร ซา้ยขวญั กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายปรารถนา บงกชมาศ* กรรมการตรวจสอบ  

โดย  นางสาววฑัฒิกา เลิศฤทธิกลุ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ *นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบเป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอที่จะท าหนา้ที่สอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.) สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถกูตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผูส้อบ

บัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รบัผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัใน
ระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบรษิัท 

2.) สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบ
ทานรว่มกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 

3.) สอบทานการปฏิบตัิของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด 
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4.) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี โดย
ค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรพัยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบัญชีนั้น 
รวมถึงประสบการณข์องบคุลากรที่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบรษิัท 

5.) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์ใหม้ีความถูกตอ้งและครบถว้น  รวมถึงใหค้วามเห็นถึงความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของการท า
รายการดงักล่าว 

6.) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 
7.) จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท 
8.) รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
9.) มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ าเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ

จากที่ปรกึษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัท เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานภายใตห้นา้ที่ความ
รบัผิดชอบส าเรจ็ลลุ่วงดว้ยดี 

10.) จัดใหม้ีการประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมอย่างนอ้ยปีละ 3 ครัง้ แบ่งเป็นการประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชี
ภายนอก 1 ครัง้ การประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน 1 ครัง้ และการประชมุเฉพาะกรรมการตรวจสอบ          1 
ครัง้ 

11.) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาวิชาชีพอื่น หรือผูเ้ชี่ยวชาญ            
เฉพาะเรื่องไดเ้มื่อเห็นวา่จ าเป็นดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

12.) ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตหนา้ที่ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญใหฝ่้ายจดัการ ผูบ้รหิารหรือ
พนกังานของบรษิัทฯ ที่เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้รว่มประชมุหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2563 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้  าเสนอแนะ
แก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และ ในการก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัท เพื่อน าเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ใหค้  าเสนอแนะ แก่คณะกรรมการบรษิัท ใน
การพิจารณาแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดบัสงู และท าหนา้ที่ก าหนดอตัราค่าตอบแทนและผลประโยชนต์อบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงู
ของบรษิัท และบรษิัทย่อย และปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นอยา่งนอ้ย โดยคณะกรรมการบรษิัท
เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และก าหนดใหป้ระธานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนตอ้งไมเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่เป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปัจจบุนัมจี านวน 3 คน ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. นายอภิชาต ิ จีระพนัธุ ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นางสาวสทุธิรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

โดย นายเขษม จนัทบูรณ์   เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1.) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อ

เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ  
2.) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อด ารง

ต าแหน่งกรรมการบรษิัท กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทและบรษิัทย่อย                 ให้
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณา  

3.) พิจารณากลั่นกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวตัิและคณุสมบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการของผู้
ที่จะเสนอชื่อ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯพิจารณา 

4.) พิจารณาผลงาน คุณสมบตัิ และความเหมาะสมของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและสมควรไดร้บัเลือกตัง้
ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการบรษิัท 

5.) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทในกรณีที่มีเหตุการณก์ารเปล่ียนแปลง          ที่
เก่ียวขอ้งกบัคณุสมบตัิของกรรมการบรษิัท 

6.) ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองคป์ระกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการ
ปรบัเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไป  

7.) ก าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่น รวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่นใหแ้ก่กรรมการ
บริษัท ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน โปร่งใส และน าเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิัทพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือ น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี  

8.) ดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท และบริษัทย่อย ไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนา้ที่และความ
รบัผิดชอบ 

9.) ก าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อพิจารณา
ผลตอบแทนประจ าปี 

10.) ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชนพ์ิเศษอื่น
นอกเหนือจากค่าจา้งส าหรบัพนกังาน  และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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11.) พิจารณา จดัท าแผนการพฒันากรรมการเพื่อพฒันาความรู ้บทบาทหนา้ที่และพฒันาการต่างๆ ที่ส  าคญัแก่กรรมการ
ปัจจบุนัและกรรมการเขา้ใหม่ รวมถึงพิจารณาก าหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 

 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)  

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ก าหนดนโยบายดา้นการ
ก ากับดแูลกิจการท่ีดี และก าหนดแนวทางการปฏิบตัิดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้การต่อตา้นทจุริตคอรปัชั่นอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อใหม้ีการด าเนินงานภายในองคก์รมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบไดพ้รอ้มทัง้ส่งเสรมิใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิัท ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างนอ้ย โดยคณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และก าหนดใหป้ระธานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษัท 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ มีจ านวน 6 คน ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ 

1. ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร. ภกัดี  โพธิศิร ิ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

2. นายอภิชาต ิ จีระพนัธุ ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

3. นางสาวสทุธิรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

4. นายประวิทย ์ หอรุง่เรือง กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

5. นางสาวสรุีรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

6. นายอิทธิพล เดี่ยววณิชย ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 
โดย นางสาววฑัฒิกา เลิศฤทธิกุล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1.)  ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบันโยบายแนวทางการปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงการด าเนินงานท่ีส าคญั           ทัง้ใน
ดา้นการบรหิารงานท่ียั่งยืน และดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม ต่อคณะกรรมการบรษิัท 

2.) ปฏิบตัิหนา้ที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
3.) ด าเนินการทบทวนนโยบายแนวทางการปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อย่างสม ่าเสมอ 
4.) ดูแลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท ผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทมีการด าเนินการสอดคลอ้ง

กบันโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนด เพื่อพฒันาและยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท          อย่างต่อเนื่อง 
5.) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท 
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6.) เสนอแนวทางในการปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบรษิัท 

 

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)  
คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อท าหนา้ที่บรหิารกิจการของบรษิัท

ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไว ้อีกทัง้         สรา้ง
ความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารรวมกัน 5 คน เป็นอย่างนอ้ย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร  และจะเลือกกรรมการบริหารคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต
อ านาจหนา้ที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิาร ปัจจบุนัมีจ านวน  9  คน ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้
 
 
 
 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1.) ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และมติ

ของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
2.) ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการตดัสินใจในประเด็นท่ีส าคญัต่อกลยทุธข์ององคก์รและ

ทิศทางการด าเนินธุรกิจ แผนการลงทนุ งบประมาณ การจดัสรรทรพัยากร รวมทัง้ สรา้งระบบการท างานของบรษิัทให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

3.) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้ใหร้วมถึงการพิจารณาและอนมุตัิการเปล่ียนแปลงและเพิ่มเตมิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ใน
ระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่
ประชมุคราวต่อไป 

4.) อนมุตัิการซือ้ขายสินคา้อนัเป็นธุรกรรมปกติของบรษิัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท 

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

1.  นายประวิทย ์ หอรุง่เรือง ประธานกรรมการบรหิาร 
2.  นางสาวสทุธิรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรหิาร 
3.  นางนนัทภชัร เทียนประทีป กรรมการบรหิาร 
4.  นายทวีชยั กิตติชนะเจรญิ กรรมการบรหิาร 
5.  นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ กรรมการบรหิาร 
6. นายธีรยทุธ เลิศศิรรงัสรรค ์ กรรมการบรหิาร 
7. นายธาน ี โลเกศกระว ี กรรมการบรหิาร 
8. นายภชุงค ์ จงวิไลเกษม กรรมการบรหิาร 
9. นายถิรพงศ ์ ค าเรืองฤทธ์ิ กรรมการบรหิาร 
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5.) อนุมัติค่าใชจ้่ายในการซือ้ทรพัยสิ์นอันมีลกัษณะเป็นการลงทุนตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากที่
ระบไุวใ้นงบประมาณประจ าปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท 

6.) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส  าคัญที่ไดก้ าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่ไดร้ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท หรือตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดเ้คยมีอนมุตัิในหลกัการไวแ้ลว้ 

7.) เป็นคณะที่ปรกึษาฝ่ายจดัการในเรื่องเก่ียวกับนโยบายดา้นการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานทั่วไป และ
ดา้นการปฏิบตัิการอื่นๆ  

8.) จดัสรรบ าเหน็จรางวลัซึ่งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ ต่อพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัทหรือบคุคลใดๆ ที่
กระท ากิจการใหบ้รษิัท 

9.) ควบคุมดูแลการด าเนินการหรือการบริหารงานประจ าวันของบริษัท ทัง้นี ้อ านาจของผูบ้รหิาร จะไม่รวมถึงการอนมุตัิ
รายการใดที่อาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูบ้ริหาร มีส่วนได้
เสียหรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย (ถา้มี) ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการ ในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักล่าวตามที่ขอ้บงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งไดก้ าหนด
ไว ้

10.) ติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่ก าหนดไว ้และก ากบั
ดแูลใหก้ารด าเนินงานมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

11.) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) 
เพื่อใหบ้ริษัทมีการพฒันาดา้นการบริหารความเส่ียงใหม้ีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบัติ

ดา้นการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ จึงสมควรจัดใหม้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท าหน้าที่
ก าหนดนโยบายก ากับและส่งเสริมการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคก์ร ซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่ส าคัญที่ท  าให้บริษัทบรรลุตาม
วตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการ อย่างนอ้ย 3 คนเป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดย
คณะกรรมการบริษัท เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และก าหนดประธานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ปัจจบุนัมีจ านวน 10 คน ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.  นายนิวตัร ์ บางเสงี่ยม ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
2. นางนนัทภชัร เทียนประทีป กรรมการบรหิารความเส่ียง 
3. นายประวิทย ์ หอรุง่เรือง กรรมการบรหิารความเส่ียง 
4. นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
5. นายภชุงค ์ จงวิไลเกษม กรรมการบรหิารความเส่ียง 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 111 รบัรองความถกูตอ้ง 

โดย นางสาววฑัฒิกา เลิศฤทธิกุล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.) ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบรษิัท รวมถึงใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการและ
ฝ่ายจดัการ ในเรื่องการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์ร 

2.) ก ากบัดแูลและสนบัสนนุใหก้ารบรหิารความเส่ียงประสบความส าเรจ็ในระดบัองคก์รตลอดจนระดบัโครงการ       โดย
มุ่งเนน้เพิ่มการใหค้วามส าคญัและค านึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจยัเพื่อประกอบการตดัสินใจในการใชท้รพัยากร 
และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

3.) พิจารณาประเมินความเส่ียงที่ส  าคญัของบรษิัทในระดบัองคก์ร อาทิเช่น ความเส่ียงดา้นกลยทุธด์า้นการพฒันา ดา้น
การผลิต ดา้นการลงทุน ดา้นการเงิน และดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ โดยใหเ้สนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดบั
ความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

4.) รายงานการก ากับผลการประเมินความเส่ียง และการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็น
ประจ า ในกรณีที่มีเรื่องส าคญัซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมี นัยส าคัญตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ                เพื่อ
พิจารณาโดยเรว็ที่สดุ 

5.) เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท 
6.) พิจารณาทบทวนเก่ียวกบัระเบียบนี ้เพื่อใหม้ีความเหมาะสมและทนัสมยัอยู่เสมอ 
7.) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 

 
คณะกรรมการบริหารการลงทุน (Investment Committee) 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์
และขอบเขตของการลงทนุ รวมถึงติดตามการลงทนุของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบาย หลกัเกณฑ ์และขอบเขตการลงทุน
ที่ก าหนดไว ้

 คณะกรรมการบริหารการลงทุนประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารการลงทุน และก าหนดให้ประธานของคณะกรรมการบริหารการลงทุนตอ้งไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท 
คณะกรรมการบรหิารการลงทนุมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารการลงทนุ 

คณะกรรมการบรหิารการลงทนุ ปัจจบุนัมีจ านวน  5 คน ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้
  

6. นายอิทธิพล เดี่ยววณิชย ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
7. นายธาน ี โลเกศกระว ี กรรมการบรหิารความเส่ียง 
8. นายถิรพงศ ์ ค าเรืองฤทธ์ิ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
9. นางสาวสรุีรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรหิารความเส่ียง 
10. นายเขษม จนัทบรูณ ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 112 รบัรองความถกูตอ้ง 

รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารการลงทนุ 

1.  นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการบรหิารการลงทนุ 

2. นายภชุงค ์ จงวิไลเกษม กรรมการบรหิารการลงทนุ 

3. นายถิรพงศ ์ ค าเรืองฤทธ์ิ กรรมการบรหิารการลงทนุ 

4. นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ กรรมการบรหิารการลงทนุ 

5. นายธาน ี โลเกศกระว ี กรรมการบรหิารการลงทนุ 

อยู่ระหว่างสรรหาเลขานกุารคณะกรรมการบริหารการลงทนุ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการบริหารการลงทนุ 
1.) พิจารณาก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์ และขอบเขตการลงทนุ รวมถงึควบคมุติดตามการลงทนุของบรษิัท ใหเ้ป็นไป

ตามกรอบนโยบาย หลกัเกณฑ ์และขอบเขตการลงทนุท่ีก าหนดไว ้
2.) ติดตามการลงทนุไม่ใหผิ้ดขอ้ก าหนด กฎเกณฑ ์ ที่หน่วยงานก ากบัก าหนด 
3.) พจิารณาประเมนิความเสีย่งในการลงทุน เพื่อประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั หรอืหน่วยงาน     ที่

เกีย่วขอ้ง 
4.) ภารกิจอื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
5.) รายงานผลการปฏิบตัิงาน วิธีการแกไ้ข ขอ้เสนอแนะ ใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ 

 

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหก้ารพัฒนาดา้นการ

บริหารทรพัยากรมนุษยเ์ป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีทิศทางที่ถูกตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบายของหน่วยงานและองคก์ร รวมทั้ง
สามารถใชข้ีดความสามารถของทรพัยากรมนษุยข์บัเคล่ือนการด าเนินการตามกลยทุธท์างธุรกิจ ที่ก าหนดไว ้

คณะกรรมการพัฒนาทรพัยากรมนุษยป์ระกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างนอ้ย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้

แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่เป็นลายลกัษณอ์กัษร

ไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุยปั์จจบุนัมีจ านวน  11 คน ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

1. นางสาวสทุธิรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู ประธานกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
2. นายประวิทย ์ หอรุง่เรือง กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
3. นายภชุงค ์ จงวิไลเกษม กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
4. นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
5. นางนนัภชัร เทียนประทีป กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
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โดย นางสาวปิยวรรณ์ โรจนเ์ขษมศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

1.) พิจารณากลั่นกรองนโยบายเรื่อง การบรหิารและการพฒันาบคุลากรต่างๆ ที่จะมีการเพิ่มเติม แกไ้ข ปรบัปรุง เปล่ียนแปลง 
ก่อนจะน าเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ  

2.) ทบทวน ปรบัปรุง แกไ้ข ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ในการบริหารงานทรพัยากรมนษุยท์ี่มีใชใ้นปัจจบุนั หรือก าหนดใหม้ีใช้
ต่อไปในอนาคตใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณข์องบรษิัท กฎหมายแรงงาน และเป้าหมายของบรษิัทฯ  

3.) พิจารณาหลกัเกณฑก์ารขึน้เงินเดือน เงินรางวลัพิเศษ ตลอดจนการเล่ือนระดบั การแต่งตัง้พนกังาน เพื่อเสนอกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ หรือประธานกรรมการบรหิาร  

4.) ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานดา้นการบริหาร และการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์แลว้รายงานความกา้วหนา้ การด าเนินงาน
ต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณากลั่นกรองใหเ้ป็นไปตามความเห็นชอบ 

5.) ก าหนดใหม้ีการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นตน้ไป 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

ผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  บรษิัทมีผูบ้รหิารจ านวน 9 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

6. นายทวชียั กิตติชนะเจรญิ กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
7. นายธาน ี โลเกศกระว ี กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
8. นายถิรพงศ ์ ค าเรืองฤทธ์ิ กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
9. นางสาวสรุีรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
10. นายเขษม จนัทบรูณ ์ กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
11.นายอิทธิพล เดี่ยววณิชย ์ กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1.  นายประวิทย ์ หอรุง่เรือง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2.  นางนนัทภชัร เทียนประทีป รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานซพัพลายเชน 
3.  นายภชุงค ์ จงวิไลเกษม รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานการผลิต 
4.  นายธาน ี โลเกศกระว ี รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานขายและการตลาด 
5.  นายถิรพงษ ์ ค าเรืองฤทธ์ิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกิจ 
6. นางสาวสรุีรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานนวตักรรมธุรกจิ  
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
1.) ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชนข์องบริษัท ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์

และขอ้บงัคบับริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ 
และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และขอบเขตอ านาจซึ่งคณะกรรมการก าหนด 

2.) ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบรหิารงานประจ าวนัของบรษิัท 
3.) จัดท าและน าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ

ประจ าปีของบริษัทที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจ าปี และก าหนดอ านาจการบริหารงาน เพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการของบรษิัท 

4.) รบัเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาก าหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อก าหนด
ภารกิจหลกัส าหรบัฝ่ายจดัการ 

5.) ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
เพื่อใหผู้บ้รหิารและฝ่ายจดัการด าเนินการตามยทุธศาสตรแ์ละแผนธุรกิจที่วางไว ้         ตามนโยบายของบรษิัท 

6.) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการและรายงานผลการด าเนินงานการบรหิารจดัการ ความคืบหนา้
ในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ 

7.) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารหรือคณะกรรมการบริษัท 
 

อ านาจในการกระท านิติกรรมใด ๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกรรมการผูจ้ดัการหรือบคุคล
ที่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์หรือของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใตข้อบข่ายอ านาจของกรรมการผูจ้ดัการในการพิจารณา
และสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดงักล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่ นกระท าในนามของตนเอง ใน
กรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องน าเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน าเสนอไปยัง
คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท และตามกฎหมายต่อไป 

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบรษิัท ไดก้ าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารไวอ้ย่างชดัเจนและโปรง่ใส โดยมี

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาแนวทางในการก าหนดคา่ตอบแทนรวมถงึผลประโยชนอ์ื่นๆ ของ
กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงู  

ทัง้นี ้ส าหรบัในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารของบรษิทัโดยรวมบรษิัทยอ่ยเป็นเงิน 27.13  
ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น  

7.  นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงิน 
8.  นายเขษม จนัทบรูณ ์ (รกัษาการ)รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานทรพัยากรบคุคลและ

บรหิารงานทั่วไป 
9. นายอิทธิพล  เดี่ยววณิขย ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานคณะกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

ในปี 2563 บรษิัทไดจ้่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 9 ราย ประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั รวมทัง้สิน้ 26.21 ลา้นบาท                                                                                     
(2) ค่าตอบแทนอื่น 

ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้รหิาร 

บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่ผูบ้รหิาร โดยบรษิัทไดส้มทบในอตัราส่วน รอ้ยละ 4.32 ของเงินเดือน 

โดยในปี 2563 บรษิัทไดจ้า่ยเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้รหิาร 7 ราย รวมทัง้สิน้ 922,728 บาท 

สรุปการเปลี่ยนแปลงและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิทัมีการเปล่ียนแปลงและการถือครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการและ

ผูบ้รหิาร มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
คณะกรรมการและผู้บริหาร     
                                                                          หน่วย : หุน้ 

รายช่ือ  
การถือหุ้นในบริษัท  

ณ 31 ธ.ค. 63  ณ 31 ธ.ค. 62 
เปล่ียนแปลง เพิ่ม 

(ลด) 

1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
2. พลต ารวจเอกสนุทร ซา้ยขวญั 58 58 - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
3. นายปรารถนา บงกชมาศ 835,172 835,172 - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
4. นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
5. นางสาวสทุธิรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู 3,751,475 28,244,809 (24,493,334) 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
6. นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
7. นายประวิทย ์ หอรุง่เรือง - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
8. นายโสภณ  ผลประสิทธิ ์ - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
9. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
10. นายภชุงค ์ จงวิไลเกษม 440 440 - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
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11. นายธานี โลเกศกระว ี - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
12. นายถิรพงศ ์ ค าเรืองฤทธิ์ - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ 106,666 106,666 - 
13. นางสาวสรุีรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู 5,823,998 5,550,666 273,332 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
14. นางนนัทภชัร เทียนประทีป - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
15. นายเขษม จนัทบรูณ ์ 324,869 324,869 - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
16. นายอิทธิพล                                         เดี่ยววณิชย ์ - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 
               ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีพนกังาน รวมทัง้สิน้  802 คน โดยแบ่งตามสายงานดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน(คน) 

สายงานนวตักรรมธุรกจิ 9 

สายงานพฒันาธุรกิจ 0 

สายงานขายและการตลาด 31 

สายงานการผลิต 480 

สายงานซพัพลายเชน 13 

สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 29 

สายงานบญัชีและการเงิน 63 

สายงานทรพัยากรมนษุยแ์ละบรหิารงานทั่วไป 86 

ฝ่ายจดัสง่และคลงัสินคา้ 91 
จ านวนพนักงานรวมทัง้สิน้ (คน) 802  

 

จ านวนพนักงาน และค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่พนักงานในปี 2563 

บรษิัทมีพนกังานที่ไดร้บัค่าตอบแทนในปี 2563 มีจ านวนทัง้หมด 941 คน โดยในปี 2563 บรษิัทไดจ้่ายผลตอบแทน
ใหแ้ก่พนกังาน จ านวนทัง้สิน้ 360 ลา้นบาท ซึ่งค่าตอบแทนพนกังานตามตาราง เป็นค่าตอบแทนประเภท เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, 
โบนสั, เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม, เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการที่พนกังานไดร้บัอาทิเช่น ค่าฝึกอบรม, ค่า
แบบฟอรม์พนกังาน, เงินทดแทนต่างๆ เป็นตน้ ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บรษิัทไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานที่ส  าคญัใน
ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นตน้  
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จ านวนพนักงานและค่าตอบแทน 

ปี 2563  (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563) (ล้านบาท) 

พนักงานฝ่ายปฏิบตัิการ (คน)  634 
พนักงานในส านักงาน (คน) 307 
รวม (คน)  941 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)  360  
เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 5 

 
 

7.6 ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ 

เลขานุการบริษัท 
ตามที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2551 เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2551 ไดม้ีมติอนมุตัิแต่งตัง้ให ้นางสาว 

จรุีรตัน ์ลปนาวณิชย ์ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบรษิัท โดยมีบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงันี ้
1) จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และ รายงานประจ าปีของบรษิัท 
(ค) หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร (เลขานุการมีหนา้ที่จดัส่งส าเนารายงาน
การมีส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน เจ็ดวนันบัแต่วนัที่บริษัท
ไดร้บัทราบรายงานนัน้) 

3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
 

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หค้ณะกรรมการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทคน

ใหม่ภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่เลขานุการบริษัทคนเก่าพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ และใหค้ณะกรรมการมีอ านาจ

มอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบตัิหนา้ที่แทนในช่วงเวลาดงักล่าว และ ใหป้ระธานกรรมการแจง้ชื่อเลขานุการบรษิัท

ต่อส านกังานภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่จดัใหม้ีผูร้บัผิดชอบในต าแหน่งดงักล่าว และใหแ้จง้ส านกังาน กลต. ทราบถึงสถานที่

เก็บเอกสารตามวรรค (1) และ (2) ดว้ย  

ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
นายสามารถ อุดมพนัธ ์ไดร้บัแต่งตัง้ด  ารงต าแหน่งผูอ้  านายการฝ่ายบญัชี  โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2559 

เพื่อท าหนา้ที่ควบคมุดแูลการท าบญัชีของบรษิัท โดยมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
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หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ตามที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2563 ไดม้ีมติอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้ผูต้รวจ

สอบภายในอิสระประจ าปี 2563 จากบรษิัท ไอ.เอ.พี. อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั โดยมีนายวฒันา จนัทรน์าคิน เป็นหวัหนา้ทีม
ผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งมีหนา้ที่ท  าการส ารวจ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัิของผูต้รวจสอบภายในของบรษิัท ปรากฎในเอกสารแนบ 3 

 
นักลงทุนสัมพันธ ์
นายอวิรุทธ ์นิยมเดช 
52  อาคารธนิยะพลาซ่า  ชัน้ 29  ถนนสีลม  แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั  กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์ 0 2652 3333          โทรสาร  0  2632  9598 
อีเมลล ์ awirut_n@millconsteel.com 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

 
ในปี 2563 บรษิัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของบรษิัท ไดแ้ก่ บรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศ

ไทย) จ ากดั จ านวน 4,472,000* บาท นอกจากนี ้บรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทยอ่ย 
จ านวน 7  แห่งคือ บจก.มิลลค์อน บูรพา, บจก.สหร่วม วัสดุก่อสรา้ง, บจก.มิลลค์อน สตีล ไพพ ,์ บจก.ซันเทค เมทัลส ,์ บจก.
เวิลด ์ไวร ์โปรเซสซิ่ง, บจก.สยามโซล่าร ์เจนเนอเรชั่น และ บจก.มิลลค์อน สตีล บาร ์มีค่าสอบบัญชีรวมจ านวน 6,785,000 
บาท 

ค่าบริการอื่น (Non audit service) 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่บริษัทผู้รับสอบบัญชี ดังนี ้

• บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 
1.1) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลบั ในการปฏิบตัิงาน เป็นจ านวนเงิน 75,100 บาท 
1.2) ค่าล่วงเวลาในการปฏิบตัิงาน เป็นจ านวนเงิน 98,250 บาท 
1.3) ค่าไปรษณีย ์เป็นจ านวนเงิน 31,000 บาท 

• บริษัทย่อย 
1.1) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลบั ในการปฏิบตัิงาน เป็นจ านวนเงิน 91,087 บาท 
1.2) ค่าล่วงเวลาในการปฏิบตัิงาน เป็นจ านวนเงิน 79,750 บาท 
1.3) ค่าไปรษณีย ์เป็นจ านวนเงิน 71,890 บาท 
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สรุปการจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี ในแต่ละรอบปี ตั้งแตปี่ 2561 - 2563 ให้แก่ผู้สอบ
บัญชีดังรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

1. ค่าสอบบญัชีของบรษิัท และบรษิทัย่อย 11,257,000 บาท(1) 11,145,000 บาท 9,563,000 บาท 

2. ค่าบรกิารอื่น ๆ 447,077 บาท 549,604 บาท  557,532 บาท 

หมายเหต ุ(1)มงีานเพิ่มเติมจากการตรวจสอบงบการเงินของบรษิทัย่อย จ านวน 887,000 บาท 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ  

  8.1 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา  

 คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจที่ส  าคญัและการก ากบัดแูลกจิการของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

คณะกรรมการบรษิัท ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการสรา้งค่านยิมเก่ียวกบัจรยิธรรมเพื่อใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์รจึงได้

จดัท าจรรยาบรรณทางธุรกจิเป็นลายลกัษณอ์กัษรขึน้ เพื่อส่งเสรมิพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่การงาน ผู้

ถือหุน้ เพื่อนรว่มงาน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคม รวมถึงการหลีกเล่ียงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเส่ียงต่อการขดัจรยิธรรมและอาจเป็น

เหตใุหเ้ป็นการขดัต่อกฏหมายดว้ย 

ด้านการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมการบรษิัทไดค้  านึงถงึความส าคญัของนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (The Principles of Good 

Corporate Governance) และก าหนดเป็นนโยบายเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่โปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได ้ เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูล้งทุน โดยบริษัทมีการเปิดเผยขอ้มลูใหก้ับสาธารณะและผูถื้อหุน้

อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีบ้ริษัทยงัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ทัง้ในระดบับริหาร และระดับ

ปฏิบัติงานเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดภาระหนา้ที่ อ  านาจในการด าเนินการของผูป้ฏิบัติงาน ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน มีการควบคุมดแูลการใชท้รพัยสิ์นของบริษัทใหเ้กิดประโยชน ์และมีการแบ่งแยกหนา้ที่ ผูป้ฏิบตัิงาน 

ผูต้ิดตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม  

 
ด้านการบริหารความเสี่ยง 

ในส่วนทางดา้นการบรหิารความเส่ียงนัน้ กรรมการบรษิัทไดพ้ยายามควบคมุและบริหารความเส่ียงอย่างใกลช้ิด โดย

ค านึงถึงเรื่องจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั และด ารงไวซ้ึ่งความเป็นธรรมต่อคู่คา้ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกๆ 

กลุ่ม และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญในการนี ้  

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารและเป็นอิสระอย่างเพยีงพอ 

เป็นผูด้แูลรบัผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็

ว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสรา้งความเชื่อมั่นต่อความเชื่อถือไดข้องงบ

การเงินของบริษัท และเพื่อเป็นการสนบัสนุนการปฏิบตัิตามนโยบายอย่างเคร่งครดั ทางบริษัทไดจ้ดัอบรมเชิงปฏิบตัิเรื่องการ

ต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นในเชิงปฏิบัติ (Anti-Corruption in Practice) ใหพ้นักงานทุกปี เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

ใหก้ับผูบ้ริหารและพนกังานใหม้ีจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน ผลกระทบที่เกิดจากการคอรร์ปัชั่น ต่อบริษัท และต่อตวัพนกังาน

เอง 
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8.1.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 ราย จาก

จ านวณคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทัง้หมด 3 ราย มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลั่นกรอง

บุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมสอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับริษัท ตามความจ าเป็น

ต่อองคป์ระกอบของโครงสรา้งกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาจากทกัษะ ประสบการณ ์ความช านาญในดา้นธุ รกิจหรือ

อุตสาหกรรมหลกัที่บริษัทด าเนินอยู่ การบญัชี การเงิน และประสบการณจ์ากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นประโยชนก์บับรษิัท 

มีความสอดคลอ้งกับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดเ้ปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการดว้ย 

หลักเกณฑก์ารสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ กลุ่มบริษัท 
ประเภทของกรรมการ กรรมการรายใหม่ กรรมการรายเดิม 

(1) กรรมการบรษิัท ▪ มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนดที่
เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับรษิัท 

▪ มีความรู้ความสามารถ หรือเ ป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมี
ประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็น
ประโยชนก์บัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ 

▪ ความจ าเป็นต่อองคป์ระกอบของโครงสรา้งกรรมการที่ยัง
ขาดอยู่  โดยพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ ความ
ช านาญในดา้นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัที่บริษัทฯด าเนิน
อยู่ การบัญชี การเงิน และประสบการณ์จากหลายสาขา
วิชาชีพต่างๆ เป็นประโยชนก์ับบริษัทมีความสอดคลอ้งกับ
กลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

▪ การมีส่วนไดเ้สียหรือความขดัแย้งทางผลประโยชนท์ี่อาจมี
กบับรษิัท 

▪ การยินยอมจากผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา 

▪ ผลการปฏิบัติงานใน
ปีที่ผ่านมา 

▪ การให้ข้อเสนอแนะ
และความเห็นที่เป็น
ประโยชน ์

▪ การอุทิศเวลาให้กับ
องคก์ร 

▪ การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของกรรมการ 
แต่ละคน 

(2) กรรมการอิสระ ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้กรรมการอิสระ จะพิจารณา
จากจ านวนกรรมการอิสระในองคป์ระกอบของคณะกรรมการ
บรษิัท โดย 
▪ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

▪ ตามนิยามกรรมการอิสระของบรษิัท  
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ในการเลือกตัง้กรรมการทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ในกรณีอื่นนอกเหนือจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจ
สรรหาและเสนอชื่อผูท้ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทอาจเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี ้บุคคลที่เขา้มาเ ป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเท่ากบัวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการท่ีทดแทน 

 
    การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ในการสรรหาประธานเจา้หนา้ที่บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แทนต าแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณาตามหลกัเกณฑ ์อนัประกอบดว้ย 

• เป็นกรรมการของบรษิัท ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 

• มีความรู ้ความสามารถ ในการด าเนินธุรกิจ เป็นผูท้ี่มีทกัษะ ประสบการณ ์วิชาชีพ คุณสมบตัิ ในดา้นต่างๆ ที่
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเป็นประโยชนส์งูสดุต่อธุรกิจของบรษิัท 

• มีประสบการณใ์นการเป็นผูน้  าขององคก์ร และมีภาวะความเป็นผูน้  าสงู 

• ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง 

• ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

• พิจารณาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 

ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ ทั้งหมด 4 ราย ไดแ้ก่ นายประวิทย ์หอรุ่งเรือง นายธีรยุทธ เลิศศิร
รงัสรรค ์นายวิภูธา ตระกูลฮุน  และนางสาวจุรีรตัน ์ลปนาวณิชย ์ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้มีการ
กลั่นกรอง และพิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีม้ีคุณสมบตัิที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอ แต่งตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 
ยกเวน้นายธีรยุทธ เลิศศิรรงัสรรค ์ซึ่งไม่ประสงคจ์ะขอด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีก จึงไดเ้สนอใหพ้ิจารณาที่
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้นางสาว สรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทแทนต่อไป  
   

ทั้งนี ้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรเลือกตัง้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบคุคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่ตนมีอยู่ เลือกบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ปี 2563 คณะกรรมการบรษิัท  และคณะกรรมการชดุย่อย โดยการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ
คณะกรรมการชดุย่อยของแต่ละท่าน สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัต่อไปนี ้
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สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ  ประจ าปี 2563 

หมายเหต:ุ (1) พลเอก วินยั ภัททิยกลุ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลเมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 
(2) พล.ต.อ. สุนทร ซา้ยขวญั ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 
(3)นางสาวสรุีรตัน ์ ลีสวสัด์ิตระกลู ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท แทนนาย ธีรยทุธ เลิศศิรรงัสรรค ์โดยมติท่ี  ประชมุสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้ 
ครัง้ท่ี 1/2563  โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 29 มิถนุายน 2563  เป็นตน้ไป  

 
 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม / จ านวนการจัดประชุมท้ังปี 

กรรม
การ
บริษัท 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการ 

กรรมการ
การลงทุน 

กรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง 

กรรมการ
บริหาร 

กรรมการ
พัฒนา

ทรัพยากร
มนุษย ์

ผู้ถือหุ้น 

1 พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ (1) 10/10 1/6       1/1 

2 พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั (2) 7/10 4/6       1/1 

3 นายปรารถนา บงกชมาศ 10/10 6/6 3/3      1/1 

4 นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ 9/10 5/6 3/3 4/4     1/1 

5 นางสาวสทุธิรตัน ์ ลีสวสัด์ิตระกลู 10/10  3/3 4/4   10/12 13/13 1/1 

6 นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ 9/10    3/3 2/2 12/12 12/13 1/1 

7 นายธีรยทุธ เลิศศิรรงัสรรค ์ 5/10      12/12   

8 นายประวิทย ์ หอรุง่เรือง 10/10   4/4  2/2 12/12 13/13 1/1 

9 นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ 9/10        1/1 

10 นายวิภธูา ตระกลูฮนุ 9/10    3/3    1/1 

11 ศ.(พิเศษ)ดร.ภกัด ี โพธิศิร ิ    4/4      

12 นางสาวสรุีรตัน ์ ลีสวสัด์ิตระกลู(3) 10/10   2/4  1/2  13/13  

13 นายภชุงค ์ จงวิไลเกษม     3/3 1/2 12/12 13/13  

14 นางนนัทภชัร เทียนประทีป      2/2 12/12 12/13  

15 นายธานี โลเกศกระว ี     3/3 2/2 12/12 13/13  

16 นายถิรพงศ ์ ค าเรืองฤทธ์ิ     3/3 2/2 11/12 12/13  

17 นายนิวตัร ์ บางเสงีย่ม      2/2    

18 นายเขษม จนัทบรูณ ์      1/2  11/13  

19 นายทวีชยั กิตติชนะเจริญ       11/12 11/13  

20 นายสนุทร จิตบญุทวีสขุ        13/13  

21 นายอิทธิพล เด่ียววณิชย ์    2/4  2/2  12/13  
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนโดย

พิจารณาเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหนา้ที่ความรบัผิดชอบของ
กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอ านาจอนุมัติของที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

1.) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท  

2.) กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร จะไดร้บัผลตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นลกูจา้งหรือพนกังานของบรษิัท 

ในปี 2563 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ไดพ้ิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ปี 2563  
(บาท / คน) 

รายเดือน รายคร้ัง 
ประธานกรรมการ 60,000 10,000 
รองประธานกรรมการ 25,000 5,000 
กรรมการ 20,000 5,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 10,000 
กรรมการตรวจสอบ 5,000 5,000 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 30,000 10,000 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 5,000 5,000 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 30,000 10,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 5,000 5,000 

 
 ทัง้นี ้ในปี 2563 บรษิัทไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 
หมายเหตุ ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้จะจ่ายใหก้บักรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี และกรรมการท่ีด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชมุรายครัง้ ทัง้นี ้กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการบริหารการลงทุน  จะไดเ้บีย้ประชมุ
รายครัง้เพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครัง้ ในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี โดย กรรมการที่ด  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารจะไม่ไดร้บัเบีย้
ประชมุดงักล่าวขา้งตน้ 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 125 รบัรองความถกูตอ้ง 

ทั้งนี ้งบประมาณทั้งปีส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทโดยไม่รวมบริษัทย่อย มีงบประมาณ
จ านวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อจดัสรรครบตามส่วนของแต่ละกรรมการแลว้ กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูก
จดัสรรตามสดัส่วนใหแ้ก่คณะกรรมการตามปรมิาณการปฏิบตัิงานของแต่ละกรรมการ 

 
  1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

     ส าหรบัปี 2563 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย 
ซึ่งประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชุม โดยไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและเบีย้ประชุม 
และกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการบรษิัท โดยมีรายละเอียดแยกเป็นบคุคลดงันี ้  

 
 2. ค่าตอบแทนอื่น 

   ในปี 2563 บรษิัทไมม่ีสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุ 
 
8.1.3 การก ากับดูแลบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 
การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม  
บรษิัทใชน้โยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานบรษิทัย่อย เช่นเดียวกนักบัการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิัททกุ

ประการ ส าหรบับรษิัทย่อยนัน้จะมีคณะกรรมการบรหิารชดุเดียวกนักับบรษิัท และส าหรบับรษิัทรว่ม บรษิัทจะส่งกรรมการของ
บริษัท หรือบุคคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทใหเ้ป็นตวัแทนของบริษัทเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทร่วม โดยจ านวน
ของตวัแทนที่เขา้ไปเป็นกรรมการนัน้ จะพิจารณาจากสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัท ในบริษัทร่วมเป็นหลกั ทัง้นีเ้พื่อใหต้วัแทน
ด าเนินการดแูล และปกป้องสิทธิประโยชนข์องบริษัทในฐานะผูถื้อหุน้ของบริษัทรว่มรายหน่ึง ในส่วนของการแต่งตัง้บุคคลเป็น
กรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะด าเนินการสรรหา และคัดเลือกผ่านคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาก่อนที่จะเสนอต่อไปยังที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการของ
บรษิัทย่อย หรือบรษิัทรว่มตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ใหถ้กูตอ้งตามขัน้ตอนท่ีกฎหมายก าหนดไวต้่อไป  

รายชื่อกรรมการอิสระ / กรรมการที่
ไม่ใช่ผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 
คณะ     

กรรมการบริษัท 
คณะ 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ        
กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะ    
กรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ 

รวมค่าตอบแทน 

1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ 1,170,000 100,000 - - 1,270,000 
2. พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั 610,000 45,000 - - 655,000 
3. นายปรารถนา บงกชมาศ 315,000 60,000 35,000 - 410,000 
4. นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ 175,000 250,000 195,000 20,000 640,000 
5. นายโสภณ ผลประสิทธิ ์ 310,000 - - - 310,000 
6. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ 315,000 - - - 315,000 
7. ดร.ภกัดี  โพธิศิริ - - - 420,000 420,000 
รวม 2,895,000 455,000 230,000 440,000 4,020,000 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 126 รบัรองความถกูตอ้ง 

ส าหรบับริษัทร่วม บริษัทไดด้  าเนินการส่งกรรมการ และ/หรือ บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการตวัแทนของ
บรษิัท เพื่อดแูลผลประโยชใ์หก้บับรษิัทดงันี ้
  

ล าดับ รายชื่อบริษัทร่วม 
สัดส่วน
การถือหุน้ 

จ านวน
กรรมการ
ทัง้หมด 

กรรมการตัวแทน 

1 บจ. โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล 50.00% 6 1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ  
2. นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกลู  
3.นายวิภธูา ตระกลูฮนุ 

2 บจ. ไอเจน พาวเวอรเ์ทค 49.00% 4 1. นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู  
2. นายถิรพงศ ์ค าเรืองฤทธ์ิ 

3 บมจ. บี จิสติกส ์จ ากดั จ ากดั 32.77% 9 1. นางสาวสทุธิรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู  
2. นายถิรพงศ ์ค าเรืองฤทธ์ิ 

4 บจ. มนูช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล  26.45% 3 1. นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

(1) ติดตามการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างใกลช้ิด เพื่อใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามเป้าหมายที่
บรษิัทฯ ก าหนดไว ้ 

(2) ปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยหรือ
บรษิัทรว่มก าหนด  

(3) พิจารณาและออกเสียงในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มในเรื่องที่เก่ียวกับ          การ
ด าเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามแต่ที่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อย
และบรษิัทรว่มจะเห็นสมควร เพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทย่อย บรษิัทรว่มและบรษิัท ยกเวน้การพิจารณาและ
ออกเสียงในเรื่องดงัต่อไปนี ้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของ
บรษิัท กล่าวคือ  
(3.1) การท ารายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศการไดม้าและจ าหน่าย

ไป  
(3.2) การท ารายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท

ย่อย ไดแ้ก่ 
- การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  
- การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นมาเป็นของบรษิัทย่อย  
- การเลิกกิจการของบรษิัทย่อย  
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์สิทธิเรียกรอ้งที่เป็นสาระส าคญัต่อความเสียหายของบรษิัทย่อย  
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- การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้้าประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่ วยเหลือทาง
การเงินใหแ้ก่บรษิัทอื่นที่มีผลต่อฐานะทางการเงินของบรษิัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั  

- การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อย  
- การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการ

ด าเนินการอื่นใดที่เป็นผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของบรษิัทในบรษิัทย่อยไม่ว่า
ทอดใดๆ ลดลงตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุน้นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 50 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัทย่อยนัน้ 
 

 8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากบัดูแลกิจการ 

  บริษัทมีความยึดมั่นในการติดตามการด าเนินงาน เพื่อใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากับดแูล
กิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันา ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายเพื่อให้สอดคลอ้งกับขอ้กฎหมาย
และหลกัเกณฑห์รือขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ทางบรษิัท ไดม้ีการติดตาม
ใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดแูลกิจการอย่างไกลช้ิด และไดท้ าการสรุปผลการปฏิบตัิในการก ากับดแูลกิจการเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายของบรษิัทดงัต่อไปนี ้ 

  ในรอบปีที่ผ่านมา บรษิัทไดม้ีการติดตามเพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดคีรอบคลมุเรื่อง 1) การ
ดแูลพนกังานและการไมเ่ลือกปฏิบตัิ 2) การต่อตา้นการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม 3) การดแูลส่ิงแวดลอ้ม สขุอนามยัและความ
ปลอดภยัในองคก์ร 4) การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ ซึ่งผลการติดตามพบวา่บรษิทัไดด้  าเนินการตามแนวทาง
ของแต่ละประเด็นไดอ้ยา่งครบถว้นแลว้ 

  นอกจากนี ้บรษิัทไดต้ิตตามใหม้กีารปฏิบตัิตามนโยบาย เพื่อเกิดการปฏิบตัิตามการก ากบัดแูลที่ดอีีก 4 ประเด็น ดงันี ้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายว่า การตัดสินใจใดๆของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการด าเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯเท่านัน้ และควรหลีกเล่ียงการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์รวมทัง้ตอ้งพิจารณาความขดัแยง้กันของผลประโยชนเ์ก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทกบับรษิัท
ย่อย และบรษิัทรว่มอย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ รวมทัง้มีเหตผุลและเป็นอิสระ  

 
 ในปีที่ผ่านมา บรษิัทไดต้รวจสอบรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนโ์ดยมีขอ้สรุป ดงันี  ้
1. คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบธุรกรรมของบรษิัท ซึ่งพบว่าเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการคา้ทั่วไป และ

พบว่าไม่มีรายการใดที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท 
2. ในปีที่ผ่านมาบริษัทไดป้รบัปรุงจรรยาบรรณธุรกิจในส่วนของความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดยไดเ้พิ่มเติม

แนวปฏิบัติที่ดีในการรายงานรายการตอ้งสงสยัที่อาจเป็นรายการเก่ียวโยง ตามแบบการเปิดเผยรายการผลประโยชนต์ามที่
บรษิัทก าหนด เพื่อใหเ้ป็นแนวปฏิบตัิที่ดี และลดความเส่ียงในเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ่งคณะกรรมการไดพ้ิจารณา
อนมุตัิแลว้เมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 
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(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน ์ 
บริษัทมีการควบคุมการใชข้อ้มลูภายในใหเ้ป็นไปตามนโยบายการรกัษาความลับและการใชข้อ้มูลภายใน 

ของบริษัทฯ โดยยึดตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และไดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรใน นโยบายก ากับดูแลกิจการ
และจรรณยาบรรณธุรกิจ ของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิัท โดยสรุปนโยบายส าคญัดงันี ้ 

 
1. บริษัทไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ จดัท าและ

เปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และ

จัดส่งส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. พรอ้มทั้งรายงานให้ที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิัททราบทกุไตรมาส รวมทัง้ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู (ตามนิยามของส านกังานก.ล.ต.) แจง้

ต่อคณะกรรมการหรือผูท้ี่คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกับการซือ้ขายหุน้ของบริษัท อย่างนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซือ้

ขาย 

2. บริษัทไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งของบริษัทและกลุ่มบริษัท ที่ ไดร้บัทราบข้อมูล

ภายในที่เป็นสาระส าคญัซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัย ์หา้มซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่

งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ขอ้มูลภายในของ

บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่าจะไดม้ีการ

แจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ ถือ

เป็นความผิดทางวินยัตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัทโดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 

ทัง้นี ้แนวทางดงักล่าวไดผ่้านการใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 
 

 (3)   การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) หรือ “MILL” ไดม้ีการประกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มกบัโครงการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ ์2563 และเพื่อแสดงเจตนารมณแ์ละความ
มุ่งมั่นในการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จึงมีนโยบายใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ
บริษัทฯ ด าเนินการปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั และมีความมุ่งมั่นในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นโดยตระหนกัดีว่า 
การทจุรติและการคอรร์ปัชั่นนัน้เป็นภยัรา้ยแรงที่ท  าลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรมรวมทัง้ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

ทัง้นี ้ บรษิัทไดก้ าหนดนโยบายในการใหค้วามคุม้ครองผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือกบับรษิัทฯ ในการต่อตา้นการทจุรติ
คอรร์ปัชนั ไดแ้ก่ การแจง้เบาะแส หรือการใหข้อ้มลู รวมถึงการปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมั่นวา่
การกระท าดงักล่าวนัน้จะไม่ท าใหผู้แ้จง้ไดร้บัความเดือดรอ้นและเสียหาย ดงัที่ไดก้ าหนดไวใ้นหวัขอ้ 6.1.2 เรื่อง นโยบายและ
แนวทางปฏิบตัิการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น  
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บรษิัท ไดม้ีการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น ดงันี ้ 
1. บรษิัทจะใหค้วามคุม้ครองผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือกบับรษิัทฯในการแจง้เบาะแส หรือ ปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชนัที่

เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ มิใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้น อันตราย หรือไม่ไดร้บัความเป็นธรรมอันเกิดจากการใหค้วามร่วมมือในการ
ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัดงักล่าว 

2. บรษิัทจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังาน หรือผูบ้รหิารที่ปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชนัแมว้่า
การกระท านัน้จะท าใหบ้รษิัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 

3. กรณีผูแ้จง้เบาะแส / รอ้งเรียน พบว่าตนเองไดร้บัความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถรอ้ง
ขอใหบ้รษิัทฯ  ก าหนดมาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมได ้

4. เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผู้รอ้งเรียน และให้ข้อมูลที่กระท าโดยสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดข้อมูล ผู้แจ้ง
เบาะแส หรือ ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจ ากัดให้มีการรับรูเ้ฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบคน้หาความจรงิ หากพบว่ามีการน าขอ้มลูดงักล่าวไปใชผิ้ดวตัถปุระสงคห์รือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมจะถือว่าฝ่าฝืน
และเป็นการกระท าที่ผิดวินยั 

5. กรณีพบว่ามีพนกังาน หรือผูบ้ริหาร ปฏิบตัิต่อบุคคลอื่นดว้ยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อบคุคลอื่น อนัมีเหตจุงูใจจากการท่ีบคุคลอื่นนัน้ไดแ้จง้เบาะแส / รอ้งเรียน หรือปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปัชนั ใหถื้อว่าเป็นการ
ผิดวินยั 

ทั้งนี ้บริษัทไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเก่ียวขอ้ง กับการ
ทจุรติคอรร์ปัชนัไวใ้น www.millconsteel.com ภายใตห้วัขอ้การก ากบัดแูลกิจการ 

 
(4) การแจ้งเบาะแส 

 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนไดเ้สีย ไดเ้ข้ามามีส่วนร่วมในการร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียที่ไดร้บัผลกระทบหรือมีความเส่ียงที่จะไดร้บัจากการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ รวมถึง
พฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทจุรติคอรร์ปัชนั ซึ่งครอบคลมุตัง้แต่ การรบัเรื่อง การตรวจสอบ  การสรุปผล ตลอดจนการคุม้ครองผู้
แจง้เรื่องและบคุคลที่เก่ียวขอ้งผ่านช่องทางที่บรษิัทจดัไวผ่้าน E-mail และ โทรศพัท ์ โดยมีคณะกรรมการอิสระจากฝ่ายจดัการ
เป็นผูพ้ิจารณา และมีฝ่าย ก ากบัดแูลกิจการ ท าหนา้ที่กลั่นกรองเบาะแสและขอ้เรียนดงักล่าว  

ทั้งนี ้ในปี 2563 ทางบริษัทไม่พบว่ามีการแจง้เบาะแสในกรณีใดๆที่เกิดจากการทุจริตหรือการละเมิดนโยบาย
และแนวปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท 

 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส /ร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปชนั 
ผูพ้บเห็นเหตุสงสยัที่เขา้ข่ายการกระท าทุจรติคอรร์ปัชนัหรือไดร้บัผลกระทบจากการปฏิเสธการทจุริตคอรร์ปัชนั

สามารถแจง้เบาะแส / รอ้งเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพรอ้มทั้งระบุขอ้เท็จจริงหรือแจง้หลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่
แสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตอุนัควรใหเ้ชื่อไดว้่ามีการกระท าทุจริตคอรร์ปัชนั หรือไดร้บัผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชนั
โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงต่อไปนี ้

http://www.millconsteel.com/
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ประธานกรรมการบรษิัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ผูบ้งัคบับญัชาที่ตนเองไวว้างใจในทกุระดบั 
Website          :     www.millconsteel.com (หวัขอ้: รอ้งเรียน แจง้เบาะแสขอความเป็นธรรมต่อตา้นทจุรติ และ

คอรร์ปัชนั)  
ทาง E-mail :     compliance@millconsteel.com 
ทางโทรศพัท ์   :     0 2652 3333 ต่อ 208  
ทางโทรสาร :     0 2632 9899 
ทางไปรษณีย ์ :     หน่วยงาน CG & Compliance บมจ.มิลลค์อน สตีล  

เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซา่  ชัน้  29 ถนนสีลม   
แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 
ในกรณีที่เป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสงู หรือกรรมการบริษัท ใหแ้จง้เรื่องโดยตรงต่อประธานกรรมการ

บรษิัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
หมายเหต ุ :  บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนโดยพิจารณาจากขอ้เท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผูแ้จง้
เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนพึงตระหนกัว่า การรายงานโดยไม่สจุรติหรือการรายงานในลกัษณะไม่เปิดเผยชื่อนัน้อาจเป็นขอ้จ ากดั
ของบรษิัทในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
 

8.2 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 
8.2.1 จ านวนคร้ังการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ในปี 2563 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ ซึ่งแต่ละท่านไดเ้ขา้รว่มประชมุตาม
รายละเอียด ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายอภิชาติ จีระพนัธุ์(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/6 
2. นายปรารถนา บงกชมาศ  กรรมการตรวจสอบ 6/6 
3. พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั(1) กรรมการตรวจสอบ 4/6 

 หมายเหต:ุ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที่ 3/2563 ไดม้ีมตอินมุติัแต่งตัง้ นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ ใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และ มีมติ

แต่งตัง้พล.ต.อ. สนุทร ซา้ยขวญั ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 9 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 
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8.2.2 ผลการปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

การปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. นายอภิชาติ จีระพนัธ ์(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
2. นายปรารถนา บงกชมาศ 
3. พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั 

             คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการช่วย
คณะกรรมการบรษิัทในการปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะที่เก่ียวกับ
รายงานทางการเงิน การควบคมุภายใน และ  การตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้กิจการมีระบบการก ากับดูแลที่ดี  เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจนความน่าเชื่อถือ
ของรายงานทางการเงิน อีกทัง้สรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

 

ในปี 2563 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนทัง้สิ ้น 6 ครัง้ ทัง้นีท้างคณะกรรมการตรวจสอบไดม้ี

การปฏิบตัิหนา้ที่โดยครอบคลมุเรื่องดงัต่อไปนี ้

1. สอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

2. พิจารณาสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทมีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์กฎหมายหรือขอ้ก าหนดอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

4. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

5. พิจารณาความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี รวมทัง้พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

6. ใหค้วามเห็นและขอ้สงัเกตโดยรวมจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้บริษัทไดม้ีการเปิดเผยรายงานการประชุมและการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวอ้ย่างครบถว้น

แลว้ ซึ่งสามารถดรูายละเอียดไดท้ี่ ‘’เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ’’  

 
 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 132 รบัรองความถกูตอ้ง 
 

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

9.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสอบถามขอ้มลูจากฝ่าย

บรหิารในดา้นต่างๆ 5 ส่วน คือ  

องคก์รและสภาพแวดล้อม  

▪ คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีการก ากบัดแูลการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบรษิัททัง้แบบระยะสัน้  ระยะปาน
กลาง ระยะยาว  ควบคู่ไปกับการก าหนดงบประมาณประจ าปี  โดยไดม้ีการติดตามผลเป็นระยะๆ อีกทัง้ยงัมีการปรบัเปล่ียน
แผนการด าเนินธุรกิจในช่วงระหว่างด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณใ์นขณะนัน้ตามความเหมาะสม  ทัง้นี ้ เรื่องดงักล่าว
ไดน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

▪ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ  และไดท้บทวนแลว้ว่าสามารถ
ปฏิบตัิไดต้ามเป้าหมายจรงิ  โดยวิเคราะหถ์ึงการใหส่ิ้งจงูใจและผลตอบแทนแก่พนกังานว่าเป็นไปอย่างสมเหตสุมผลดว้ย 

▪ บริษัทไดม้ีการก าหนดโครงสรา้งองคก์รอย่างชัดเจน  โดยแยกการบริหารออกเป็น  2  ส่วน  คือในส่วนการบริหาร
ส านกังาน  และการบรหิารส่วนโรงงาน  ซึ่งท าใหส้ะดวกและเอือ้ประโยชนต์่อฝ่ายบรหิารในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ บรษิัทไดม้ีการจดัท าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรยิธรรม  ซึ่งครอบคลมุถึงการหา้มมิใหฝ่้ายบรหิารและพนกังานปฏิบตัิตนใน
ลักษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทและคู่คา้ของบริษัท  อีกทั้งไดก้ าหนดบทลงโทษกรณีที่มีการ
ละเมิดไวอ้ย่างชดัเจน   

▪ บริษัทไดม้ีการจดัท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณอ์กัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน  การจดัซือ้ และ
การบริหารทั่วไปแบบรดักุม  และสามารถป้องกันการทุจริตได ้ โดยคู่มือการปฏิบตัิงานดา้นจดัซือ้ที่จดัท าขึน้มีความสอดคลอ้ง
ตามมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001: 2008 และ 14001: 2004   ส่วนการปฏิบัติงานดา้นการเงินและการบริหารทั่วไป ไดม้ีการ
ก าหนดแผนผงัการปฏิบตัิงาน (Flow Chart)  พรอ้มทัง้ก าหนดอ านาจอนมุตัิเป็นวงเงินไวอ้ย่างชดัเจน  และบรษิัทไดพ้ฒันาระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการควบคมุการทจุรติดว้ย 

 ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงาน  บรษิัทไดค้  านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้เพื่อประโยชนร์ว่มกนัในระยะ

ยาว  ซึ่งไดก้ าหนดไวใ้นหลกัจรรยาบรรณส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน 

การบริหารความเสี่ยง  

▪ บรษิัทมีการจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงขึน้ เพื่อทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจดัการความ
เส่ียงอย่างนอ้ยปีละ 1  ครัง้  และในทกุๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง  และรวมถึงการใหค้วามส าคญั
กบัส่ิงบอกเหตลุ่วงหนา้  และรายการผิดปกติทัง้หลาย 
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▪ คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงของบรษิัท  จะท าการวิเคราะหแ์ละรายงานความคบืหนา้ของลกัษณะความเส่ียงและ
แนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดต่อ
บรษิัท 

▪ คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงของบรษิัท ไดก้ าหนดใหม้ีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคมุความ
เส่ียงในดา้นต่างๆ ตลอดจนก าหนดวิธีการเพื่อลดความเส่ียงอันจะก่อใหเ้กิดความสญูเสียต่อองคก์ร 

▪ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดก้ าหนดแผนงานบริหารความเส่ียงประจ าปี และท าการติดตามการปฏิบตัิงาน  
พรอ้มทัง้มีการรายงานความคืบหนา้ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  

บรษิัทไดจ้ดัท าระเบียบอ านาจอนมุตัิดา้นการเงิน  และการด าเนินงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร ดงันี ้ 

▪ บริษัทไดจ้ดัแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบ  (1)  หนา้ที่อนุมตัิ  (2) หนา้ที่บนัทึกรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ  
(3)  หนา้ที่ในการดแูลจดัเก็บทรพัยสิ์น ออกจากกนัอย่างชดัเจน  และ Work Flow ที่แสดงถึงขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

▪ บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีมาตรการและขัน้ตอนอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนั  และไดก้ าหนดไวเ้ป็นนโยบายเก่ียวกับ
ความขัดแย้งทางผลประโยชนร์วมอยู่ในหลักจรรยาบรรณส าหรับผู้บริหารและพนักงาน  โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท าหนา้ที่ในการตรวจสอบ  และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงบรษิัทหา้มมิใหผู้ม้ีส่วนได้
เสียรว่มพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทัง้นี ้ในการตดัสินใจอนมุตัิธุรกรรมใดๆ ก็ตาม  บรษิัทได้
ค านึงถึงผลประโยชนส์งูสดุในระยะยาวเป็นส าคญั  และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขดัแยง้จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบรบัทราบ  หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแลว้แต่กรณี 

▪ บริษัทไดม้ีการติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามสญัญาในการท าธุรกรรมกบัผูท้ี่เก่ียวขอ้งในลกัษณะที่มีผลผูกพนับรษิัทใน
ระยะยาว  และขอ้ตกลงดงักล่าวที่มีผลผูกพนัอย่างต่อเนื่อง  จะเห็นไดจ้ากบรษิัทไม่เคยมีปัญหาหนีเ้สียเกิดขึน้  อีกทัง้บรษิัทยงั
ไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมไวใ้นหลกัจรรยาบรรณส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานบรษิัท 

▪ บริษัทไดม้ีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม ่าเสมอ  ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย  
โดยบรษิัทไดส่้งใหก้รรมการของบรษิัทเขา้ไปเป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจของบรษิัทย่อย   

▪ บริษัทไดม้ีมาตรการที่จะใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
โดยบรษิัทไดม้ีการว่าจา้งที่ปรกึษากฎหมายเฉพาะดา้นจากภายนอก  เพื่อใหเ้ขา้มาช่วยสอบทานเอกสาร  และใหค้  าปรกึษาใน
การด าเนินการดา้นต่างๆ  ตลอดจนไดว้่าจ้างบริษัท ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายใน จากบุคคลภายนอกให้ท าหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด  กฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งดว้ย 

▪ บรษิัทไม่เคยมีการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  และไดก้ าหนดมาตรการแกไ้ขและป้องกนัไวแ้ลว้ 
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  

▪ ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท  เลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท และฝ่ายจดัการ ไดจ้ดัเตรียมเอกสารขอ้มลู  และ
รายละเอียดเก่ียวกบัวาระการพิจารณาที่ส าคญั  เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจล่วงหนา้  และ
หากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลงั (ถา้มี) บรษิัทจะจดัส่งใหม้ีขอ้มลูเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชมุ
ใหก้บัคณะกรรมการก่อนวนัประชมุหรือภายในประชมุ 

▪ บริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท  และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่แลว้  
พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการพิจารณาประชุมใหก้ับกรรมการบริษัททุกครัง้ที่มีการประชุม  เพื่อเป็นการใหข้อ้มลูแก่กรรมการ
บรษิัท โดยจดัส่งล่วงหนา้เฉล่ีย  7  วนัก่อนวนัประชมุ 

▪ บรษิัทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิัท โดยบนัทึกรายละเอียดที่เป็นสาระส าคญั  รวมถึงขอ้เสนอแนะ 
ขอ้ทว้งติง  และขอ้คดัคา้น (ถา้มี) และไดใ้หค้ณะกรรมการบรษิัทรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าวในการประชมุครัง้ถดัไป  ซึ่ง
ประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดแ้กไ้ขหรือเพิ่มเนือ้หาในรายงานการประชมุไดอ้ย่างอิสระ 

▪ บริษัทไดจ้ัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  และบัญชีต่างๆ  ไวอ้ย่างเป็นสัดส่วน โดย
จดัเก็บไวท้ี่อาคารส านกังานใหญ่ของบรษิัท  และไม่เคยไดร้บัแจง้จากผูส้อบบัญชีว่ามีขอ้บกพรอ่งในการจดัเก็บเอกสาร 

▪ บริษัทไดใ้ชน้โยบายการบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป  ภายใตก้ารก ากับและตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบั
อนญุาตภายนอก  โดยไม่เลือกใชน้โยบายบญัชีที่ท  าใหบ้รษิัทแสดงผลประกอบการท่ีคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ 

 

ระบบการติดตาม  

▪ ฝายบริหารไดร้ายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส  
นอกจากนัน้บรษิัทไดเ้ตรียมจดัท าแผนงบประมาณประจ าปีส าหรบัใชใ้นปีหนา้ และจะน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินผลการ
ด าเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะหผ์ลต่างอย่างเป็นระบบต่อคณะกรรมการบรหิารบรษิัทต่อไป 

▪ บริษัทไดจ้ัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารทุกเดือน  เพื่อท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นรูปของ  KPI (Key Performance Indicator) และหารือถึงแนวทางการแกไ้ขในกรณีที่ยังไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  นอกจากนั้นยังไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขึน้มาเพื่อสนับสุนนการด าเนินงานตาม
เป้าหมายของบรษิัท โดยเนน้การพฒันาระบบงานปฏิบตัิการดา้นต่าง ๆ เพื่อควบคมุตน้ทนุการผลิตใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

▪ บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม ่าเสมอ  โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท าหนา้ที่จดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งครอบคลุมทัง้การเงิน การด าเนินการ  และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ในดา้นการรายงานผลการตรวจสอบ  และการรายงานความคืบหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายในไดร้ับ
มอบหมายใหร้ายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทกุไตรมาส และในปี  2557  บรษิัทยงัไม่พบว่ามีขอ้บกพรอ่งที่
เป็นสาระส าคญั  และเพื่อเป็นการป้องกัน ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้  าเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตัิงานของแต่
ละหน่วยงานอย่างสม ่าเสมอ 
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▪ บรษิัทมีนโยบายใหฝ่้ายบรหิารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัททนัที หากกรณีที่เกิดเหตกุารณท์จุรติหรือสงสยัว่า
มีเหตกุารณท์จุรติ  มีการปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  และมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 

ภายหลงัการประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบนับริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

และสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เก่ียวกับเรื่องการท าธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที่

เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวนัน้ บรษิัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีรดักมุและเพียงพอ   

ระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  โดยคณะกรรมการ 

บริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน  รวมทั้ง

ด าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผูถื้อหุน้และ

ทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ การควบคมุภายในจะครอบคลมุถึงการควบคมุทางการเงิน การด าเนินงาน การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน

ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  และการบริหารความเส่ียง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวใ้นเรื่องของระบบขอ้มลูและรายงานทางการเงินที่มีความถกูตอ้งเชื่อถือได้ และเพื่อใหบ้รรลุ

การควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผลเก่ียวกบัรายงานทางการเงินดงักล่าว คณะกรรมการบรษิัทจึงไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้งติดตาม ผลการปรบัปรุงแกไ้ขการ

ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกไตรมาส  รวมถึงประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการของบรษิัท 

 ผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขึ ้นตรงกับ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรบัผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบรษิทัฯ ใหม้ีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให ้ผูต้รวจสอบ

ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการทบทวนความ

เหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคมุ ภายใน อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา เพื่อให้

ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบ ควบคมุภายใน  

ทัง้นี ้ตามที่ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ ์2563 ไดม้ีมติอนมุตัิใหแ้ต่งตัง้ผูต้รวจ

สอบภายในอิสระประจ าปี 2563 จากบรษิัท ไอ.เอ.พี. อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั โดยมีนายวฒันา จนัทรน์าคิน เป็นหวัหนา้ทีม

ผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งมีหนา้ที่ท  าการส ารวจ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบตัิของผูต้รวจสอบภายในของบริษัทครบถว้น โดยมีวุฒิการศึกษาทางดา้นบญัชีและมี

ประสบการณท์างดา้นบัญชีและการเงิน รวมถึงดา้นการตรวจสอบภายใน และมีวุฒิบัตรการอบรม ทางดา้นการตรวจสอบ
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ภายใน การบรหิารความเส่ียงองคก์ร รวมถึงไดร้บัการอบรมหลกัสตูร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน (ขัน้ 

Advance) ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีความเห็นว่ามีความรูแ้ละคณุสมบตัิเพียบพรอ้มในการปฏิบตัิงานในบริษัท ทัง้

ทางดา้นหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี การประเมินความเส่ียง และการควบคุมภายใน ทั้งในระดับธุรกิจและในภาพรวม 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวได ้ 

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการพิจารณาคดัเลือก ถอดถอน โยกยา้ย และเสนอแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในของ

บรษิัท รวมถงึพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน โดยค านงึถึงความนา่เชื่อถือและ

ความเพยีงพอของทรพัยากร และปรมิาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถงึประสบการณข์องบคุลากร ที่

ไดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบรษิัท 

9.2 รายการระหว่างกัน 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

บริษัทมีการท ารายการกับบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ต่างๆ โดยรายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้นัน้เป็นการท ารายการกบัผู้

ถือหุน้ และ/หรือ ผูบ้ริหารของบริษัท รวมถึงการท ารายการกบับริษัทที่เก่ียวขอ้งกันซึ่งมีบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้เป็นผูถื้อหุน้ 

และ/หรือ ผูบ้รหิาร ซึ่งสามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธไ์ดด้งันี ้ 

 

บคุคลที่อาจมคีวาม

ขดัแยง้ 

ลักษณะความสัมพนัธ ์

นายสมภพ ลีสวสัดิ์ตระกลู เป็นบิดาของ  นางสาวสทุธิรตัน ์และนางสาวสรุีรตัน ์ ซึ่งเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

และกรรมการของบรษิัท  

นายสิทธิชยั ลีสวสัดิต์ระกลู เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ และเป็นพ่ีชายของนางสาวสทุธิรตัน ์และ นางสาวสรุี

รตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู ซึ่งเป็นกรรมการบรษิัท  

นางสาวสทุธิรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่และกรรมการของบริษัท และป็นพี่สาวของนางสาวสรุี

รตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู 

นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ เป็นกรรมการบริษัท และเป็นนอ้งสาวของนางสาวสทุธิ

รตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู 
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 กิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

กิจการทีอ่าจมีความขดัแย้ง ประเภทธุรกิจหลัก ลักษณะความสัมพนัธ ์

บรษิัท อาร.์ เอส. พี สตีล จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็ก กรรมการของบรษิัท อาร.์ เอส. พ ีสตีล 

จ ากดั  เป็นสามีของนางสาวสทุธิรตัน ์ลี

สวสัดิ์ตระกลู ซึ่งเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ และกรรมการของบรษิัท 

บรษิัท เจนเนอรลั เอนจิเนียริง่ จ ากดั 

(มหาชน) 

ผลิตวสัดกุ่อสรา้งและการใหบ้รกิาร เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทจ านวนรอ้ย

ละ 17.20 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 

Millcon Thiha Gel Limited ผลิตและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้

ทางออ้ม 

 

ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ในรอบปีที่ผ่านมาบรษิัทมีการท ารายการระหว่างกนัอนัเนื่องมาจากการด าเนินธุรกิจกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ซึ่ง

สามารถสรุปลกัษณะและมลูค่าของการท ารายการระหว่างกนั โดยแบ่งตามประเภทไดด้งันี  ้

▪ รายการค า้ประกนัเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน / เจา้หนีเ้งินกู ้

 

บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562  

 นายสิทธิชยั  
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

ค า้ประกนัเงินกูร้ะยะ
ยาวในประเทศ 

197.60 298.40 รายการดังกล่าวเป็นประโยชนต์่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากท าให้

บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อไป

สนบัสนนุการท าธุรกิจของบริษัท 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 138 รบัรองความถกูตอ้ง 
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562  

 นายสมภพ  

ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 นายสิทธิชยั  
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 

ค า้ประกนัเงินกูโ้ดย 

L/C ภายในและ

ภายนอกประเทศหรือ 

T/R และเงินกูโ้ดยออก 

P/N วงเงินซือ้ขาย

เงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้ 

5,486.80  4,097.61 รายการดังกล่าวเป็นประโยชนต์่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากท าให้

บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

เพ่ิมขึน้   

 

   บริษัท มิลลค์อน บูรพา จ ากดั 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562  

 นายสมภพ  

ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 นายสิทธิชยั  
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 บมจ.มิลล์
คอนสตีล  

ค า้ประกนัเงินกูโ้ดย L/C 

ภายในและภายนอก

ประเทศหรือ T/R เงินกู้

โดยออก P/N และวงเงิน

ซือ้ขายเงินตรา

ต่างประเทศลว่งหนา้ 

2,620.46 2,374.03 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากท าให้

บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

เพ่ิมขึน้ 

 นายสิทธิชยั   
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 บมจ.มิลล์
คอน สตีล 

ค า้ประกนัเงินกูร้ะยะยาว

ในประเทศ 

1,323.29 1,467.08 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากท าให้

บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อไป

สนบัสนนุการท าธุรกิจของบริษัท 
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 บริษัท มิลลค์อน สตีลไพพ ์จ ากัด 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562  

 นายสิทธิชยั  
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 บมจ.มิลลค์อน
สตีล  

ค า้ประกนัเงินกูโ้ดย 

L/C ภายในและ

ภายนอกประเทศหรือ 

T/R และเงินกูโ้ดย

ออก P/N และวงเงิน

ซือ้ขายเงินตรา

ต่างประเทศลว่งหนา้ 

185.93 

 

101.00 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากท าให้

บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

เพ่ิมขึน้ 

 

 บริษัท ซนัเทค เมทัลส ์จ ากัด 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562  

 นายสิทธิชยั  
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 บมจ.มิลลค์อน
สตีล  

ค า้ประกนัเงินกูโ้ดย 

L/C ภายในและ

ภายนอกประเทศหรือ 

T/R และเงินกูโ้ดย

ออก P/N และวงเงิน

ซือ้ขายเงินตรา

ต่างประเทศลว่งหนา้ 

324.70 250.61 รายการดงักล่าวเป็นประโยชนต์่อการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัท เนื่องจากท าใหบ้ริษัทมีแหล่ง

เงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจเพิ่มขึน้ 
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บริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562  

 บมจ.มิลลค์อน
สตีล  

ค า้ประกนัเงินกูย้ืม

หมนุเวียน 

73.78 83.47 รายการดงักล่าวเป็นประโยชนต์่อการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทร่วม เนื่องจากท าให้บริษัท

รว่มมีแหล่งเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจเพิ่มขึน้ 

 

บริษัท ไอเจน พาวเวอรเ์ทค จ ากัด 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2562  

 บมจ.มิลลค์อน
สตีล  

ค า้ประกนัเงินกู ้O/D,

เงินกูโ้ดยออก P/N 

และวงเงินกูร้ะยาว 

145.20 157.56 รายการดงักล่าวเป็นประโยชนต์่อการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทร่วม เนื่องจากท าให้บริษัท

รว่มมีแหล่งเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจเพิ่มขึน้ 

 

ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการดงักล่าวและมีความเห็นว่ามีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจาก

เป็นเงื่อนไขของการกูย้ืมเงินของธนาคารพาณิชย ์และเจา้หนีเ้งินกู ้เพื่อใชส้ าหรบัการด าเนินธุรกิจอันก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อ

บรษิัทและบรษิัทย่อย โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค า้ประกนัเงินกูย้ืม  

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 ในปัจจุบัน ขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการ หรือบคุคล

ที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ กบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย ไม่มีสิทธิออกเสียงใน

การพิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการระหว่างกนันัน้ๆ 
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นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 

นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหว่างกันโดยทั่วไปจ าแนกตามประเภทรายการ มีดังนี ้

▪ รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป เช่น การซือ้หรือขายสินคา้และบรกิาร 
เป็นตน้ บริษัทไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกันใหม้ีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการ
คา้ปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดก้ับราคาที่เกิดขึน้กับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตาม
สัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครดั พรอ้มทั้งก าหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ใหช้ัดเจน เป็นธรรม และไม่
ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ทัง้นี ้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท าหนา้ที่ตรวจสอบขอ้มลูและจดัท ารายงานเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและและความสมเหตุสมผลของการ
ท ารายการทกุๆ ไตรมาส 

▪ รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติซึง่ไม่มีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป และรายการระหว่างกนัอื่นๆ บรษิัท
มีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผลและความจ าเป็น
ของการท ารายการก่อนท ารายการ และจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นท่ีส าคญัของบรษิัท
หรือบริษัทย่อย (ถา้มี) โดยรายการระหว่างกนัอื่นๆ ไดแ้ก่ รายการเก่ียวกับทรพัยสิ์นหรือบริการอื่นๆ เช่น การเช่าหรือ
ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์และการไดม้าหรือจ าหน่ายทรพัยสิ์น เป็นตน้ และรายการรบัหรือใหค้วามช่วยเหลือทางการเงนิ 
เช่น การกูย้ืม การค า้ประกัน และการใชท้รพัยสิ์นเป็นหลักประกัน เป็นตน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดงักล่าว บริษัทจะใหผู้เ้ชี่ยวชาญอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี และ
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของ
บริษัท รวมทัง้แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ทัง้นี ้บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมีส่วนไดส่้วน
เสียในการท ารายการระหว่างกนั จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการท ารายการระหว่างกนันัน้ๆ 

ทัง้นี ้รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบต่างๆ ที่ไดก้ าหนดขึน้ และ

กรรมการจะตอ้งไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นลักษณะอื่นใดกับ

บรษิัท รวมทัง้จะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา  
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เงือ่นไขและนโยบายราคา 

 รายการระหว่างกนัขา้งตน้ เป็นการท าธุรกรรมระหว่างบรษิัทกบับริษัทย่อย กับบริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั และกับพนัธมิตร

ทางการคา้  โดยใชน้โยบายการซือ้ขายซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด  

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดงักล่าว เป็นธุรกรรมที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจปกติ

ระหว่างบรษิัทกบับรษิัทย่อย กบับรษิัทเก่ียวขอ้งกนั และพนัธมิตรทางการคา้ เป็นไปตามเงื่อนไขเช่นเดยีวกบัรายการจากกิจการ

อื่นที่ไม่เก่ียวขอ้งกัน กล่าวคือในการซือ้วตัถดุิบบริษัทมั่นในเรื่องคุณภาพและความสม ่าเสมอในการจดัหาวตัถดุิบ ส าหรบัการ

ขายสินคา้ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายใหแ้ก่บรษิัท  

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 

 ในการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนันัน้ ในแต่ละบริษัทไดม้ีการก าหนดอ านาจในการด าเนินการไวอ้ย่างชดัเจนว่า

ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากกรรมการผูจ้ดัการ หรือคณะกรรมการของแต่ละบริษัทย่อย หรือไดร้บัอนุมตัิจากประธานกรรมการบรหิาร

หรือคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ตามวงเงินที่ไดก้ าหนดไว ้ภายใตร้ะบบการควบคุมภายในที่ดีเพียง

พอที่จะท าใหไ้ม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต การก าหนดอ านาจดงักล่าว ไดม้ีการพิจารณาทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหเ้กิด

ความยืดหยุ่นและความคล่องตวัในการด าเนินงาน 

 ในกรณีที่อาจมีการท ารายการระหว่างกันในอนาคตที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัท บริษัทจะปฏิบตัิ

ตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก า กับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย, บริษัทกับบริษัทร่วม, บริษัทย่อยกับบริษัทย่อย, บริษัท
ย่อยกับบริษัทร่วม, บริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน, บริษัทย่อยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน, บริษัทร่วมกับบริษัทที่
เกี่ยวข้อง, บริษัท กับพันธมิตรทางการค้า และบริษัทย่อยกับพันธมิตรทางการค้า 

 

ในปี 2563 บริษัทมีรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้กบับริษัทย่อย บริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั และพนัธมิตรทางการคา้ ที่ไดท้  าการซือ้
ขาย หรือตกลงว่าจ้าง โดยใช้เงื่อนไข และราคาตลาดเช่นเดียวกับที่ท  ากับบุคคลภายนอก ณ ขณะนั้นๆ สรุป ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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1.) รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่างบริษทั กับบริษัทย่อย 
            บคุคลที ่
เกี่ยวโยงกนั 

ความสมัพนัธ ์ รายการระหว่างกนั 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

บริษัท สหรว่ม วสัดุ

ก่อสรา้ง จ ากดั 

บริษัทถือหุน้รอ้ย

ละ 100 

ขายสินคา้ - - - - 196,058,025.74   585,464,259.28 

รายไดอ่ื้น - - - - 255,466.00 865,890.39 

ดอกเบีย้รบั - - - - 360,000.00 720,000.00 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน - - - - - 724,237.60 

ลกูหนีก้ารคา้ - - - - 15,476,765.92 71,003,324.78 

ลกูหนีอ่ื้น - - - - - 64,200.00 

เจา้หนีก้ารคา้ - - - -  836,733.99 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ - - - 51,790,000.00 -  - 

บริษัท มิลลค์อน 

สตีล ไพพ ์ จ ากดั 

บริษัทถือหุน้รอ้ย

ละ 100 

ขายสินคา้ - - - - 57,405,375.50 - 

ซือ้สินคา้ - - - 483,040.00 2,674,353.75 - 

รายไดค้่าเช่า - - - 1,050,000.00 - 10,316,400.00 

รายไดอ่ื้น - - - 3,100,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน - - - 146,022.00 - 78,970.40 

ลกูหนีอ่ื้น - - - 21,423,418.60 13,600,080.71 98,938,227.89 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - - - 162,000,000.00 61,500,000.00 - 

เจา้หนีก้ารคา้ - - - - 728,403.58 31,222.60 

เงินรบัล่วงหนา้คา่สินคา้ - - - - - 5,607,476.64 

 

 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 144 รบัรองความถกูตอ้ง 
 

บคุคล 

ที่เกี่ยวโยงกนั 
ความสมัพนัธ ์ รายการระหว่างกนั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

บริษัท ซนัเทค 

เมทลัส ์จ ากดั 

บริษัทถือหุน้รอ้ย

ละ 99.99 

ขายสินคา้ - - - 279,412,144.84 209,497,839.99  164,130,438.00 

ซือ้สินคา้ - - - - - - 

รายไดค้่าเช่า - - - 252,000.00 147,000.00 - 

รายไดอ่ื้น - - - 1,580,000.00 3,727,095.00 1,592,795.00 

ดอกเบีย้รบั - - - 10,457,763.44 12,237,230.78 12,237,230.78 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน - - - 36,000.00 - 1,987,950.63 

ลกูหนีก้ารคา้ - - - 8,793,461.15 11,251,041.57 22,641,690.06 

ลกูหนีอ่ื้น -- - - 40,102,577.48 28,564,714.04 21,327,483.26 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - - - 38,500,000.00 38,500,000.00 - 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - - - 233,090,111.00 233,090,111.00 233,090,111.00 

เจา้หนีอ่ื้น - - - 38,520.00 - 221,979.17 

บริษัท มิลลค์อน บริษัทถือหุน้ ลกูหนีอ่ื้น - - - - 6,710.00 - 

สตีล บาร ์จ ากดั รอ้ยละ 99.97 เจา้หนีอ่ื้น - - - 803,599.85 1,000,000.00 - 

บริษัท สยามโซล่าร ์

เจเนอเรชั่น จ ากดั 

(มหาชน) 

บริษัทถือหุน้รอ้ย

ละ 0 

รายไดอ่ื้น - - - 24,016,302.45 24,000,000.00 18,000,000.00 

เจา้หนีอ่ื้น - - - 19,626.17 - - 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - - - 3,599,930.00 - - 

ลกูหนีอ่ื้น - - - 44,240,000.00 29,960,000.00 17,120,000.00 

Millcon Thiha  บริษัทย่อย ขายสินคา้ - - - 363,674,994.00 222,668,190.33 - 

(HK) Limited. ทางออ้ม ลกูหนีก้ารคา้ - - - - 113,104,607.32 - 

หมายเหตุ  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2563 ไดมี้มติอนมุตัิการจ าหน่ายหุน้สามญัของบริษัท สยามโซล่าร ์เจนเนอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“สยามโซ  ล่าร”์)  ใหก้บั 

บริษัท เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั จากรายการดงักล่าว ส่งผลใหส้ยามโซล่ารส์ิน้สภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษทั 

  



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 145 รบัรองความถกูตอ้ง 
 

2.) รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่างบริษทั กับบริษัทร่วม  
บคุคล 

ที่เกี่ยวโยงกนั 
ความสมัพนัธ ์ รายการระหว่างกนั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

บริษัท บี จิสติกส ์

จ ากดั (มหาชน) 

บริษัทถือหุน้รอ้ย

ละ 32.77 

ขายสินคา้ 16,649.10 809.20 261,538.85 16,649.10 809.20 - 

รายไดค้่าเช่า 162,120.00 277,920.00 231,600.00 - - - 

รายไดอ่ื้น 39,000.00   39,000.00 - - 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 53,493,621.16 173,308,879.52 230,709,882.74 27,673,696.35 125,798,102.10 135,526,995.23 

ลกูหนีก้ารคา้ 335.19   335.19   

ลกูหนีอ่ื้น 44,958.31 23,160.00 454,834.23 44,958.31 - - 

เจา้หนีก้ารคา้ 35,817.41   35,817.41   

เจา้หนีอ่ื้น 3,914,766.75 18,260,347.85 48,598,179.44 - 15,519,375.20 31,028,799.35 

Millcon Thiha 

Company 

Limited. 

บริษัทถือหุน้รอ้ย

ละ 20.21 

 

รายไดอ่ื้น 1,117,887.77 - - 1,117,887.77 - - 

ลกูหนีก้ารคา้ 8,496,039.05 - - 8,496,039.05 - - 

ลกูหนีอ่ื้น 4,804,140.83 - - 4,804,140.83 - - 

บริษัท ไอเจน พาว

เวอรเ์ทค จ ากดั 

บริษัทถือหุน้รอ้ย

ละ 49 

ดอกเบีย้รบั 782,010.37 - 478,100.70 782,010.37 - 478,100.70 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 19,240,000.00 14,300,000.00 - 19,240,000.00 14,300,000.00 - 

ลกูหนีอ่ื้น 1,046,307.64 - - 1,046,307.64 - - 

บริษัท มนูช็อต เวน

เจอร ์แคปปิตอล 

จ ากดั 

บริษัทถือหุน้รอ้ย

ละ 26.46 

ลกูหนีอ่ื้น 3,000.00 - - 3,000.00 - - 

  
  

 
  

บริษัท เดอะ เมกะ

วตัต ์จ ากดั 

บริษัทถือหุน้รอ้ย

ละ 40.98 

เจา้หนีอ่ื้น 435,000,000.00 - - 435,000,000.00 - - 

       

 
 
 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 146 รบัรองความถกูตอ้ง 
 

3.) รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่างบริษทั กับบริษัทร่วมค้า 
บคุคล 

ที่เกี่ยวโยงกนั 
ความสมัพนัธ ์ รายการระหว่างกนั 

งบการงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

บริษัท โคเบลโก ้

มิลลค์อน สตลี 

จ ากดั 

บริษัทรว่มคา้ถือ

หุน้รอ้ยละ 50 

ขายสินคา้ 625,412,589.20 1,571,388,005.10 1,938,700,631.20 - 50,287.50 - 

ซือ้สินคา้ 864,382,235.69 1,641,969,435.56 1,051,499,122.34 864,382,235.69 1,576,341,541.26 946,482,909.63 

รายไดค้่าเช่า 960,000.00 960,000.00 - 960,000.00 960,000.00 - 

รายไดอ่ื้น 3,062,530.88 2,577,530.33 8,041,401.30 3,062,530.88 2,577,530.33 8,041,401.30 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 4,489,378.88 5,674,662.00 13,129,239.90 4,489,378.88 5,674,662.00 13,129,239.90 

ลกูหนีก้ารคา้ 100,652,209.93 502,501,551.82 617,163,468.74 - - - 

ลกูหนีอ่ื้น 3,873,663.73 3,818,784.41 10,629,882.34 3,873,663.73 3,818,784.41 10,298,613.10 

เจา้หนีก้ารคา้ 23,059,656.09 150,208,850.63 144,629,882.34 23,059,656.09 150,208,850.63 102,557,989.52 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 19,035,326.51 - - 19,035,326.51 - - 

เงินรบัล่วงหนา้คา่สินคา้ 609,120.000 - - - - - 

Wisdom Tree 

Investment(s) 

Limite 

บริษัทรว่มคา้ถือ

หุน้รอ้ยละ 45 

ลกูหนีอ่ื้น 3,746,981.19 1,851,872.20 1,196,013.33 3,746,981.19 1,851,872.20 1,196,013.33 

       

       

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 147 รบัรองความถกูตอ้ง 
 

4.) รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่างบริษทั  กับบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกนั   
บคุคล 

ที่เกี่ยวโยงกนั 
ความสมัพนัธ ์ รายการระหว่างกนั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

Millcon Thiha 

GEL Company 

Limited. 

บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง

กนั  ถือหุน้รอ้ยละ 

100 

ขายสินคา้ 12,126,233.90 113,141,289.00 - 12,126,233.90 113,141,289.00 - 

ซือ้สินคา้ - - 63,380,439.54 - - - 

ขายสินทรพัย ์ 182,787.08 4,604,653.65 227,865.48 182,787.08 4,604,653.65 227,865.48 

รายไดอ่ื้น 7,831,518.88 3,600,000.00 8,400,000.00 7,831,518.88 3,600,000.00 8,400,000.00 

ลกูหนีก้ารคา้ 9,984,025.89 54,918,936.41 - 9,984,025.89 54,918,936.41 - 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่า       

สินคา้ - - 793,876.79 - - - 

ลกูหนีอ่ื้น 30,989,703.10 33,834,522.62 27,174,316.41 30,989,703.10 33,834,522.62 26,773,476.09 

ค่าเผื่อ (ลกูหนีอ่ื้น) - -15,903,587.97 -16,304,428.29 - -15,903,587.97 -15,903,587.97 

เจา้หนีก้ารคา้ 1,559,275.02 1,288,323.09 1,683,575.98 - - - 

บริษัท เจนเนอรลั 

เอนจิเนียริ่ง จ ากดั 

(มหาชน) 

เป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่

ของบริษัทโดยถือ

หุน้รอ้ยละ 17.20 

ขายสินคา้ 19,378,807.86 16,264,731.08 122,138,939.47 19,213,607.86 10,822,974.08 91,846,388.11 

ลกูหนีก้ารคา้ 13,616,790.77 1,329,958.64 19,882,504.20 13,616,790.77 - 13,739,182.66 

       

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 148 รบัรองความถกูตอ้ง 
 

บคุคล 

ที่เกี่ยวโยงกนั 
ความสมัพนัธ ์ รายการระหว่างกนั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

บริษัท อาร.์ เอส. 

พี สตีล จ ากดั 

กรรมการของ

บริษัทเป็นบคุคล

อยู่กินฉนัทส์ามี

ภริยาของนาย

สนุทร จิตบญุทวี

สขุ ซึ่งเป็น

กรรมการของ RSP 

ขายสินคา้ 141,759,164.51 275,826,334.23 - 55,448,381.61 38,745,566.57 - 

ซือ้สินคา้ - 1,209,087.35 - - - - 

ขายสินทรพัย ์ - 2,065,000.00 - - - - 

ค่าใชจ้่ายอ่ืน 3,582,946.39 1,325,080.44 666,792.00 715,807.89 862,875.79 447,792.00 

ลกูหนีก้ารคา้ 16,639,875.55 81,693,209.59 7,640,260.52 6,458,865.12 7,728,725.51 7,362,098.50 

ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู - - -7,640,260.52 - - -7,362,098.50 

ลกูหนีอ่ื้น - - 15,650,000.00 - - - 

ค่าเผื่อ (ลกูหนีอ่ื้น) - - -15,650,000.00 - - - 

เงินรบัล่วงหนา้คา่สินคา้ - 31,088,785.05 - - 31,088,785.05 - 

เจา้หนีอ่ื้น 97,552.00 153,733.07 91,673.00 90,552.00 145,533.07 73,673.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL 149 รบัรองความถกูตอ้ง 
 

5.)   รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่างบริษทั กับพันธมติรทางการค้า 

บคุคล 

ที่เก่ียวโยงกนั 
ความสมัพนัธ ์ รายการระหว่างกนั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

บริษัท อินไซท ์

สตีล จ ากดั 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่

และกรรมการผูม้ี

อ  านาจเป็นญาติ

ของผูบ้ริหาร

บริษัท 

ขายสินคา้ 2,676,150.00 129,837,158.39 272,738,062.95 481,374.00 122,640,319.41 214,987,684.35 

ซือ้สินคา้ - 105,442,480.00 15,503,863.71 - 105,442,480.00 384,550.00 

ค่าใชจ้่ายอื่น 378,840.00 -  - - - 

ลกูหนีก้ารคา้ - 111,398,898.87 133,454,193.26 - 111,398,898.87 130,928,937.62 

เจา้หนีก้ารคา้ - 112,823,453.60 105,985.11 - 112,823,453.60 - 

บริษัท จรสั

รุง่โรจน ์จ ากัด 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่

และกรรมการผูม้ี

อ  านาจเป็นญาติ

ของผูบ้ริหาร

บริษัท 

ขายสินคา้ 83,887,521.20 125,791,605.80 133,629,742.33 - 9,825,896.30 18,326,337.58 

ลกูหนีก้ารคา้ 14,425,137.59 6,884,060.17 20,235,451.39 - - 10,800,167.80 

       

       

       

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL     รับรองความถูกตอ้ง 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

 

ส่วนที ่3 

งบกำรเงนิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 





















บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 9 304,998,725        514,695,713        267,053,044        393,387,556        

เงินฝากสถาบนัการเงินทีต่ดิภาระค า้ประกนั 25 537,710,248        584,009,415        535,736,048        548,873,284        

เงินให้กู้ยมืระยะสัน้แกกิ่จการทีเ่ก่ียวข้องกนั 7 19,240,000          14,300,000          223,339,930        114,300,000        

ลกูหนีก้ารค้า 10 1,629,087,036     2,714,697,528     770,976,762        1,904,332,190     

ลกูหนีอ่ื้น 11 209,283,485        331,237,937        1,368,433,847     1,227,656,710     

สนิค้าคงเหลอื 12 1,741,762,290     2,821,608,126     437,064,120        1,007,036,949     

เงินจา่ยลว่งหน้าคา่สนิค้า 1,830,541,800     782,955,687        826,962,001        154,111,170        

สนิทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 4,926,325            15,214,532          -                       4,938                   

สนิทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 13 1,170,000,000     39,496,497          917,000,000        52,000,128          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,447,549,909    7,818,215,435    5,346,565,752    5,401,702,925    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีต่ดิภาระค า้ประกนั 25 40,000,000          40,000,000          -                       -                       

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 14 995,800,461        362,853,227        1,065,187,116     377,719,307        

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 15 -                       -                       4,533,099,104     5,458,375,894     

เงินลงทนุในการร่วมค้า 17 108,173,593        107,363,978        1,567,323,440     1,574,015,735     

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 18 -                       -                       -                       -                       

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแกบ่ริษัทยอ่ย 7 -                       -                       233,090,111        233,090,111        

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 19 208,188,280        38,970,280          106,595,852        107,912,810        

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 20 9,970,064,405     10,667,414,971   1,986,903,324     1,823,899,526     

สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 21 36,752,808          -                       47,401,008          -                       

คา่ความนิยม 22 333,598,106        1,907,470,032     -                       -                       

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนอ่ืน 23 28,693,274          32,895,413          28,635,755          32,812,840          

สทิธิในการด าเนินการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า 24 -                       938,566,703        -                       -                       

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 108,354,311        168,257,645        70,058,165          52,372,668          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 11,829,625,238   14,263,792,249   9,638,293,875    9,660,198,891    

รวมสินทรัพย์ 19,277,175,147   22,082,007,684   14,984,859,627   15,061,901,816   

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

งบกำรเงนิรวม

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
9



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและ

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 25 8,756,139,890     9,556,947,892     5,632,058,408     6,834,668,088     

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการอ่ืน 25 17,000,000 -                       -                       -                       

เจ้าหนีก้ารค้า 26 446,039,761        1,242,694,592     296,110,632        691,885,163        

เจ้าหนีอ่ื้น 27 203,814,507        358,565,436        59,329,516          175,672,362        

เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น

จากการจ าหนา่ยบริษัทยอ่ย 13 435,000,000        -                       435,000,000        -                       

เงินรับลว่งหน้าคา่สนิค้า 1,472,540,316     166,297,216        1,885,839,977     525,079,787        

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั 7 -                       -                       51,790,000          -                       

สว่นของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 25 355,272,293        587,957,195        100,332,292        100,322,195        

หนีส้นิภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 28 -                       12,000,000          -                       -                       

สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 25 23,093,151          15,967,763          26,220,350          10,931,725          

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 11,487,174          3,000                   176,065               -                       

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 11,720,387,092   11,940,433,094   8,486,857,240    8,338,559,320    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 1,165,042,007     3,830,221,852     96,688,027          197,167,319        

หนีส้นิภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้ 28 -                       73,000,000          -                       -                       

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 25 19,617,431          25,273,093          32,289,567          17,785,707          

หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 29 316,030,948        413,626,621        70,593,881          40,946,567          

ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีน

ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 30 66,511,293          56,528,438          36,019,030          31,684,970          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,567,201,679    4,398,650,004    235,590,505       287,584,563       

รวมหนีสิ้น 13,287,588,771   16,339,083,098   8,722,447,745    8,626,143,883    

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

งบกำรเงนิรวม

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 31
ทนุจดทะเบยีน 2,345,685,682     2,613,513,343     2,345,685,682     2,613,513,343     

ทนุทีอ่อกและช าระแล้ว 1,810,114,964     1,810,114,504     1,810,114,964     1,810,114,504     

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 3,890,223,449     3,890,221,975     3,890,223,449     3,890,221,975     

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

จดัสรรแล้ว 33

ทนุส ารองตามกฎหมาย 93,518,370          93,518,370          93,518,370          93,518,370          

ทนุส ารอง - หุ้นทนุซือ้คนื 317,705,790        317,705,790        317,705,790        317,705,790        

ยงัไมไ่ด้จดัสรร (541,409,151) (261,228,872) 186,198,877 478,136,119

หุ้นทนุซือ้คนื 32 (317,705,790) (317,705,790) (317,705,790) (317,705,790)

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 701,759,920 252,580,594 282,356,222        163,766,965        
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 5,954,207,552 5,785,206,571 6,262,411,882 6,435,757,933

สว่นได้เสยีทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ 16 35,378,824 (42,281,985) -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,989,586,376    5,742,924,586    6,262,411,882    6,435,757,933    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 19,277,175,147 22,082,007,684 14,984,859,627 15,061,901,816

-                       -                       -                       -                       

(บาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง

รายได้ 7, 8, 34

รายได้จากการขายและให้บริการ 11,450,058,817    16,957,579,231    9,409,373,793      13,767,407,569    

ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ 14, 15 119,837,391         188,710,428         107,333,760         161,333,440         

รายได้คา่บริหารจดัการ 5,310,000             5,160,000             52,010,000           50,820,000           

ก าไรจากการสญูเสยีอ านาจควุบคมุในบริษัทยอ่ย 6 29,114,966           -                        -                        -                        

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น -                        73,598,770           -                        43,255,340           

รายได้คา่สนิไหมทดแทน 8,502,373             29,365,902           -                        -                        

ก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 19, 20 3,494,096             1,872,471             402,572                683,322                

รายได้อ่ืน 24,501,116           51,901,570           28,597,363           30,857,095           

รวมรำยได้ 11,640,818,759   17,308,188,372   9,597,717,488     14,054,356,766   

ค่าใช้จ่าย 7, 8

ต้นทนุขายและการให้บริการ 10,670,002,599    16,213,842,833    9,082,178,296      13,335,531,567    

ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย 35 173,137,597         216,441,378         143,091,294         169,423,948         

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 36 310,101,486         357,444,370         233,108,489         244,949,690         

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 35,903,466           -                        14,866,116           -                        

กลบัรายการหนีส้งสยัจะสญู (8,857,016)            (25,136,724)          (9,299,921)            (11,682,309)          

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 13 183,045,042         -                        -                        -                        

ต้นทนุทางการเงิน 558,303,344         680,556,040         339,005,492         424,377,801         

รวมค่ำใช้จ่ำย 11,921,636,518   17,443,147,897   9,802,949,766     14,162,600,697   

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุ

ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 14, 17 (45,605,929)          (55,028,013)          -                        -                        

ขำดทุนก่อนภำษีเงนิได้จำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (326,423,688)      (189,987,538)      (205,232,278)      (108,243,931)      

รายได้ (คา่ใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ 39 855,574                833,848                -                        (21,725)                 

ขำดทุนส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (325,568,114) (189,153,690) (205,232,278) (108,265,656)

กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก

ก าไรส าหรับปี

จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ - สทุธิจากภาษี 13 157,159,067         176,794,083         -                        -                   

ขำดทุนส ำหรับปี (168,409,047)      (12,359,607)        (205,232,278)      (108,265,656)      

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่

ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่หนว่ยงานตา่งประเทศ (5,776,918)            5,333,154             -                        -                        

สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 14, 17 (607,222)               (13,870,358)          -                        -                        

รวมรำยกำรที่อำจถกูจัดประเภทใหม่

ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (6,384,140)         (8,537,204)         -                   -                   

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่

ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไรจากการตรีาคาสนิทรัพย์ใหม ่- สทุธิจากภาษี 451,393,606         -                        118,589,257         -                        

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหม่

ของผลประโยชน์พนกังานทีก่ าหนดไว้ 30 (2,132,007)            (378,509)               102,131                (459,655)               

รวมรำยกำรที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่

ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 449,261,599       (378,509)            118,691,388       (459,655)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 442,877,459       (8,915,713)         118,691,388       (459,655)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 274,468,412       (21,275,320)        (86,540,890)        (108,725,311)      

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (191,241,177)        (25,370,411)          (205,232,278)        (108,265,656)        

สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสยีทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ 16 22,832,130           13,010,804           -                        -                        

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (168,409,047)      (12,359,607)        (205,232,278)      (108,265,656)      

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเ่ป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 253,046,532         (35,500,729)          (86,540,890)          (108,725,311)        

สว่นทีเ่ป็นของสว่นได้เสยีทีไ่มมี่อ านาจควบคมุ 16 21,421,880           14,225,409           -                        -                        

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 274,468,412       (21,275,320)        (86,540,890)        (108,725,311)      

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 40

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานตอ่เน่ือง (0.073) (0.048) (0.045) (0.030)

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 0.031                    0.038                    -                        -                        

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด 40

ก าไรจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง (0.073) (0.048) (0.045) (0.030)

ก าไรจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ 0.031                    0.038                    -                        -                        

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

สว่นเกิน (สว่นลด) สว่นแบง่

จากการเปลี่ยนแปลง ก าไร (ขาดทนุ) สว่นของ

ทนุเรือนหุ้น การแปลงคา่ สว่นเกินทนุ สว่นได้เสีย เบด็เสร็จอ่ืน รวมองค์ประกอบอ่ืน รวมสว่นของ สว่นได้เสีย

ที่ออกและ หุ้นทนุ สว่นเกิน ทนุส ารอง ทนุส ารอง ยงัไมไ่ด้ หนว่ยงาน จากการตรีาคา ในบริษัทยอ่ย ในบริษัทร่วม ของสว่นของ ผู้ ถือหุ้น ที่ไมมี่อ านาจ รวมสว่นของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว ซือ้คนื มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย หุ้นทนุซือ้คนื จดัสรร ตา่งประเทศ สินทรัพย์ และบริษัทร่วม และการร่วมค้า ผู้ ถือหุ้น ของบริษัท ควบคมุ ผู้ ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 1,810,114,504   (317,705,790)   3,890,221,975   93,518,370  317,705,790   (261,228,872)     (65,367,125)   368,497,756   (34,088,469)         (16,461,568)   252,580,594       5,785,206,571   (42,281,985)   5,742,924,586   

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

หุ้นทนุออกให้ตามสิทธิ 31 460                     -                    1,474                  -                -                  -                       -                 -                  -                          -                  -                        1,934                  -                 1,934                  

เงินปันผลจา่ย 41 -                     -                    -                     -                -                  (86,807,095)         -                 -                  -                          -                  -                        (86,807,095)       -                 (86,807,095)       

รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 460                -               1,474              -            -               (86,807,095)       -              -               -                    -              -                   (86,805,161)      -              (86,805,161)      

การเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การสญูเสียสว่นอ านาจควบคมุในบริษัทยอ่ย 6 -                     -                    -                     -                -                  -                       2,759,610       -                  -                          -                  2,759,610             2,759,610           31,302,617     34,062,227         

การจดัประเภทเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 13 -                     -                    -                     -                -                  -                       -                 -                  -                          -                  -                        -                     24,936,312     24,936,312         

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                 -               -                 -            -               -                  2,759,610     -               -                    -              2,759,610           2,759,610        56,238,929    58,998,539       

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 460                -               1,474              -            -               (86,807,095)       2,759,610     -               -                    -              2,759,610           (84,045,551)      56,238,929    (27,806,622)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร (ขาดทนุ) -                     -                    -                     -                -                  (191,241,177)       -                 -                  -                          -                  -                        (191,241,177)     22,832,130     (168,409,047)     

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                     -                    -                     -                -                  (2,132,007)           (3,747,126)     450,774,064    -                          (607,222)         446,419,716         444,287,709       (1,410,250)     442,877,459       

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                 -               -                 -            -               (193,373,184)     (3,747,126)    450,774,064   -                    (607,222)       446,419,716       253,046,532     21,421,880    274,468,412     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 1,810,114,964   (317,705,790)   3,890,223,449   93,518,370  317,705,790   (541,409,151)     (66,354,641)   819,271,820   (34,088,469)         (17,068,790)   701,759,920       5,954,207,552   35,378,824    5,989,586,376   

งบกำรเงนิรวม

(บาท)

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

สว่นเกิน (สว่นลด) สว่นแบ่ง

จากการเปลี่ยนแปลง ก าไร (ขาดทนุ) สว่นของ

ทนุเรือนหุ้น การแปลงคา่ สว่นเกินทนุ สว่นได้เสยี เบ็ดเสร็จอ่ืน รวมองค์ประกอบอ่ืน รวมสว่นของ สว่นได้เสยี

ที่ออกและ หุ้นทนุ สว่นเกิน ทนุส ารอง ทนุส ารอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน จากการตีราคา ในบริษัทยอ่ย ในบริษัทร่วม ของสว่นของ ผู้ ถือหุ้น ที่ไม่มีอ านาจ รวมสว่นของ

หมายเหตุ ช าระแล้ว ซือ้คืน มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย หุ้นทนุซือ้คืน จดัสรร ตา่งประเทศ สนิทรัพย์ และบริษัทร่วม และการร่วมค้า ผู้ ถือหุ้น ของบริษัท ควบคมุ ผู้ ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 1,810,114,210     (317,705,790)       3,890,220,261     93,518,370    317,705,790    (681,350,264)       (64,379,552)    368,497,756    (37,444,170)           (4,342,361)      262,331,673         5,374,834,250     (58,000,794)      5,316,833,456     

ผลกระทบสะสมจากการปรับปรุงงบการเงินงปีก่อน 4 -                       -                        -                       -                 -                    595,582,326 -                   -                    -                           -                   -                          595,582,326        -                     595,582,326        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ 1,810,114,210     (317,705,790)       3,890,220,261     93,518,370    317,705,790    (85,767,938)         (64,379,552)    368,497,756    (37,444,170)           (4,342,361)      262,331,673         5,970,416,576     (58,000,794)      5,912,415,782     

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

หุ้นทนุออกให้ตามสทิธิ 31 294                      -                        1,714                   -                 -                    -                         -                   -                    -                           -                   -                          2,008                   -                     2,008                   

เงินปันผลจา่ย 41 -                       -                        -                       -                 -                    (149,711,284)         -                   -                    -                           -                   -                          (149,711,284)       -                     (149,711,284)       

รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 294                   -                    1,714                -               -                 (149,711,284)       -                -                 -                       -                -                      (149,709,276)      -                  (149,709,276)      

การเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

เรียกช าระคา่หุ้นสามญัของบริษัทยอ่ยจาก

สว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุ 15 -                       -                        -                       -                 -                    -                         -                   -                    -                           -                   -                          -                       1,493,400 1,493,400

รวมการเปล่ียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                   -                    -                   -               -                 -                     -                -                 -                       -                -                      -                   1,493,400 1,493,400

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 294                   -                    1,714 -               -                 (149,711,284) -                -                 -                       -                -                      (149,709,276) 1,493,400 (148,215,876)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร (ขาดทนุ) -                       -                        -                       -                 -                    (25,370,411)           -                   -                    -                           -                   -                          (25,370,411)         13,010,804         (12,359,607)         

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                       -                        -                       -                 -                    (379,239)                (987,573)          -                    3,355,701                (12,119,207)     (9,751,079)              (10,130,318)         1,214,605           (8,915,713)           

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                   -                    -                   -               -                 (25,749,650)         (987,573)        -                 3,355,701              (12,119,207)    (9,751,079)            (35,500,729)        14,225,409       (21,275,320)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 1,810,114,504     (317,705,790)       3,890,221,975     93,518,370    317,705,790    (261,228,872)       (65,367,125)    368,497,756    (34,088,469)           (16,461,568)    252,580,594         5,785,206,571     (42,281,985)      5,742,924,586     

งบกำรเงนิรวม

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น

ก าไรสะสม

(บาท)

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

องค์ประกอบอ่ืน

ทนุเรือนหุ้น ของสว่นของผู้ ถือหุ้น

ทีอ่อก หุ้นทนุ สว่นเกิน ทนุส ำรอง ทนุส ำรอง ยงัไมไ่ด้ สว่นเกินทนุจำกกำร รวมสว่นของ

หมายเหตุ และช ำระแล้ว ซือ้คนื มลูคำ่หุ้น ตำมกฎหมำย หุ้นทนุซือ้คนื จดัสรร ตรีำคำสนิทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 1,810,114,210   (317,705,790)   3,890,220,261   93,518,370      317,705,790    272,136,307     163,766,965          6,229,756,113   

ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับปรุงงบกำรเงินงวดก่อน 4 -                      -                    -                      -                    -                    464,436,407       -                            464,436,407       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562 - ปรับปรุงใหม่ 1,810,114,210   (317,705,790)   3,890,220,261   93,518,370      317,705,790    736,572,714     163,766,965          6,694,192,520   

รำยกำรกับผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

หุ้นทนุออกให้ตำมสทิธิ 31 294                     -                    1,714                  -                    -                    -                      -                            2,008                  

เงินปันผลจำ่ย 41 -                      -                    -                      -                    -                    (149,711,284)     -                            (149,711,284)     

รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 294                 -                1,714              -                -                (149,711,284)    -                      (149,709,276)    

รวมรำยกำรกับผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น 294                 -                1,714              -                -                (149,711,284)    -                      (149,709,276)    

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก ำไร (ขำดทนุ) -                      -                    -                      -                    -                    (108,265,656)     -                            (108,265,656)     

ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                      -                    -                      -                    -                    (459,655)             -                            (459,655)             

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                 -                -                 -                -                (108,725,311)    -                      (108,725,311)    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 1,810,114,504   (317,705,790)   3,890,221,975   93,518,370      317,705,790    478,136,119     163,766,965          6,435,757,933   

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

      ก ำไรสะสม

(บาท)

 หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

องค์ประกอบอ่ืน

ทนุเรือนหุ้น ของสว่นของผู้ ถือหุ้น

ที่ออก หุ้นทนุ สว่นเกิน ทนุส ำรอง ทนุส ำรอง ยงัไม่ได้ สว่นเกินทนุจำกกำร รวมสว่นของ

หมายเหตุ และช ำระแล้ว ซือ้คืน มลูคำ่หุ้น ตำมกฎหมำย หุ้นทนุซือ้คืน จดัสรร ตีรำคำสนิทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 1,810,114,504   (317,705,790)   3,890,221,975   93,518,370      317,705,790    478,136,119    163,766,965        6,435,757,933   

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

หุ้นทนุออกให้ตำมสทิธิ 31 460                    -                    1,474                 -                    -                    -                    -                         1,934                 

เงินปันผลจำ่ย 41 -                     -                    -                     -                    -                    (86,807,095)      -                         (86,807,095)       

รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 460                -                1,474              -                -                (86,807,095)     -                    (86,805,161)      

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 460                -                1,474              -                -                (86,807,095)     -                    (86,805,161)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก ำไร (ขำดทนุ) -                     -                    -                     -                    -                    (205,232,278)    -                         (205,232,278)     

ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                    -                     -                    -                    102,131            118,589,257          118,691,388      

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                 -                -                 -                -                (205,130,147)   118,589,257        (86,540,890)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 1,810,114,964   (317,705,790)   3,890,223,449   93,518,370      317,705,790    186,198,877    282,356,222        6,262,411,882   

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

      ก ำไรสะสม

(บาท)

 หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ขาดทนุส าหรับปี (168,409,047)        (12,359,607)          (205,232,278)        (108,265,656)        

ปรบัรายการทีก่ระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรบั (จ่าย)
คา่ใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 39 (9,164,549)            (9,142,824)            -                        21,725                  

ดอกเบีย้จ่าย 565,954,196         685,619,958         315,539,152         392,261,497         

คา่ตดัจ าหนา่ยสทิธิในการด าเนินการผลติและจ าหนา่ยไฟฟ้า 24 46,348,973           46,348,973           -                        -                        

คา่เสื่อมราคา 20, 21 316,858,821         287,070,588         93,792,218           87,812,201           

คา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน 23 4,233,939             4,772,491             4,208,884             4,054,183             

(กลบัรายการ) หนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 4,884,894             (25,136,724)          4,441,989             (11,682,309)          

ก าไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้ 28 -                        (21,999,187)          -                        -                        

(กลบัรายการ) คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลง 12 (3,343,975)            (214,186,613)        3,646,938             (125,820,681)        

คา่ใช้จ่ายในการจดัหาเงินกู้ยืม -                        706,472                -                        706,472                

กลบัรายการหนีส้งสยัจะสญู - เงินจ่ายลว่งหน้า (13,741,910)          (14,311,045)          (13,741,910)          (14,202,645)          

ประมาณการหนีส้นิส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 37 7,850,847             12,975,025           4,436,191             8,532,387             

ก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ (3,494,096)            (1,872,471)            (402,572)               (683,322)               

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 14,368,871           403,087                14,368,871           -                        

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยภาษีเงินได้ -                        1,303,570             -                        -                        

ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ 13, 14 (119,837,391)        (188,710,428)        (107,333,760)        (161,333,440)        

กลบัรายการการด้อยคา่สนิทรัพย์ถาวร (14,517,829)          -                        -                        -                        

ก าไรจากการสญูเสยีอ านาจควุบคมุในบริษัทยอ่ย 6 (29,114,966)          -                        -                        -                        

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 13 183,045,042         -                        -                        -                        

ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ -                        -                        7,471,276             17,088,469           

ก าไรจากมลูคา่ยตุธิรรมของอนพุนัธ์ทางการเงินที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 575,925                (17,219)                 181,004                (4,938)                   

(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 14,206,033           (2,474,185)            7,117,727             (2,602,098)            

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 14, 17 45,605,929           55,028,013           -                        -                        

ดอกเบีย้รับ (5,327,759)            (16,940,543)          (14,235,755)          (18,245,505)          

836,981,948         587,077,331         114,257,975         67,636,340           

การเปลีย่นแปลงในสินทรพัย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 1,246,607,662      (138,493,361)        997,731,232         (824,574,183)        

สนิค้าคงเหลอื 1,017,905,250      1,686,728,242      550,151,955         1,111,585,414      

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิค้า (1,033,844,203)     791,904,293         (659,108,921)        (92,416,052)          

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 9,712,282             (15,214,532)          -                        -                        

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 76,237,504           (603,710)               (17,685,497)          40,828,600           

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (1,153,071,083)     (1,347,835,748)     (513,751,974)        (710,965,196)        

เงินรับลว่งหน้าคา่สนิค้า 1,306,243,100      (702,608,519)        1,360,760,190      (345,392,145)        

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน -                        (1,336,418)            -                        -                        

เงินสดรับคา่ดอกเบีย้ 5,096,754             7,334,899             2,995,981             6,004,882             

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 2,311,869,214      866,952,477         1,835,350,941      (747,292,340)        

เงินสดจ่าย (เงินสดรับ) ภาษีเงินได้ 81,208                  (24,636,767)          (891,835)               (23,610,953)          

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 2,311,950,422     842,315,710        1,834,459,106     (770,903,293)       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินที่ตดิภาระค า้ประกนัลดลง 41,128,165           253,028,509         13,137,236           10,644,850           

เงินสดรับช าระคนืจากเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 7 19,775,000           29,400,000           374,775,000         214,600,000         

เงินสดจ่ายให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั 7 (24,715,000)          (43,700,000)          (483,814,930)        (328,900,000)        

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ 159,333,888         259,333,372         159,333,888         249,333,472         

เงินสดรับลว่งหน้าคา่หุ้นจากการจ าหนา่ยบริษัทยอ่ย 13 435,000,000         -                        435,000,000         -                        

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม 14 (679,970,000)        (186,874,000)        (679,970,000)        (186,874,000)        

เงินสดจ่ายซือ้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 15 -                        -                        -                        (999,700)               

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (485,883,945)        (322,469,316)        (115,642,381)        (69,606,971)          

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน (31,800)                 (130,900)               (31,800)                 (130,900)               

เงินสดรับจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 23,769,506           19,819,775           16,236,184           13,459,632           

รับดอกเบีย้ 4,339                    286,334                257,826                -                        

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน        (511,589,847)            8,693,774        (280,718,977)         (98,473,617)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นทนุ 1,934                    2,008                    1,934                    2,008                    

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 25 34,961,361,570    48,014,761,223    22,018,429,151    33,551,468,497    

จ่ายช าระคนืเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 25 (35,788,242,776)   (47,529,272,572)   (23,247,435,863)   (31,834,508,924)   

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน 25 17,000,000           -                        -                        -                        

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 7 -                        -                        51,790,000           5,000,000             

จ่ายช าระคนืเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 7 -                        -                        -                        (6,018,542)            

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 80,710,000           293,862,249         -                        -                        

จ่ายช าระคนืเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 25 (587,766,125)        (532,940,923)        (100,469,194)        (100,800,000)        

จ่ายช าระหนีส้นิภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้ 28 (10,405,800)          -                        -                        -                        

จ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่า (44,296,390)          (21,491,446)          (22,742,143)          (12,606,345)          

เงินสดรับจากสว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ -                        1,493,400             -                        -                        

เงินปันผลจ่าย 41 (86,807,095)          (149,711,284)        (86,807,095)          (149,711,284)        

จ่ายดอกเบีย้ (539,369,867)        (710,280,884)        (292,841,431)        (417,822,555)        
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (1,997,814,549)    (633,578,229)       (1,680,074,641)    1,035,002,855     

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ
ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลี่ยน (197,453,974)       217,431,255        (126,334,512)       165,625,945        

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (3,747,126)            226,301                -                        -                        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (201,201,100)       217,657,556        (126,334,512)       165,625,945        

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 514,695,713         297,038,157         393,387,556         227,761,611         

ผลกระทบจากการสญูเสยีการควบคมุในบริษัทยอ่ย

และจดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 6, 13 (8,495,888)            -                        -                        -                        

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 304,998,725        514,695,713        267,053,044        393,387,556        

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

2563 2562 2563 2562

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

หกักลบลบหนีร้ะหวา่งลกูหนีก้บัเจ้าหนี ้ 620,766,741 111,398,899        159,918,762        -                       

โอนสนิค้าคงเหลอืเป็นอปุกรณ์ 16,173,937 22,375,161 16,173,937 5,080,934

ซือ้สนิทรัพย์ถาวรโดยยงัไมไ่ด้จา่ยช าระ 70,993,992 85,477,381 495,035 1,824,827

ซือ้สนิทรัพย์ถาวรตามสญัญาเชา่ 54,423,555 1,865,670 53,482,550          -                       

ซือ้สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนตามสญัญาเชา่ -                       2,480,000 -                       2,480,000

เจ้าหนีค้า่หุ้น -                       100,352,048 -                       100,352,048

ปรับโครงสร้างหนีจ้ากเจ้าหนีอ่ื้น -                       85,000,000          -                       -                       

จดัประเภทเป็นสนิทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 1,170,000,000 -                       917,000,000        -                       

จดัประเภทเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเป็นบริษัทร่วม -                       -                       8,276,790            -                       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 ข้อมลูทัว่ไป 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงิน
3 การใช้เกณฑ์การด าเนินงานตอ่เน่ือง
4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีและการปรับปรุงงบการเงินปี 2561 

5 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

6 การสญูเสียอ านาจควบคมุ 

7 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

8 รายการธุรกิจกบัพนัธมิตรทางการค้า 
9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
10 ลกูหนีก้ารค้า 
11 ลกูหนีอ้ื่น 
12 สินค้าคงเหลือ 
13 สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 
14 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 
15 เงินลงทนุในบริษัทย่อย 
16 สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 
17 เงินลงทนุในการร่วมค้า 
18 เงินลงทนุระยะยาวอื่น 
19 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
20 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
21 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
22 คา่ความนิยม 
23 สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
24 สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
25 หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้
26 เจ้าหนีก้ารค้า 
27 เจ้าหนีอ้ื่น 
28 หนีส้ินภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้
29 หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
30 ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

31 ทนุเรือนหุ้น 
32 หุ้นทนุซือ้คืน 
33 ส ารอง 
34 สว่นงานด าเนินงาน 
35 ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย 
36 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
37 คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
38 คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะ 
39 ภาษีเงินได้ 
40 ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้น 
41 เงินปันผล 
42 เคร่ืองมือทางการเงิน 
43 การบริหารจดัการทนุ 
44 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 
45 สิทธิประโยชน์ตามบตัรสง่เสริมการลงทนุ 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 

1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท  มิลล์คอน สตีล  จ าก ัด (มหาชน) “บริษัท ” เป็นนิต ิบ ุคคลที่จ ัดตัง้ขึน้ ในประเทศไทย และมีที ่อยู่  
จดทะเบียนตัง้อยู่เลขท่ี 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

บริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือน มิถนุายน 2550 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในระหวา่งปีได้แก่ นายสิทธิชยั ลีสวสัด์ิตระกลู ซึง่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 39.19 

บริษัทและกลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายเหล็กทุกชนิด และผลิตและจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน รายละเอียดของบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 14, 15 และ 17 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ 

2.1 เกณฑ์การถือปฏบัิติ 

งบการเงินนีจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี
เก่ียวข้อง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัได้มีการออกและปรับปรุงใหมซ่ึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตร่อบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2563 การถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นัน้ 
มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุม่บริษัท 
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กลุ่มบริษัทถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS 16) เป็นครัง้แรกซึ่งไม่มี
ผลกระทบตอ่งบการเงินอย่างมีสาระส าคญั 
 
นอกจากนีก้ลุ่มบริษัทไม่ได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซึง่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ใน
งวดปัจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดท างบการเงินนีก้่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้  กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบ 
ท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่งบการเงินจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี ้
ซึง่คาดวา่ไมม่ีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัตอ่งบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบตัิ 
 

2.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
 
ในช่วงต้นปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้ประเทศไทยและหลาย
ประเทศได้ประกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสัง่ให้มีการปิด
สถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชัว่คราว การให้มีระยะห่างทางสงัคม รวมถึงมาตรการ
ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานของภาครัฐท่ีส่งผลต่อโครงการก่อสร้าง เป็นต้น ซึง่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบ
เศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินค้าตลอดจนผลการด าเนินงานของหลายกิจการในวงกว้าง และส่งผล
กระทบเชิงลบตอ่ยอดขายของกลุม่บริษัท ทัง้นีผู้้บริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้มัน่ใจ
วา่พนกังานของกลุม่บริษัทปลอดภยั และพยายามอย่างย่ิงยวดในการควบคมุให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยท่ีสดุ
เท่าท่ีจะเป็นไปได้  
 
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักลา่วยงัไม่สิน้สดุ ท าให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ กลุ่มบริษัทจึงเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง 
มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ กลุ่มบริษัท พิจารณาการด้อยค่า
ของลกูหนีก้ารค้าตามตารางการตัง้ส ารอง โดยใช้ข้อมลูผลขาดทนุด้านเครดิตในอดีตมาพิจารณาอตัราการสญูเสีย 
(loss rate) และไมน่ าข้อมลูที่มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา 
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2.3 เกณฑ์การวัดมูลค่า  
 

งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดิม ยกเว้นรายการดงัตอ่ไปนี ้ 
 
รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 
อนพุนัธ์ มลูคา่ยตุิธรรม 
ท่ีดิน การตีราคาใหมด้่วยมลูคา่ยตุิธรรม 
สิ่งตอบแทนท่ีจะต้องโอนให้จากการรวมธุรกิจ มลูคา่ยตุิธรรม 
หนีส้ินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ท่ี

ก าหนดไว้ 
 

2.4 สกุลเงนิทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงนิ   
 

งบการเงินนีจ้ดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัท  
 

ข้อมูลทางการเงินทัง้หมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นท่ี 
ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน 
 

2.5 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
และข้อสมมติหลายประการ ซึง่มีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัททัง้นี ้ผลท่ีเกิดขึน้จริง
อาจแตกตา่งจากท่ีประมาณไว้ 
 

ประมาณการและข้อสมมติท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการ  
ทางบญัชีจะบนัทกึโดยวิธีเปลี่ยนทนัทีเป็นต้นไป 
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ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ข้อมลูเก่ียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยส าคญัท่ีเป็นเหตุให้ต้องมี
การปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซึง่ประกอบด้วยหมายเหตปุระกอบงบการเงินตอ่ไปนี  ้
 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 5, 20  
และ 23 

การประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11 การวัดมูลค่ าค่ า เผ่ื อค่ า เผ่ื อผลขาดทุน จากการด้อยค่ า 
ของลกูหนีก้ารค้า 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 12 การตัง้ส ารองมูลค่าสินค้าลดลงให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 การวัดมูลค่าค่าเผ่ือค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 14, 15, 17 
และ 18 

การวดัมลูคา่เงินลงทนุเพ่ือปรับปรุงผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 22 การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเก่ียวกับก ารใช้ 
ข้อสมมติท่ีส าคญัในการประมาณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 30 การวดัมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
เ ก่ี ย วกั บ ข้ อ ส ม มติ ห ลั ก ใน ก า รป ระม าณ ก ารต าม 
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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3 กำรใช้เกณฑ์ในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนีส้ินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน  
4,272.84 ล้ านบ าท  และจ าน วน  3,140.29 ล้ านบาทตามล าดับ  (2562: จ าน วน  4,122.22 ล้ านบ าท  
และ 2,936.86 ล้านบาท ตามล าดบั) และกลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนหลังภาษีจ านวน  168.41 ล้านบาท  
และ 205.23 ล้านบาทตามล าดับส าหรับปีสิน้สุด (ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562: 12.36 ล้านบาท  
และ 108.27 ล้านบาท ตามล าดบั) ซึ่งหนีส้ินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากตัว๋สญัญาใช้
เงิน และทรัสต์รีซีต/เลตเตอร์ออฟเครดิต ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทและบริษัทยังมีวงเงินสินเช่ือท่ียังไม่ได้เบิกใช้จ านวน 
2,042.11 ล้านบาท และ 1,613.20 ล้านบาทตามล าดับ (2562: 3,436.75 ล้านบาท และ 2,602.39 ล้านบาท 
ตามล าดบั) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทผิดเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ ในการด ารงสดัส่วนทางการเงินท่ีถูก
ก าหนดไว้ตามสญัญาเงินกู้  และธนาคารมีสิทธิก าหนดให้หนีท้ัง้หมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี ้และเงินจ านวน
อื่นๆ ทัง้สิน้ ต้องช าระในทนัทีโดยไม่ต้องทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนงัสือแจ้งอนุโลมเง่ือนไขทางการเงิน
ตามท่ีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 และผู้ บริหารอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามแผนการ
ด าเนินงานธุรกิจและกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือให้เช่ือมัน่ได้ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ
และมีความสามารถในการช าระหนีเ้มื่อครบก าหนดและด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นีปั้จจัยในด้านสภาพ
คลอ่งของกลุม่บริษัทและบริษัท ความสามารถในการช าระหนีเ้ม่ือครบก าหนดและการด าเนินธุรกิจได้อย่างตอ่เน่ือง 
ขึน้อยู่กบัความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนดงักล่าวและปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ปัจจยัเหล่านีแ้สดงให้เห็น
วา่กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซึง่อาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกบั
ความสามารถในการด าเนินงานตอ่เน่ือง 
 

4 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ  
ทางการเงิน และ TFRS 16 เป็นครัง้แรก  

 
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 
กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุงผลกระทบ
สะสมกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันัน้ บริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่ปรับปรุงข้อมูลท่ีน าเสนอในปี 2562 
และไม่น าข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการ
เงินมาถือปฏิบตัิกบัข้อมลูเปรียบเทียบ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินนีใ้ห้ข้อก าหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและ
หนีส้ินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบัญชีของตราสาร
อนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง โดยกลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญจากการถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่เคร่ืองมือทางการเงิน ดงักลา่ว 
 

4.2 TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุม่บริษัทถือปฏิบตัิตาม TFRS 16 เร่ือง สญัญาเช่า เป็นครัง้แรกกบัสญัญาท่ีเคยระบุ
ว่าเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธี
ปรับปรุงย้อนหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  
 

เดิมกลุ่มบริษัทในฐานะผู้ เช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสญัญาเช่า ตาม TFRS 16 เร่ือง สญัญาเช่า กลุม่บริษัทได้ประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบด้วย
สญัญาเช่าหรือไม่ หากสญัญาประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนสิ่ง
ตอบแทนท่ีต้องจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ินตามสญัญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าดงักล่าว
เปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่มบริษัท  รับ รู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบีย้จ่ายของหนีส้ิน  
ตามสญัญาเช่า  
 

ในการปฏิบตัิในช่วงเปลี่ยนแปลง บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เลือกใช้ข้อยกเว้นตอ่ไปนี ้
- ไมรั่บรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ินตามสญัญาเช่าส าหรับสญัญาเช่าท่ีอายสุญัญาเช่าสิน้สดุภายใน 12 เดือน 
- ใช้ข้อเท็จจริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุญัญาเช่า 
- ใช้อตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุม่สญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัอย่างสมเหตสุมผล 
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสญัญาเป็นสญัญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพ่ือเป็นทางเลือกในการทบทวน

การด้อยคา่ และ 
- ไมร่วมต้นทนุทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมลูคา่สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 

ผลกระทบจากการถือปฏบัิตติาม TFRS 16  งบกำรเงนิรวม   
งบกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 
 (พนับาท) 
ณ วันที ่1 มกราคม 2563  
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพ่ิมขึน้ 9,510  11,706 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าเพ่ิมขึน้ 9,510  11,706 
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การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า งบกำรเงนิรวม   
งบกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 
 (พนับาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 22,782  22,173 
ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสัน้ (9,151)  (8,415) 
ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าซึง่สินทรัพย์อ้างอิงมีมลูค่าต ่า (72)  - 
 13,559  13,758 
มลูคา่ปัจจบุนัของคา่เช่าท่ีคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมสว่นเพ่ิม  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  9,510  11,706 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 43,252  30,729 

หนีส้ินตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 52,762  42,435 

อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมสว่นเพ่ิมถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (ร้อยละตอ่ปี) 4.48  4.48 

 
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ินตามสญัญาเช่าข้างต้นแสดงเป็นสว่นหนึง่ของสว่นงานผลิตและสว่นงานซือ้มาขายไป 

 
4.3 การปรับปรุงงบการเงนิปี 2561 
 

บริษัทได้ปรับปรุงงบการเงินปีก่อนซึ่งมีผลกระทบต่อยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เน่ืองจาก 
 
1) บริษัทรับรู้รายการสินค้าคงเหลือต ่าไปจากคา่เผ่ือผลแตกตา่งในสินค้าส าเร็จรูปและคา่เผ่ือมลูคา่สินค้าคงเหลือ

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 อันเป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบ
ซอฟต์แวร์ท่ีช่วยบริหารงานในองค์กรท่ีส่งผลต่อรายงานปริมาณสินค้าคงคลัง  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
ต ่ากว่ารายงานทางบัญชีจ านวน  516.27 ล้านบาท และส่งผลให้บันทึกค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลงต ่าไป 
จ านวน 51.83 ล้านบาท และตอ่มาในปี 2562 ฝ่ายบริหารได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบรายการสินค้าส าเร็จรูป
ทัง้หมด รวมถงึหาสาเหตขุองผลแตกตา่งและพบวา่สินค้าส าเร็จรูปท่ีบนัทกึตามรายงานทางบญัชีนัน้ถกูต้อง 

2) กลุม่บริษัทรับรู้ภาระจากสว่นแบ่งขาดทนุในกิจการร่วมค้าในงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
สงูไปเป็นจ านวน 131.14 ล้านบาท ซึง่ได้ถกูบนัทกึเป็นหนีส้ินในการร่วมค้าและสว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้า 
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5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  
 
นโยบายการบัญชีท่ีน าเสนอดังต่อไปนีไ้ด้ถือปฏิบัติโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเว้นการปฏิบตัิตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ TFRS 16 ท่ีได้กล่าวไว้
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 4.1 และ 4.2. 

 
5.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสีย
ของกลุม่บริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
การรวมธรุกิจ  
 
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซือ้ เมื่อการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไว้ในส่วนของบริษัทย่อย)  
ถกูโอนไปยงักลุม่บริษัท ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั 
 
วนัท่ีซือ้กิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคมุนัน้ได้ถกูโอนไปยงัผู้ซือ้  
 
การควบคุมเกิดขึน้เมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนัน้และมี
ความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนัน้ท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วนัท่ี
ซือ้กิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคมุนัน้ได้ถกูโอนไปยงัผู้ซือ้ การก าหนดวนัท่ีซือ้กิจการและการระบเุก่ียวกบัการโอน
อ านาจควบคมุจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอีกฝ่ายหนึง่ต้องใช้ดลุยพินิจเข้ามาเก่ียวข้อง 
 
คา่ความนิยมถกูวดัมลูค่า ณ วนัท่ีซือ้ โดยวดัจากมลูค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ซึง่รวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผู้ถูกซือ้ หกัด้วยมูลค่าสุทธิ (มลูค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มาและ
หนีส้ินท่ีรับมาซึง่วดัมลูคา่ ณ วนัท่ีซือ้ 
 
สิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ต้องวดัด้วยมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีโอนไป  หนีส้ินท่ีกลุ่มบริษัทก่อขึน้เพ่ือจ่ายช าระให้แก่
เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของท่ีออกโดยกลุ่มบริษัท ทัง้นีส้ิ่งตอบแทนท่ีโอนให้ยังรวมถึงมูลค่า
ยตุิธรรมของหนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ 
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หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ของบริษัทท่ีถูกซือ้ท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนีส้ินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบันซึ่ง
เกิดขึน้จากเหตกุารณ์ในอดีต และสามารถวดัมลูคา่ยตุิธรรมได้อย่างน่าเช่ือถือ 
การซื้อแบบทยอยซ้ือ 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซือ้ กลุม่บริษัทต้องวดัมลูคา่สว่นได้เสียของเงินลงทนุท่ีกลุม่บริษัท
ถืออยู่ในผู้ถูกซือ้ก่อนการรวมธุรกิจใหม่ด้วยมูลคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ีซือ้และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึน้ในก าไร
หรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสียในผู้ ถูกซือ้ก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัด
ประเภทใหมเ่ป็นก าไรหรือขาดทนุด้วยเกณฑ์เดียวกนัเสมือนวา่ได้ขายเงินลงทนุดงักลา่วออกไป   
 
กลุม่บริษัทวดัมลูคา่สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ ตามอตัราสว่นได้เสียในสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มาจากผู้ถกูซือ้  
 
ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซือ้ของกลุ่มบริษัทท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพและคา่ท่ีปรึกษาอื่น ๆ ถือเป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดขึน้ 
 
บริษทัย่อย 
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุของกลุม่บริษัท การควบคมุเกิดขึน้เม่ือกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกบักิจการนัน้และมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนัน้ท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม  
นบัแตว่นัท่ีมีการควบคมุจนถงึวนัท่ีการควบคมุสิน้สดุลง  
 
ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ  
 
ณ วนัท่ีซือ้ธุรกิจ กลุม่บริษัทวดัมลูคา่ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุตามอตัราสว่นได้เสียในสินทรัพย์สทุธิท่ีได้มา
จากผู้ถกูซือ้  
 
การเปลี่ยนแปลงสว่นได้เสียในบริษัทย่อยของกลุม่บริษัทท่ีไมท่ าให้กลุม่บริษัทสญูเสียอ านาจการควบคมุจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในสว่นของเจ้าของ 
 
ส่วนไดเ้สียในเงินลงทนุทีบ่นัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
 
สว่นได้เสียของกลุม่บริษัทในเงินลงทนุท่ีบนัทกึตามวิธีสว่นได้เสีย ประกอบด้วยสว่นได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
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บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุม่บริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเข้าไปมีสว่นร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแตไ่ม่ถงึระดบัท่ีจะควบคมุหรือควบคมุร่วมในนโยบายดงักลา่ว  การร่วมค้า
เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษัทมีการควบคมุร่วมในการงานนัน้ โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สทุธิของการร่วมการงาน
นัน้มากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผกูพนัในหนีส้ินท่ีเก่ียวข้องกบัการร่วมการงานนัน้ 
 
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาทุนซึ่ง
รวมถึงต้นทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สว่นแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ของเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษัทสูญเสีย
ความมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั หรือการควบคมุร่วม 
 
การตดัรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงซึง่เป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท างบการเงินรวม ก าไรที่ยังไม่เกิดขึน้จริงซึ่งเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษัทร่วมถกูตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษัทมีสว่นได้เสียในกิจการท่ีถกูลงทนุนัน้  ขาดทนุท่ียงัไม่
เกิดขึน้จริงถกูตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง แตเ่ท่าท่ีเมื่อไมม่ีหลกัฐานการด้อยค่าเกิดขึน้ 
 

5.2 เงนิตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแตล่ะบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้
อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงาน โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนันัน้ 

 
สินทรัพย์และหนีส้ินท่ีไม่เป็นตวัเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทนุเดิม แปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้จากการแปลงคา่ ให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทนุในงวดบญัชีนัน้ 
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หน่วยงานในต่างประเทศ 
 
สินทรัพย์และหนีส้ินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ี
เกิดขึน้จากการซือ้หน่วยงานในตา่งประเทศ แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ  แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนท่ีใกล้เคียงกับ
อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการ
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนในสว่นของผู้ ถือหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนัน้ออกไป ยกเว้นผลต่างจากการ
แปลงคา่ท่ีถกูปันสว่นให้สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 
 
เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนได้เสียทัง้หมดหรือเพียงบางส่วนท่ีท าให้สูญเสียการควบคุม ความมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญ  หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีเก่ียวข้องกับ
หน่วยงานต่างประเทศนัน้ต้องถูกจัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของก าไ รขาดทุนจากการ
จ าหน่าย หากกลุม่บริษัทจ าหน่ายสว่นได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางสว่นแตย่งัคงมีการควบคมุ ผลสะสมต้องถกูปัน
สดัส่วนให้กบัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ หากกลุ่มบริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า
เพียงบางส่วนโดยท่ีกลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคมุร่วมท่ีมีสาระส าคญัอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจดัประเภท 
ยอดสะสมบางสว่นท่ีเก่ียวข้องเป็นก าไรหรือขาดทนุ 
 
รายการที่เป็นตวัเงินท่ีเป็นลกูหนีห้รือเจ้าหนีก้บัหน่วยงานในต่างประเทศ ซึง่รายการดงักล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหนีห้รือไมม่ีความเป็นไปได้ว่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล้  ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน
จากรายการทางการเงินดงักลา่วจะถกูพิจารณาเป็นสว่นหนึง่ของเงินลงทุนสทุธิในหน่วยงานตา่งประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ ถือหุ้น จนกว่ามีการ
จ าหน่ายเงินลงทนุนัน้ออกไป 
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5.3 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏบัิตต้ัิงแต่วันที ่1 มกราคม 2563 
 
5.3.1 การรับรู้รายการและการวดัมูลค่าเมือ่เร่ิมแรก  

 
ลกูหนีก้ารค้า ตราสารหนีท่ี้กลุม่บริษัทเป็นผู้ออก และเจ้าหนีก้ารค้ารับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกเมื่อมีการออกตรา
สารเหล่านัน้ สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินอื่น ๆ ทัง้หมดรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกเมื่อกลุ่ม
บริษัทเป็นคูส่ญัญาตามข้อก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนัน้  
 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนีก้ารค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการ
จดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั หรือวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมลูค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วย
มลูค่ายตุิธรรมบวกต้นทุนการท ารายการซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัการได้มาหรือการออกตราสาร ลกูหนีก้ารค้า
ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคัญวดัมูลค่าเมื่อเร่ิมแรกด้วยราคาของการท ารายการ 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน วดัมลูคา่เม่ือ
เร่ิมแรกด้วยมลูคา่ยตุิธรรม 
 

5.3.2 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าภายหลงั  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจดัประเภท 
 
ณ วันท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่  
การวดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย มลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ  
 
สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเว้นแตก่ลุม่บริษัท 
มีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพย์ทางการเงินท่ี
ได้รับผลกระทบทัง้หมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นต้นไปนบัจากวนัท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการ
จดัประเภท  
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไมไ่ด้ถกูก าหนดให้วดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุจะถกูวดัมลูคา่ด้วยราคาทุน
ตดัจ าหน่ายหากเข้าเง่ือนไขทัง้สองข้อดงัตอ่ไปนี ้ 
- ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ข้อก าหนดตามสญัญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งท าให้เกิดกระแสเงินสดซึง่เป็นการจ่ายเพียงเงินต้น

และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนดไว้ 
 
ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้ถูกก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นได้หากเข้าเง่ือนไขทัง้สองข้อดงัตอ่ไปนี ้ 
- ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญาและ

เพ่ือขายสินทรัพย์ทางการเงิน และ 
- ข้อก าหนดตามสญัญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งท าให้เกิดกระแสเงินสดซึง่เป็นการจ่ายเพียงเงินต้น

และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนดไว้ 
 

ณ วันท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ได้ถือไว้เพ่ือค้า กลุ่มบริษัทอาจเลือกให้        
เงินลงทุนดงักล่าวแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งการ
เลือกนีส้ามารถเลือกได้เป็นรายเงินลงทนุและเม่ือเลือกแล้วไมส่ามารถแล้วไมส่ามารถยกเลิกได้  
 

สินทรัพย์ทางการเงินทัง้หมดท่ีไม่ได้จดัประเภทให้วดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้นจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่ านก าไรหรือขาดทุน  
ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์อนุพันธ์ทัง้หมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกให้สินทรัพย์
ทางการเงินท่ีเข้าข้อก าหนดในการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ถูกวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจัดหรือลด
ความไมส่อดคล้องอย่างมีนยัส าคญัซึง่อาจเกิดขึน้ซึง่เมื่อเลือกแล้วไมส่ามารถยกเลิกได้ 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธรุกิจ  
 

กลุม่ได้ประเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีถือไว้ในระดบัพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุท่ี
จะสะท้อนวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นข้อมลูที่น าเสนอให้แก่ผู้บริหาร ข้อมลูที่ใช้ในการพิจารณารวมถงึ 
 

- นโยบายและวัตถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอและการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบัติ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลยุทธ์ของผู้บริหารเก่ียวกับการรับดอกเบีย้รับตามสัญญา การด ารงระดบัอตัรา
ดอกเบีย้ การจบัคู่ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพย์ทางการเงินกับระยะเวลาของหนีส้ินท่ีเก่ียวข้อง หรือ
กระแสเงินสดออกท่ีคาดการณ์หรือรับรู้กระแส  เงินสดผ่านการขายสินทรัพย์ทางการเงิน 
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- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานให้ผู้บริหารของกลุม่บริษัท 
- ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพย์ทางการเงินท่ีถือตาม

โมเดลธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเสี่ยง 
- วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผู้ จัดการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ท่ีบริหารจดัการหรืออ้างอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสญัญา) และ 
- ความถ่ี ปริมาณและเวลาท่ีขายในงวดก่อน เหตผุลท่ีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต 
การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไปยงับุคคลท่ีสามท่ีไม่เข้าเง่ือนไขการตดัรายการออกจากบัญชีจะไม่ถือเป็น
การขายซึง่สอดคล้องกบัการรับรู้รายการสินทรัพย์อย่างตอ่เน่ืองของกลุม่บริษัท 
 
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีถือไว้เพ่ือค้าหรือใช้ในการบริหารและประเมินผลงานด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวดั
มลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 
 
สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสญัญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินตน้หรือไม่  

 
ส าหรับวตัถปุระสงค์ของการประเมินนี ้
“เงินต้น” หมายถงึ มลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก 
“ดอกเบีย้” หมายถึง สิ่งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกับจ านวน
เงินต้นท่ีค้างช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งและความเสี่ยงในการกู้ ยืมโดยทั่วไป และต้นทุน  
(เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคลอ่งและคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) รวมถงึอตัราก าไรขัน้ต้น 
 
ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้หรือไม่ กลุ่มบริษัท
พิจารณาข้อก าหนดตามสญัญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงิน
ประกอบด้วยข้อก าหนดตามสญัญาท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตาม
สญัญาซึง่อาจท าให้ไมเ่ข้าเง่ือนไข ในการประเมิน กลุม่บริษัทพิจารณาถงึ  
- เหตกุารณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ซึง่เป็นเหตใุห้มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ตามสญัญา ซึง่รวมถงึอตัราดอกเบีย้ผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเมื่อสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษัทถูกจ ากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพ ย์ตามท่ีก าหนด  

(เช่น สินทรัพย์ทางการเงินท่ีผู้ ให้กู้ ไมม่ีสิทธิไลเ่บีย้) 
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การวดัมูลค่าภายหลงัและก าไรและขาดทนุ 
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ี
วัด มู ล ค่ า ด้ วยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 
 

 สินทรัพย์เหล่านีว้ัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและขาดทุน
สทุธิรวมถงึรายได้ดอกเบีย้และเงินปันผลรับบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ 

 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ี
วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพย์เหล่านีว้ดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัรา
ดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อย
ค่า รายได้ดอกเบีย้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุน
จากการด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดั
รายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ  

 

เงินลงทุนในตราสารหนี ้
ท่ี วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุ ติ ธ ร ร ม ผ่ า น ก า ไ ร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

 สินทรัพย์เหล่านีว้ัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายได้ดอกเบีย้
ค านวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ก าไรและขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและแลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ก าไร
และขาดทุนสุทธิอื่นรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อมีการตดัรายการ
ออกจากบญัชี ก าไรและขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะ
ถกูจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรือขาดทนุ  

 

เงินลงทุนในตราสารทุน
ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุ ติ ธ ร ร ม ผ่ า น ก า ไ ร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

 สินทรัพย์เหล่านีว้ดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็น
รายได้ในก าไรหรือขาดทุนเว้นแต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงิน
ลงทุน ก าไรและขาดทุนสทุธิอื่นรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะไม่
ถกูจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงัก าไรหรือขาดทนุ  

 

หนีสิ้นทางการเงิน - การจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าในภายหลงัและก าไรและขาดทนุ  
 

หนีส้ินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทนุ หนีส้ินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุหากให้ถือไว้
เพ่ือค้า ถือเป็นอนพุนัธ์หรือก าหนดให้วดัมลูคา่เม่ือเร่ิมแรกด้วยวิธีดงักลา่ว หนีส้ินทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ด้วย
มลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึง
ดอกเบีย้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน หนีส้ินทางการเงินอื่นท่ีวดัมลูค่าภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายด้วยวิธี
ดอกเบีย้ท่ีแท้จริง ดอกเบีย้จ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ ก าไรหรือ
ขาดทนุท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 
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5.3.3  อนพุนัธ์  
 

อนุพนัธ์รับรู้ด้วยมลูค่ายุติธรรม และวดัมลูค่ายตุิธรรมทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุน
จากการวดัมลูค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที เว้นแต่อนพุนัธ์นัน้มีไว้เพ่ือป้องกนัความเสี่ยง
ในกระแสเงินสดหรือป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณีดงักลา่วการรับรู้ผล
ก าไรหรือขาดทนุจะขึน้อยู่กบัลกัษณะของรายการที่มีการป้องกนัความเสี่ยง 

 
นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏบัิตก่ิอนวันที ่1 มกราคม 2563 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน  
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรม ลงทุน  
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์ไมไ่ด้มีไว้เพ่ือค้า 
 

5.4 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก 
และเงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงู เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึง่จะต้องช าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นสว่นหนึ่ง
ของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
 เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้ได้แสดงแยกต่างหากเป็น “เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจ ากดัในการใช้”  
 
5.5 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 
ลกูหนีรั้บรู้เมื่อกลุม่บริษัทมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสญัญา หากกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้
ก่อนท่ีจะมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการได้รับสิ่งตอบแทน จ านวนสิ่งตอบแทนนัน้จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ท่ีเกิดจาก
สญัญา  
 
ลกูหนีว้ดัมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสยั 
จะสูญ) ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช าระหนี ้และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหนีใ้นอนาคต  
ของลกูค้า หนีส้ญูจะถกูตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึน้ 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

39 

5.6 สินค้าคงเหลือ 
 
สินค้าคงเหลือวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากวา่  
 

 ต้นทุนของสินค้าค านวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบ  (Billet) ค านวณโดยวิธีราคาเจาะจง  
ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนท่ีซือ้ ต้นทุนในการแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพ่ือให้สินค้าอยู่ในสถานท่ี 
และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ต้นทุนสินค้า ค านวณโดยการ 
ใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ ยการผลิต
อย่างเหมาะสมโดยค านงึถงึระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  

 
5.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ือเป็นสินทรัพย์ทีถ่ือไว้เพ่ือขาย 
 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกซึง่ประกอบด้วยสินทรัพย์และหนีส้ิน) ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพย์
ท่ีถือไว้เพ่ือขายเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากท่ีมูลค่าท่ีจะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย
มากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นัน้ต่อไป  สินทรัพย์ (หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิก) วดัมูลค่าด้วย
จ านวนท่ีต ่ากว่าระหวา่งมลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่ายุติธรรมหกัต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับ
กลุ่มสินทรัพย์ท่ียกเลิกน าไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นล าดับแรก แล้วจึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของ
สินทรัพย์และหนีส้ินตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี และอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับการจัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายหรือถือไว้เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของในครัง้แรกและผลก าไรและขาดทนุจาก
การวดัมลูคา่ในภายหลงัรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ   
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5.8 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

เงินลงทนุในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้  
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทวดัมูลค่าด้วยราคาทุน 
หกัคา่เผ่ือการด้อยคา่ สว่นการบนัทกึบญัชีเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีสว่นได้เสีย 
 

เงินลงทนุในตราสารทนุอืน่ 
 

เงินลงทนุในตราสารทนุซึง่ไมใ่ช่หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทนุหกัขาดทนุจากการด้อยคา่ 
 

 การจ าหน่ายเงินลงทนุ 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทนุ ผลตา่งระหวา่งจ านวนเงินสทุธิท่ีได้รับและมลูคา่ตามบญัชีและรวมถงึก าไรหรือขาดทนุ
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องท่ีเคยบนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้น จะถกูบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ 
 

ในกรณีท่ีกลุม่บริษัทจ าหน่ายบางสว่นของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทนุท่ียงัถืออยู่ใช้วิธีถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั ปรับใช้กบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด 
 

5.9 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนได้แก่อสงัหาริมทรัพย์ท่ีถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมขึน้หรือทัง้สองอย่าง ทัง้นีไ้มไ่ด้มีไว้เพ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจดัหาสินค้าหรือให้บริการหรือ
ใช้ในการบริหารงาน   

 

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุหกัคา่เสื่อมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่   
 

ค่าเสื่อมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซึ่งค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย์แตล่ะรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดงันี ้
 

สว่นปรับปรุงท่ีดิน 5 - 25 ปี 
อาคาร 10 - 50 ปี 
 
กลุม่บริษัทไมค่ิดคา่เสื่อมราคาส าหรับท่ีดนิ 
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5.10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัมูลค่า 
 

สินทรพัย์ทีเ่ป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดินวดัมลูค่าด้วยราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอปุกรณ์วดัมลูค่าด้วยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจาก
การด้อยคา่ 
 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ท่ีกิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพย์นัน้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทนุในการรือ้ถอน การขนย้าย การบรูณะ
สถานท่ีตัง้ของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ ยืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคมุโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซึง่ไมส่ามารถท างาน
ได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นัน้จะถือวา่ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของอปุกรณ์  
 
สว่นประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์แตล่ะรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัจะบนัทึกแต่ละ
สว่นประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกตา่งหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการ
จ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ 
ท่ีตีราคาใหม ่จ านวนเงินท่ีบนัทกึอยู่ในสว่นเกินทนุจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถกูโอนไปยงัก าไรสะสม 
 
สินทรพัย์ทีเ่ช่า 
 
การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่านัน้ๆ  
จะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน สว่นอาคารและอปุกรณ์ท่ีได้มาโดยท าสญัญาเช่าการเงินบนัทกึเป็นสินทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  
หกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
และส่วนท่ีจะหักจากหนีต้ามสัญญา เพ่ือท าให้อัตราดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอัตราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือ 
ของหนีส้ิน คา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึโดยตรงในก าไรหรือขาดทนุ 
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สินทรพัย์ทีตี่ราคาใหม่ 
 
การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผู้ เช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเป็นอิสระอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่า
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ี ได้ รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคัญจากมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ตน้ทนุทีเ่กิดข้ึนในภายหลงั 
 
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถ     
วดัมูลค่าต้นทุนของรายการนัน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ ชิน้ส่วนท่ีถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี  
ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในการซอ่มบ ารุงท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเมื่อเกิดขึน้ 
 
ค่าเสือ่มราคา 
 
ค่าเสื่อมราคาค านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ซึง่ประกอบด้วย        
ราคาทนุของสินทรัพย์หรือต้นทนุในการเปลี่ยนแทนอื่น หกัด้วยมลูคา่คงเหลือของสินทรัพย์  
 
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 
แสดงได้ดงันี ้ 
 

สว่นปรับปรุงท่ีดิน 5 - 20     ปี  
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 10 - 50     ปี  
เคร่ืองจกัร ตามก าลงัผลผลิต  
อปุกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า  20      ปี  
เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้และอปุกรณ์ส านกังาน  5      ปี  
ยานพาหนะ 5      ปี  
ระบบสาธารณปูโภค 50      ปี  
 

กลุม่บริษัทไมค่ิดคา่เสื่อมราคาส าหรับท่ีดนิและสนิทรัพย์ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
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วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกสิน้ 
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

5.11 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซือ้กิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่า
ความนิยมจะถูกวดัมลูค่าด้วยวิธีราคาทุนหกัขาดทุนจากการด้อยคา่ กลุ่มบริษัทท าการประเมินการด้อยค่าของค่า
ความนิยมเป็นประจ าทกุปี โดยไมค่ านงึถงึวา่จะมีข้อบ่งชีข้องการด้อยคา่เกิดขึน้หรือไม่ 
 

คา่ความนิยมปันสว่นให้กบัหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดของกลุม่บริษัทแตล่ะหน่วยท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์
จากการควบรวมธุรกิจ 
 

5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
 

รายจ่ายในการวิจยัและพฒันา 
 

รายจ่ายในขัน้ตอนการวิจัย ได้แก่ การส ารวจตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่ง ความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้าน
วิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
 
ขัน้ตอนพฒันาเก่ียวข้องกบัแผนงานหรือการออกแบบส าหรับผลิตภณัฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึน้
กว่าเดิม รายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเม่ือสามารถวดัมลูค่าของรายการต้นทุนการพฒันา
ได้อย่างน่าเช่ือถือ  ผลิตภณัฑ์หรือกระบวนการนัน้มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึง่มีความเป็นไปได้
ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษัทมีความตัง้ใจและมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะน ามาใช้
เพ่ือท าให้การพฒันาเสร็จสิน้สมบรูณ์ และน าสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือน ามาขายได้  รายจ่ายในการพฒันารับรู้
เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนส าหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในการจัดเตรียม
สินทรัพย์เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกู้ ยืมสามารถน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของ
ราคาทนุของสินทรัพย์  รายจ่ายในการพฒันาอื่นรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นท่ีกลุ่มบริษัทซือ้มาและมีอายุการใช้งานจ ากัด วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่าย
สะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม  
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รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพย์ท่ีสามารถระบุได้ท่ีเก่ียวข้องนัน้ ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้ภายหลงั
รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
 
ค่าตดัจ าหน่าย 
 
คา่ตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทนุของสินทรัพย์หรือจ านวนอื่นท่ีใช้แทนราคาทนุหกัด้วยมลูคา่คงเหลือ 
 
คา่ตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงซึง่โดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นัน้ตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเร่ิม 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนเมื่อสินทรัพย์นัน้พร้อมท่ีจะให้ประโยชน์  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์ส าหรับ
ปีปัจจบุนัและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดงันี ้
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10 ปี 
คา่พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม ่ 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะได้รับประโยชน์ และมลูคา่คงเหลือ จะได้รับการทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

5.13 สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏบัิตต้ัิงแต่วันที ่1 มกราคม 2563 
 
ณ วันเร่ิมต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  
กลุ่มบริษัทน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานัน้ให้สิทธิในการควบคุม 
การใช้สินทรัพย์ท่ีระบหุรือไม่ 
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ในฐานะผูเ้ช่า 
 
ณ วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า  
กลุ่มบริษัทจะปันส่วนสิ่งตอบแทนท่ีต้องจ่ายตามสญัญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสญัญาเช่าตามเกณฑ์ราคา
ขายท่ีเป็นเอกเทศ ส าหรับสญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพย์กลุม่บริษัทเลือกท่ีจะไมแ่ยกส่วนประกอบท่ีไมเ่ป็นการเช่าและ
รับรู้สญัญาเช่าและสว่นประกอบท่ีไมเ่ป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอย่างเดียว  
 
กลุ่มบริษัท รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนีส้ินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเว้นสญัญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์มีมลูคา่ต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสัน้จะรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุง  
เม่ือมีการวดัมลูคา่ใหมข่องหนีส้ินตามสญัญาเช่า ต้นทนุของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหนีส้ินตามสญัญาเช่าปรับปรุงด้วยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล
หรือก่อนวนัท่ีสญัญาเร่ิมมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจาก
สิ่งจูงใจในสญัญาเช่าท่ีได้รับค่าเสื่อมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล
จนถึงวนัสิน้สุดของอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ท่ีเช่าให้กับกลุ่ม
บริษัทเมื่อสิน้สุดสญัญาเช่า หรือต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริษัท จะมีการใช้สิทธิในการซือ้
สินทรัพย์ ในกรณีนีส้ินทรัพย์สิทธิการใช้จะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ท่ีเช่า  
ซึง่ก าหนดตามเกณฑ์เดียวกนักบัสินทรัพย์และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 
 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมลูค่าปัจจบุนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ได้จ่ายช าระ ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิม
มีผล คิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ตามนัยของสญัญาเช่า เว้นแต่อตัรานัน้ไม่สามารถก าหนดได้  กลุ่มบริษัทใช้อตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ ยืมสว่นเพ่ิมของกลุม่บริษัทคา่เช่ารวมถงึคา่เช่าคงท่ีหกัสิ่งจงูใจตามสญัญาเช่าค้างรับ  
 
กลุม่บริษัทก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมส่วนเพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบีย้จากแหล่งข้อมลูทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและได้ปรับปรุงบางสว่นเพ่ือให้สะท้อนระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพย์ท่ีเช่า 
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หนีส้ินตามสญัญาเช่าวดัมลูค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง และหนีส้ินตามสญัญาเช่า
จะถูกวดัมลูค่าใหม่เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอายุสญัญาเช่า การเปลี่ยนแปลง ค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
จ านวนเงินท่ีคาดวา่ต้องจ่ายภายใต้การรับประกนัมลูคา่คงเหลือ หรือการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือก
ซือ้ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า เมื่อมีการวดัมูลค่าหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถกูลดมลูคา่ลงจนเป็นศนูย์แล้ว  
 

5.14 สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
 

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจตาม
มลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์นัน้ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรกวดัมลูคา่ด้วยราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหน่ายสะสมและ
ขาดทนุจากการด้อยคา่สะสม  
 
กลุ่มบริษัทตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
ท่ีเหลืออยู่ของกลุม่บริษัท 

 
5.15 การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงนิ 
 

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏบัิตต้ัิงแต่วันที ่1 มกราคม 2563 
 
กลุม่บริษัทรับรู้คา่เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น  รวมถึงเงินให้กู้ ยืมแก่กิจการ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั) เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  
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การวดัมูลค่าผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน  
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน า้หนัก 
ผลขาดทุนด้านเครดิตค านวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแส
เงินสดท่ีกิจการจะต้องจ่ายตามสญัญาและกระแสเงินสดท่ีกลุม่บริษัทคาดวา่จะได้รับ) ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึน้คิดลดด้วยอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน  
 
การวดัมลูคา่ผลขาดทนุด้านเครดิตนัน้ค านวณดงัตอ่ไปนี ้
- ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี

คาดวา่จะเกิดขึน้จากการผิดเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลงัวนัสิน้รอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของสญัญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี
คาดว่าจะเกิดขึน้จากการผิดเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาทัง้หมดท่ีเหลืออยู่ของ
สญัญา 

 
คา่เผ่ือผลขาดทุนส าหรับลกูหนีก้ารค้า วดัมลูคา่ผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุ
ของสญัญา ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านีป้ระมาณการโดยใช้ตาราง
การตัง้ส ารอง ซึง่วิธีดงักล่าวมีการน าข้อมูลผลขาดทุนท่ีเกิดขึน้ในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจง
กับลูกหนีน้ัน้ ๆ และการประเมินทัง้ข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์
เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น  กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการ
เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญัของความเสี่ยงด้านเครดิตนบัแตก่ารรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน
ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผ่ือผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้
ตลอดอายขุองสญัญา  
 
ระยะเวลาสูงสดุท่ีใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้พิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุด
ตามสญัญาท่ีกลุม่บริษัทมีฐานะเปิดตอ่ความเสี่ยงด้านเครดิต 
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กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญัหากเกินก าหนด
ช าระมากกวา่ 30 วนั มีการเปลี่ยนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอย่างมีนยัส าคญั มีการด าเนินงาน
ท่ีถดถอยอย่างมีนยัส าคญัของลกูหนี ้หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของลกูหนีใ้นการจ่าย
ช าระภาระผกูพนัให้กบักลุม่บริษัท 
 
กลุม่บริษัทพิจารณาวา่สินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสญัญาเม่ือ 
- ผู้กู้ ไม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริษัทได้เต็มจ านวน อีกทัง้กลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิในการ

ไลเ่บีย้ เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพย์ทางการเงินค้างช าระเกินกวา่ 90 วนั 
 
การประเมินการเพ่ิมขึน้ของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญนัน้มีการประเมินทัง้แบบเป็นรายลูกหนี  ้
หรือแบบกลุ่ม ขึน้อยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินแบบกลุ่ม
ต้องมีการจัดกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีคล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์ค้าง
ช าระและอนัดบัความน่าเช่ือถือ  
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้มีการประเมินใหม่ ณ สิน้ รอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพ่ือสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก  การเพ่ิมขึน้
ของค่าเผ่ือผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการด้อยคา่ในก าไรหรือขาดทุน คา่เผ่ือผลขาดทนุแสดงเป็นรายการหกั
ออกจากมลูคา่ตามบญัชีขัน้ต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน เงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นซึง่กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุนซึง่เป็นรายการเก่ียวเน่ือง
กบัก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
 
สินทรพัย์ทางการเงินทีมี่การดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
 
ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษัทประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมลูค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหนีท่ี้   
วดัมูลค่าด้วยมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตหรือไม่ สินทรัพย์
ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งส่งผล
กระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน  สถานการณ์ท่ีเป็นข้อบ่งชีว้่า
สินทรัพย์ทางการเงินเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหนีป้ระสบปัญหาทางการเงินอย่า งมีนัยส าคัญ  
การผิดสญัญา เช่น การค้างช าระเกินกวา่ 90 วนั มีความเป็นไปได้ท่ีลกูหนีจ้ะเข้าสูก่ารล้มละลาย เป็นต้น 
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การตดัจ าหน่าย 
 

มูลค่าตามบัญชีขัน้ต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตสุมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพย์ท่ีมีการตดัจ าหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็น
การกลบัรายการการด้อยคา่ในก าไรหรือขาดทนุในงวดท่ีได้รับคืน 
  
นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏบัิตก่ิอนวันที ่1 มกราคม 2563 

 
ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอื้น่ 
 
ลกูหนีว้ดัมลูค่าด้วยราคาของรายการหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัซึง่ประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการช าระหนี ้และการ
คาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหนีใ้นอนาคตของลกูค้า หนีส้ญูจะถกูตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึน้ 

 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถื่อเป็นสินทรัพย์ทีถื่อไวเ้พือ่ขาย 
 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายวดัมลูค่าด้วยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบญัชีกับ
มลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขาย ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ส าหรับกลุม่สินทรัพย์ท่ียกเลิกน าไปปันสว่นให้กบัค่า
ความนิยมเป็นล าดบัแรก แล้วจึงปันส่วนให้กบัยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนีส้ินตามสดัสว่น ยกเว้นไม่ปันส่วน
รายการขาดทนุให้กบัสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี และอสงัหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าส าหรับการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายหรือถือไว้เพ่ือจ่าย
ให้แก่ผู้ เป็นเจ้าของในครัง้แรกและผลก าไรและขาดทุนจากการวดัมลูคา่ในภายหลงัรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ   

 
5.16 การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงนิ 

 

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีข้อบ่งชีเ้ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  
ในกรณีท่ีมีข้อบ่งชีจ้ะท าการประมาณมลูค่าสินทรัพย์ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน   
 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิด
เงินสดสงูกวา่มลูคา่ท่ีจะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยคา่บนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ  
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การค านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้ับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ 
หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบันโดยใช้อตัราคิดลดก่อน
ค านึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมลูค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อ
สินทรัพย์ ส าหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่า  
จะได้รับคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพย์นัน้เก่ียวข้องด้วย 
 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ี 
ท่ีออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี เ้ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่ าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค านวณมลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยคา่จะถกูกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามลูค่าตามบัญชีภายหลงัหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหนึง่ไมเ่คยมีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่มาก่อน 
 

5.17 หน้ีสินทีมี่ภาระดอกเบี้ย 
 
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้บันทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการเกิดหนีส้ิน ภายหลงัจากการ
บันทึกหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้จะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ร่ิมแรก  
และยอดหนีเ้มื่อครบก าหนดไถ่ถอนจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง 

 
5.18 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นแสดงในราคาทนุ 
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5.19 ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานได้ท างานให้กบักิจการ 
  
โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้
 
ภาระผกูพนัสทุธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ถกูค านวณแยกตา่งหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจบุนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดงักลา่วได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนั  
 
การค านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้นัน้จัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษัทมี
สินทรัพย์เกิดขึน้ ซึง่การรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มลูค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการได้รับคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหกัการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถงึความต้องการเงินทนุขัน้ต ่าส าหรับโครงการตา่ง ๆ ของกลุม่บริษัท   
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีส้ินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  กลุ่มบริษัทก าหนดดอกเบีย้จ่ายของหนีส้ิน
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดท่ีใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี  
โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนีส้ินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงิน 
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบีย้จ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทนุ  
 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์  
ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุม่บริษัทรับรู้ก าไรและขาดทนุจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึน้ 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 
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ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนกังานท างานให้ หนีส้ินรับรู้ด้วยมลูค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานได้ท างานให้ในอดีตและภาระผกูพนันีส้ามารถประมาณได้อย่างสมเหตสุมผล  

 
5.20 ประมาณการหน้ีสิน 

 
ประมาณการหนีส้ินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันหรือท่ีก่อตัวขึ น้ 
อนัเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถกูจ่ายไป
เพ่ือช าระภาระผกูพนัดงักลา่ว ประมาณการหนีส้ินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านงึภาษีเงินได้  เพ่ือให้สะท้อนจ านวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซึง่แปร
ไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อหนีส้ิน  ประมาณการหนีส้ินส่วนท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุน
ทางการเงิน 
 

5.21 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 
 

มลูค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายช าระเพ่ือโอนหนีส้ินในรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพ
ปกติระหว่างผู้ ร่วมตลาด ณ วนัท่ีวัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก)  
ท่ี กลุ่มบริษัท สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนีส้ินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงท่ีไม่
สามารถปฏิบตัิตามข้อก าหนดของภาระผกูพนั 
 
นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหนีส้ินทางการเงิน และสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีไมใ่ช่ทางการเงิน  
 
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หาก
สามารถหาได้ ตลาดจะถือวา่มี ‘สภาพคลอ่ง’ หากรายการของสินทรัพย์หรือหนีส้ินเกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอในจ านวน
ท่ีเพียงพอซึง่สามารถให้ข้อมลูราคาได้อย่างตอ่เน่ือง  
 
หากไม่มีราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษัทใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ ข้อมูลท่ีสามารถ
สงัเกตได้ท่ีมีความเก่ียวข้องให้มากท่ีสดุ และลดการใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ให้น้อยท่ีสุด การเลือกเทคนิค
การประเมินมลูคา่จะพิจารณาปัจจยัทัง้หมดท่ีผู้ ร่วมตลาดค านงึถงึในการก าหนดราคาของรายการ 
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หากสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายกลุ่มบริษัทวัดมูลค่า
สินทรัพย์และสถานการณ์เป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซือ้ และวดัมลูค่าหนีส้ินและสถานะการเป็นหนีส้ินด้วยราคา
เสนอขาย 
 
หลกัฐานท่ีดีท่ีสดุส าหรับมลูค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการ
ท ารายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามลูค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะได้มาจากราคาเสนอซือ้
เสนอขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินท่ีเหมือนกันหรือโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าซึ่งใช้
ข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ซึ่งตดัสินว่าไม่มีนัยส าคัญต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเมื่อ
เร่ิมแรกด้วยมลูคา่ยตุิธรรมปรับด้วยผลตา่งระหวา่งมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกและราคาของการ
ท ารายการ และรับรู้เป็นรายการรอตดับัญชีซึ่งจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงินแตต้่องไมช้่ากวา่การวดัมลูค่ายตุิธรรมท่ีใช้หลกัฐานสนบัสนนุทัง้หมดจากข้อมลูที่สงัเกตได้ใน
ตลาดหรือเมื่อรายการดงักลา่วสิน้สดุลง 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลท่ีสามารถสงัเกตได้ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
มลูคา่ยตุิธรรมเหลา่นีถ้กูจดัประเภทในแตล่ะล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมตามข้อมลูที่ใช้ในการประเมินมลูคา่ ดงันี ้ 
- ข้อมลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินอย่างเดียวกนั 
- ข้อมูลระดบั 2  เป็นข้อมูลอื่นท่ีสงัเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นัน้หรือหนีส้ินนัน้นอกเหนือจาก

ราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยู่ในข้อมลูระดบั 1 
- ข้อมลูระดบั 3  ข้อมลูที่ใช้เป็นข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได้ส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินนัน้ 

 
หากข้อมลูท่ีน ามาใช้ในการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินถูกจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดบัชัน้ของมลูค่า
ยตุิธรรมของข้อมลูที่อยู่ในระดบัต ่าสดุท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูคา่ยตุิธรรมโดยรวม 
 
กลุม่บริษัทรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึน้ 
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5.22 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญั 
 
หุ้นสามญัจัดประเภทเป็นทุน  ต้นทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซือ้หุ้น (สทุธิจาก
ผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหกัจากสว่นของทนุ  
 
หุน้บริุมสิทธิ 
 
หุ้นบุริมสิทธิถูกจดัประเภทเป็นทนุหากไม่มีการระบุการบงัคบัไถ่ถอนหรือให้สิทธิเฉพาะกิจการในการไถ่ถอน ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้น  เงินปันผลของหุ้นประเภทนีรั้บรู้เป็นการจดัสรรภายในสว่นของ
ทนุเม่ือได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 
หุ้นบริุมสิทธิถกูจดัประเภทเป็นหนีส้นิหากมีการระบวุนัท่ีท่ีมีการบงัคบัไถ่ถอนหรือให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเรียกร้อง
ให้กิจการไถ่ถอนหุ้น ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามดลุยพินิจของผู้ ถือหุ้น  เงินปันผลของหุ้นประเภทนีรั้บรู้
เป็นดอกเบีย้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 
 
หุน้ทนุซื้อคืน 
 
เม่ือมีการซือ้คืนหุ้นทุน จ านวนสิ่งตอบแทนท่ีจ่ายซือ้รวมถึงต้นทุนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงจดัประเภทเป็นหุ้นทุนซือ้คืน
และแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผู้ ถือหุ้น และจดัสรรจ านวนเดียวกนันีจ้ากก าไรสะสมไปเป็นส ารองหุ้นทุนซือ้
คืนภายใต้ส่วนของผู้ ถือหุ้น เมื่อมีการจ าหน่ายหุ้นทนุซือ้คืน จ านวนเงินท่ีได้รับรับรู้เป็นรายการเพ่ิมขึน้ในส่วนของผู้
ถือหุ้ น โดยหักบัญชีหุ้ นทุนซือ้คืนด้วยจ านวนต้นทุนของหุ้ นทุนซือ้คืนท่ีจ าหน่ายซึ่งค านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกั และโอนจ านวนเดียวกนันีจ้ากบญัชีส ารองหุ้นทุนซือ้คืนไปก าไรสะสม สว่นเกินทนุจากการจ าหน่ายหุ้นทุน
ซือ้คืน (“ส่วนเกินทุนหุ้ นทุนซือ้คืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ ถือหุ้ น ขาดทุนสุทธิจากการ
จ าหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทนุซือ้คืนน าไปหกัจากก าไรสะสมหลงัจากท่ีหกัจากสว่นเกินทนุหุ้นทนุซือ้คืนหมดแล้ว 

 
5.23 รายได้ 

 
รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอ านาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจ านวนเงินท่ีสะท้อนถึงสิ่งตอบแทนท่ีกลุ่มบริษัท   
คาดวา่จะมีสิทธิได้รับซึง่ไมร่วมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบคุคลท่ีสาม ภาษีมลูคา่เพ่ิม และแสดงสทุธิจากสว่นลดการค้า 
และสว่นลดตามปริมาณ 
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การขายสินคา้และบริการ 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอ านาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึน้เมื่อมีการส่งมอบสินค้า  
ให้กบัลกูค้า ส าหรับสญัญาท่ีให้สิทธิลกูค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ในระดบัสงูมากวา่จะไมม่ีการกลบัรายการอย่างมีนยัส าคญัของรายได้ท่ีรับรู้สะสม 

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการ ขัน้ความส าเร็จของงานประเมินโดยใช้วิธี  
การส ารวจงานท่ีได้ท าแล้ว ต้นทนุท่ีเก่ียวข้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเม่ือเกิดขึน้ 

ส าหรับสญัญาท่ีมีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทบันทึกสินค้าและบริการแยกจากกัน 
หากสินค้าและบริการดังกล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสินค้าหรือบริการดังกล่าวออกจากกันได้และ
ลกูค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนัน้) หรือ มีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานท่ี
แตกตา่งกนั สิ่งตอบแทนท่ีได้รับจะถกูปันสว่นตามสดัส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินค้าและบริการนัน้ๆ ซึง่
ได้ระบไุว้ในรายงานอตัราคา่สินค้าหรือบริการที่ กลุม่บริษัทขายสินค้าและบริการเป็นเอกเทศแยกตา่งหาก 

การลงทนุ 

รายได้จากการลงทนุประกอบด้วย รายได้คา่เช่า เงินปันผลรับและดอกเบีย้รับจากการลงทนุและเงินฝากธนาคาร 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุในวนัท่ีกลุม่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบีย้รับบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุตามเกณฑ์คงค้าง 

รายไดค้่าเช่า 

รายได้ค่าเช่ารับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ค่าใช้จ่ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึน้เป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสญัญา
เช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทัง้สิน้ตามสญัญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึน้รับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบญัชีซึง่ค่า
เช่านัน้เกิดขึน้ 
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5.24 ต้นทุนทางการเงนิ 
 

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏบัิตต้ัิงแต่วันที ่1 มกราคม 2563  
 
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้ริง 
 
ดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุด้วยอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงคืออตัราท่ีใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไว้ของเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มลูคา่ตามบญัชีขัน้ต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือ 
- ราคาทนุตดัจ าหน่ายของหนีส้ินทางการเงิน 
 
ในการค านวณดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่าย อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงจะน ามาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขัน้ต้นของ
สินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหนีส้ิน อย่างไรก็ตามส าหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายได้ดอกเบีย้จะค านวณโดยการใช้
อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงกับราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิตอีก
ตอ่ไป การค านวณรายได้ดอกเบีย้จะเปลี่ยนกลบัไปค านวณจากมลูคา่ตามบญัชีขัน้ต้นของสินทรัพย์ 
 
นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏบัิตก่ิอนวันที ่1 มกราคม 2563 
 
ดอกเบีย้จ่ายและค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกันบันทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใช้จ่ายดงักล่าวเกิดขึน้ ยกเว้น
ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นต้นทนุสว่นหนึง่ของสินทรัพย์ อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพย์ดงักลา่วก่อนท่ีจะน ามาใช้เองหรือเพ่ือขาย   
 

5.25 ภาษีเงนิได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  ภาษีเงินได้ 
ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวข้อง 
ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในสว่นของผู้ ถือหุ้นหรือก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจน  
การปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมูลค่าตามบัญชี  
ของสินทรัพย์และหนีส้ินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้  
เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปนี ้การรับรู้ค่าความนิยมในครัง้แรก  การรับรู้สินทรัพย์หรือหนีส้ินในครัง้แรก
ซึง่เป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนัน้ไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผล
แตกตา่งท่ีเก่ียวข้องกบัเงินลงทนุในบริษัทย่อย หากเป็นไปได้วา่จะไมม่ีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล้    
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตดับัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหนีส้ินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน  
 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการ
โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพ่ิมขึน้ และมีดอกเบีย้ท่ีต้อง
ช าระ  กลุ่มบริษัทเช่ือว่าได้ตัง้ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  
การประเมินนีอ้ยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและข้อสมมติ  และอาจจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับ
เหตกุารณ์ในอนาคต ข้อมลูใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตดัสินใจโดยขึน้อยู่กบัความเพียงพอของภาษี
เงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่ าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิด 
การเปลี่ยนแปลง 
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีส้ินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้นี ้
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรับ
หน่วยภาษีตา่งกนันัน้กิจการมีความตัง้ใจจะจ่ายช าระหนีส้ินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิ
หรือตัง้ใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช าระหนีส้ินในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก าไรเพ่ือเสียภาษี  
ในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต
ต้องพิจารณาถึงการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุง
การกลบัรายการผลแตกตา่งชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแตล่ะบริษัทย่อยในกลุม่บริษัทแล้วอาจมีจ านวน
ไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทัง้จ านวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนั 
ท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง  

 
5.26 ก าไรต่อหุ้น  

 
กลุ่มบริษัทแสดงก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณ
โดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท.ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัท่ีออกจ าหน่าย
ระหว่างปี ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผู้ ถือหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้น
สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัท่ีออกจ าหน่าย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัปรับลดทัง้หมด 
 

5.27 รายงานทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผู้ มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน จะแสดงถึงรายการ  
ท่ีเกิดขึน้จากสว่นงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการที่ได้รับการปันสว่นอย่างสมเหตสุมผล 
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6 กำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี  15 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทสละสิทธิ 
การจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนใน Millcon Thiha Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทจะมีสิทธิจองซือ้ทัง้หมด 
จ านวน 76,157 หุ้ น ในราคาจองซือ้หุ้ นละ 10 เหรียญสหรัฐ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 การเพ่ิมทุนของบริษัท
ดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์และสัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัท ลดลงจากเดิมร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 20.21 
ของทุนจดทะเบียนทัง้หมด ท าให้กลุ่มบริษัทสญูเสียอ านาจควบคมุในบริษัท Millcon Thiha Limited และ Millcon 
Thiha (Hong Kong) Co., Ltd. (บริษัทย่อยทางอ้อม) และจดัประเภทเงินลงทนุดงักลา่วเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม 

(พนับาท) 
ผลกระทบจำกกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุมต่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม 

ณ วันที่สูญเสียอ ำนำจควบคุม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  7,230 
ลกูหนีก้ารค้า 235,202 
ลกูหนีอ้ื่น 79,293 
สินค้าคงเหลือ 49,111 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,628 
เจ้าหนีก้ารค้า (359,111) 
เจ้าหนีอ้ื่น (76,531) 
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ินสุทธิ (63,178) 
หกั สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ (31,303) 
หกั การแปลงคา่หน่วยงานตา่งประเทศ (2,760) 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทย่อย (29,115) 

ขาดทุนจากการสูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

(พนับาท) 
มลูคา่ตามวิธีสว่นได้เสียตามสดัสว่นเงินลงทนุ - 
หกั มลูคา่ตามบญัชีของสว่นได้เสียของบริษัทย่อย (29,115) 
ก ำไรจำกกำรสูญเสียอ ำนำจกำรควบคุมในบริษัทย่อย 29,115 
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7 บุคคลหรือกจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท  
หากกลุ่มบริษัทมีอ านาจควบคมุหรือควบคมุร่วมกนัทัง้ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกนัหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับคุคลหรือกิจการนัน้ การเก่ียวข้องกนันีอ้าจเป็นรายบคุคล
หรือเป็นกิจการ 
 
ความสมัพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14, 15 

และ 17 ส าหรับความสมัพนัธ์กบัผู้บริหารส าคญัและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนัอื่น มีดงันี ้ 
 

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ประเทศที่
จัดตัง้ 

/สัญชำต ิ

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

ผู้บริหารส าคญั 
 

ไทย บคุคลที่มีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน 
สัง่การและควบคมุกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้นี ้รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับ
บริหารหรือไม)่ 

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) ไทย ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
บริษัท อาร์.เอส.พี.สตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
Millcon Thiha GEL Limited พมา่ บริษัทย่อยของการร่วมค้า 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแตล่ะประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ซือ้/ขายสินค้า ราคาเทียบเคียงราคาตลาดหรือยราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

(อ้างถงึหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 34) 
ซือ้/ขายสินทรัพย์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายได้เงินปันผล ตามสิทธิท่ีจะได้รับ 
รายได้คา่เช่า ราคาตามสญัญา 
รายได้อื่น ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบีย้รับ MLR-1 ตอ่ปี 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบีย้จ่าย MLR-1 ตอ่ปี 
คา่ตอบแทนผู้บริหารส าคญั ตามหลกัเกณฑ์ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา 

รายการที่ส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัส าหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปได้ดงันี ้ 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562 
(พนับาท) 

บริษัทย่อย 
ขายสินค้า - - 1,150,307 1,670,247 
ซือ้สินค้า - - 4,293,500 4,824,107 
รายได้คา่เช่า - - 1,302 147 
รายได้อื่น - - 47,301 48,667 
ดอกเบีย้รับ - - 10,458 12,237 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน - - 11,195 11,013 

บริษัทร่วม 
ขายสินค้า 17 4 17 1 
รายได้คา่เช่า 162 278 - - 
รายได้อื่น 1,157 615 1,157 615 
ดอกเบีย้รับ 782 290 782 290 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน 53,494 175,445 27,674 126,681 
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งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562 
(พนับาท) 

กจิการร่วมค้า 
ขายสินค้า 625,413 1,571,388 - 50 
ซือ้สินค้า 864,382 1,641,969 864,382 1,576,342 
รายได้คา่เช่า 960 960 960 960 
รายได้อื่น 3,063 2,578 3,063 2,578 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน 4,489 5,675 4,489 5,675 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องกัน 
ขายสินค้า 173,264 511,561 86,788 237,938 
ซือ้สินค้า - 1,209 - - 
ขายสินทรัพย์ 183 6,670 183 4,605 
รายได้อื่น 7,832 3,600 7,832 3,600 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน 3,583 22,501 716 863 

ผู้บริหารส าคัญ 
คา่ตอบแทนผู้บริหารส าคญั 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 48,689 50,841 38,569 38,978 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,414 1,254 1,234 1,112 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 50,103 52,095 39,803 40,090 
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ยอดคงเหลือกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 

ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
บริษัทย่อย -  -  8,793  204,582 
บริษัทร่วม 150,860  -  150,860  - 
กิจการร่วมค้า 100,652  502,502  -  - 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 40,241  138,171  30,060  62,648 
รวม 291,753  640,673  189,713  267,230 

        
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - กจิการทีเ่ก่ียว 
ข้องกัน  

บริษัทย่อย -  -  637,979  43,503 
กิจการร่วมค้า 19,035  -  19,035  - 
รวม 19,035  -  657,014  43,503 

        

ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน        
บริษัทย่อย -  -  1,295,407  1,184,089 
บริษัทร่วม 5,898  3,415  5,898  3,393 
กิจการร่วมค้า 7,621  5,671  7,621  5,670 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 30,990  33,835  30,990  33,835 
รวม 44,509  42,921  1,339,916  1,226,987 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู -  (15,904)  -  (15,904) 
สุทธิ 44,509  27,017  1,399,916  1,211,083 
        

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน    
บริษัทย่อย -  -  204,100  100,000 
บริษัทร่วม 19,240  14,300  19,240  14,300 
รวม 19,240  14,300  223,340  114,300 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับ ปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 มีดงันี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2563 2562 2563 2562 

(พนับาท) 
บริษัทย่อย  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม - - 100,000 - 
ให้กู้ เพ่ิม - - 459,100 285,200 
รับช าระ - - (355,000) (185,200) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม - - 204,100 100,000 

บริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 14,300 - 14,300 - 
ให้กู้ เพ่ิม 24,715 23,700 24,715 23,700 
รับช าระ (19,775) (9,400) (19,775) (9,400) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 19,240 14,300 19,240 14,300 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แกกิ่จการท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นการให้กู้ ยืมโดยไมม่ดีอกเบีย้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2563 2562 2563 2562 

(พนับาท) 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 

บริษัทย่อย - - 233,090 233,090 
รวม - - 233,090 233,090 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
บริษัทย่อย          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  233,090  233,090 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  -  -  233,090  233,090 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นการให้กู้ ยืมในรูปตัว๋สญัญาใช้เงิน อตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 5.25 ตอ่ปี ส าหรับทัง้สองปี 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
บริษัทย่อย -  -  -  728 
บริษัทร่วม 36  -  36  - 
กิจการร่วมค้า 23,060  150,209  23,060  150,209 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,559  3,246  -  - 
รวม 24,655  153,455  23,096  150,937 

        
เงนิรับล่วงหน้าค่าสินค้า - กจิการ 

ทีเ่ก่ียวข้องกัน  
บริษัทย่อย -  -  424,742  393,908 
กิจการร่วมค้า 690  -  -  - 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั -  31,089  -  31,089 
รวม 690  31,089  424,742  424,997 

        
 

 

 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 

เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน        
บริษัทย่อย -  -  862  1,000 
บริษัทร่วม 438,915  18,260  435,000  15,519 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 98  154  91  146 
รวม 439,013  18,414  435,953  16,665 

        

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
บริษัทย่อย -  -  51,790  - 
รวม -  -  51,790  - 
        
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
บริษัทย่อย          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  1,018 
กู้ ยืมเพ่ิม  -  -  51,790  5,000 
จ่ายช าระ  -  -  -  (6,018) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  -  -  51,790  - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ระยะสัน้จากบริษัทย่อยทัง้จ านวนเป็นการให้กู้ ยืมในรูปสญัญากู้ ยืมเงิน 
ก าหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ไมม่ีอตัราดอกเบีย้ทัง้สองปี 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกจิกำรที่เก่ียวข้องกัน 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตท้ังสิ้น
ภายใต้สัญญาเช่าทีบ่อกเลิกไม่ได้         

ภายในหนึง่ปี  -  -  -  6,424 
รวม  -  -  -  6,424 

 
ภำระผูกพันอ่ืนกับกจิกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษัท มีภาระการค า้ประกนักบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนัดงันี ้
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
การค า้ประกันห นี ส้ินของบ ริษัท ท่ี
เก่ียวข้องกนั  145,204  

 
157,564  145,204  

 
157,564 

การค า้ประกนัหนีส้ินของบริษัทร่วม   73,776  83,469  73,776  83,469 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีภาระค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งให้กบับริษัท
ย่อย มวีงเงินจ านวน 525 ล้านบาท โดยมีท่ีดินและเคร่ืองจกัรของบริษัทย่อย และกรรมการของบริษัทย่อยท่านหนึ่ง
ร่วมค า้ประกนัเตม็วงเงิน 
 

บริษัทมีภาระค า้ประกันเงินกู้ ภายใต้สัญญาให้กู้ ร่วมกับสถาบันการเงิน 2 แห่งให้กับกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่ง 
ตามสดัสว่นการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 50 เป็นจ านวน 325 ล้านบาท 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค า้ประกันกับธนาคารแห่งหนึ่ง
ร่วมกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัจ านวน 5.83 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ือค า้ประกนัวงเงินสินเช่ือของกิจการร่วมค้า และวาง
หลกัประกนัโดยหุ้นสามญัของกิจการร่วมค้าท่ีถือโดยบริษัท 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันจากการวางหลกัประกันเงินกู้ ยืมของกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งตาม
สดัสว่นถือหุ้นคิดเป็นจ านวน 500 ล้านบาท และบริษัทได้น าหุ้นสามญัในกิจการดงักลา่ววางเป็นหลกัประกนัจ านวน 
9,476,369 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.49 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของกิจการร่วมค้า 
 

8 รำยกำรธุรกจิกับพันธมิตรทำงกำรค้ำ  
 

ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)  
และข้อ 2 (3) ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี  ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกัน ตามค านิยามท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลุ่มบริษัท มีรายการค้าท่ีมีสาระส าคัญกับพันธมิตร  
ทางการค้าท่ี เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติของผู้ บริหารหรืออดีตพนักงาน  
ของกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัดงันี ้

 
รำยชื่อพันธมิตรทำงกำรค้ำ ประเทศที่

จัดตัง้ 
/สัญชำต ิ

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

บริษัท อินไซท์ สตีล จ ากดั ไทย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้มีอ านาจเป็นญาติของ
ผู้บริหารของบริษัท 

บริษัท จรัสรุ่งโรจน์ จ ากดั ไทย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้มีอ านาจเป็นญาติของ
ผู้บริหารของบริษัท 

 
รายการที่ส าคญักบัพนัธมิตรทางการค้าส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม        

รายได้จากการขายสินค้า 86,564  255,629  481  132,466 
การซือ้สินค้า -  105,442  -  105,442 
คา่ใช้จ่ายอ่ืน 379  -  -  - 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ยอดคงเหลือกบัพนัธมิตรทางการค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2563 2562 2563 2562 
(พนับาท) 

ลกูหนีก้ารค้า 14,425 118,283 - 111,399 
เจ้าหนีก้ารค้า - 112,823 - 112,823 

9 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2563 2562 2563 2562 

(พนับาท) 
เงินสดในมือ 373 520 150 150 
เช็ครับในมือ - 2,425 - - 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 8,554 88,184 506 77,243 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 283,736 339,471 259,372 237,013 
เงินฝากธนาคารที่มีสภาพคลอ่งสงู 12,336 84,096 7,025 78,982 
รวม 304,999 514,696 267,053 393,388 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

70 

10 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 7 291,753  640,673  189,713  267,230 
พนัธมิตรทางการค้า 8 14,425  118,283  -  111,399 
บคุคลหรือกิจการอื่น ๆ  1,371,394  1,983,977  608,509  1,532,714 
รวม  1,677,572  2,742,933  798,222  1,911,343 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (48,485)  (28,235)  (27,245)  (7,011) 
สุทธิ  1,629,087  2,714,698  770,977  1,904,332 

         
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 
    ส าหรับปี (กลบัรายการ)  

 

20,250 

 

(8,781)  20,234 

 

(11,571) 
 
การวิเคราะห์อายขุองลกูหนีก้ารค้า มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
         
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ  1,283,473  2,182,600  527,515  1,718,414 
เกินก าหนดช าระ :         
 น้อยกวา่ 3 เดือน  156,931  322,439  93,633  127,255 
 3 - 6 เดือน  130,475  197,112  91,970  35,686 
 6 - 12 เดือน  52,033  2,780  52,033  2,563 
 มากกวา่ 12 เดือน  54,660  38,002  33,071  27,425 
  1,677,572  2,742,933  798,222  1,911,343 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  (48,485)  (28,235)  (27,245)  (7,011) 
สุทธิ  1,629,087  2,714,698  770,977  1,904,332 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลกูค้าของกลุม่บริษัทมีระยะเวลาตัง้แต ่30 วนั ถงึ 120 วนั 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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11 ลูกหนีอ่ื้น 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2563 2562 2563 2562 
(พนับาท) 

เงินประกนัคา่สินค้า 36,001 120,000 - - 
รายได้ค้างรับ 32,512 30,141 - - 
ภาษีซือ้ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 18,940 24,791 1,195 8,130 
เงินทดรองจ่าย 15,634 36,862 1,196,387 1,107,014 
ลกูหนีก้รมสรรพากร 15,297 41,383 - - 
ดอกเบีย้ค้างรับ 1,411 17,164 40,434 29,452 
อื่น ๆ 91,191 78,379 130,418 99,268 
รวม 210,986 348,720 1,368,434 1,243,864 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (1,703) (17,482) - (16,207) 
สุทธิ 209,283 331,238 1,368,434 1,227,657 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูส าหรับปี 

(กลบัรายการ) (15,779) (16,356) (16,207) (111) 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

72 

12 สินค้ำคงเหลือ 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2563 2562 2563 2562 

(พนับาท) 
วตัถดุิบ 561,256 782,504 27,015 284,092 
สินค้ากึง่ส าเร็จรูป 31,704 34,172 4,713 17,977 
สินค้าส าเร็จรูป 336,009 892,932 149,336 444,014 
สินค้าระหวา่งผลิต - 3,901 - - 
อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลือง 762,279 884,590 253,637 267,666 
สินค้าระหวา่งทาง 69,441 245,780 12,820 98 

1,760,689 2,843,879 447,521 1,013,847 
หกั คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าลดลง 

- วตัถดุิบ (5,617) (636) - (41) 
- สินค้ากึง่ส าเร็จรูป (2) (378) - - 
- สินค้าส าเร็จรูป (13,308) (21,257) (10,457) (6,769) 

(18,927) (22,271) (10,457) (6,810) 

สุทธิ 1,741,762 2,821,608 437,064 1,007,037 

มลูคา่ตามบญัชีของสินค้าคงเหลือท่ีด ารง
ตามค าสัง่หรือจ านองเพ่ือค า้ประกนั
หนีส้ิน 805,065 1,426,536 170,607 739,273 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 
ต้นทนุของสินค้าคงเหลือท่ีบนัทกึเป็น
คา่ใช้จ่าย และได้รวมในบญัชีต้นทนุขาย 

- ต้นทนุขาย 10,673,347 16,428,029 9,078,531 13,461,353 
- การปรับลดมลูคา่เป็นมลูคา่สทุธิท่ีคาด

วา่จะได้รับ (กลบัรายการ) (3,344) (214,186) 3,647 (125,821) 
สุทธิ 10,670,003 16,213,843 9,082,178 13,335,532 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้น าสินค้าส าเร็จรูปไปค า้ประกนัไว้กบัสถาบนัการเงิน 
เพ่ือเป็นหลักประกันส าหรับเงินกู้ ยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ ยืมระยะยาว และวงเงินสินเช่ือจากสถาบันการเงิน  
ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 25 

 
13 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  39,496  -  52,000  - 
โอนมาจากเงินลงทนุในบริษัทย่อย  -  -  917,000  - 
โอนมาจากมลูคา่ตามบญัชีของ

สินทรัพย์ในบริษัทย่อย 
 1,170,000  -  -  - 

โอนมาจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม  -  99,801  -  130,552 
ขาย  (39,496)  (60,305)  (52,000)  (78,552) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  1,170,000  39,496  917,000  52,000 

 
ระหว่างปี 2563 ผู้บริหารผูกมดัในแผนการขายส่วนงานเน่ืองจากการตดัสินใจเชิงกลยุทธ์เพ่ือเน้นความสามารถ
หลักของกลุ่มบริษัทให้มากขึน้  ซึ่งได้มีการหารือเบือ้งต้นกับผู้ ซื อ้ ท่ีมีศักยภาพ พร้อมทัง้ ก าหนดเง่ือนไข 
และราคาขายในเชิงหลักการเบือ้งต้นและบริษัทได้รับเงินล่วงหน้าจากการจ าหน่ายบริษัทย่อยเป็นจ านวน  
435 ล้านบาท ดังนัน้สินทรัพย์ของบริษัทย่อยจึงถูกจัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563  
และผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยดงักล่าวได้แสดงเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิกเน่ืองจากมูลค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวคาดว่าจะได้รับจากการขายภายใน 12 เดือนจากวนัท่ีในงบการเงิน ส่วนงานนีไ้ม่ได้เป็นการด าเนินงาน 
ท่ียกเลิกหรือถูกจัดประเภทเป็นถือไว้เพ่ือขาย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีแสดง
เปรียบเทียบได้ถกูจดัประเภทใหมเ่พ่ือน าเสนอการด าเนินงานท่ียกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการด าเนินงาน
ตอ่เน่ือง 
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  (พนับาท) 
ผลกระทบจำกกำรจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย   

ต่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม   
สินทรพัย์ลดลง   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   1,266 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั  5,171 
ลกูหนีก้ารค้า  67,210 
ลกูหนีอ้ื่น  4,400 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น  3,096  
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  1,506,648 
สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน  892,218 
คา่ความนิยม  1,573,872 
  4,053,881 

หนีสิ้นลดลง   
เจ้าหนีก้ารค้า  1,830 
เจ้าหนีอ้ื่น  57,260 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  2,390,808 
หนีส้ินภายใต้สญัญาปรับโครงสร้างหนี ้  74,594 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  201,280 
  2,725,772 
   
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ินสุทธิ  1,328,109 
หกั สว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ  (24,936) 
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย  1,353,045 

 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขายซึง่รวมอยู่ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
  (พนับาท) 
มลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย  1,170,000 
หกั มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย  1,353,045 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย  (183,045) 
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ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานทีย่กเลิก งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 
รายได้ 376,677  396,312  -  - 

        

ต้นทนุขายและบริการ 148,882  134,881  -  - 

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 78,945  92,946  -  - 

รวมคา่ใช้จ่าย 227,827  227,827  -  - 

ผลกำรด ำเนินงำนจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำน 148,850  168,485  -  - 

รายได้ภาษีเงินได้ 8,309  8,309  -  - 

ผลกำรด ำเนินงำนจำกกจิกรรมกำร
ด ำเนินงำน (สุทธิจำกภำษีเงนิได้) 157,159  176,794  -  - 

 

กำรแบ่งปันก ำไร        

สว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 141,443  159,115  -  - 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 15,716  17,679  -  - 

ก ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก 157,159  176,794  -  - 

 

ก ำไรต่อหุ้น (บาท)        

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.031  0.038  -  - 

ก าไรตอ่หุ้นปรับลด 0.031  0.038  -  - 

 

กระแสเงนิสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)  
การด าเนินงานทีย่กเลิก      -  - 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  339,475  259,473  -  - 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ  (30,418)  (91,739)  -  - 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน  (308,848)  (167,400)  -  - 

กระแสเงนิสดได้มำจำก 
กำรด ำเนินงำนที่ยกเลิก  209  334  -  - 
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14 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2563 2562 2563 2562 

(พนับาท) 
บริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 362,853 307,673 377,719 329,397 
ซือ้เงินลงทนุ 679,970 186,874 679,970 186,874 
จ าหน่ายเงินลงทนุ - (5,211) - (8,000) 
สว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (46,718) (23,997) - - 
สว่นแบ่งขาดทนุเบ็ดเสร็จจากเงินลงทนุ 
ในบริษัทร่วม (305) (2,685) - - 

จดัประเภทจากเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - 8,277 - 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย - (99,801) - (130,552) 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ - - (779) - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 995,800 362,853 1,065,187 377,719 

บริษทั ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 

เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ท าสัญญาขายเงินลงทุนในบริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ออกไปทัง้
จ านวนกลุ่มบริษัทและบริษัทจึงได้จดัประเภทเงินลงทุนในบริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง จ ากดั เป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้
เพ่ือขาย ณ วนัท่ีท าสญัญาทนัที โดยสญัญาซือ้ขายดงักล่าวเป็นการตกลงทยอยขายเงินลงทนุเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 270 
ล้านบาท โดยในปี 2563 บริษัทได้ท าการขายเสร็จสิน้แล้ว มลูคา่การขายจ านวน 90 ล้านบาทและมลูค่าตามบญัชี
ของบริษัทจ านวน 36 ล้านบาท ท าให้บริษัทมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการเป็นจ านวนเงิน 58.83 ล้านบาทและ 54 ล้านบาท ตามล าดบั 

บริษทั บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน 
ของบริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวน 217.8 ล้านหุ้ น มีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.68 บาท และซือ้ 
ในราคาหุ้นละ 0.33 บาท เป็นจ านวนเงิน 71.9 ล้านบาท ท าให้บริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 32.77 
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บริษทั บิลค์ วนั กรุ๊ป จ ากดั 

เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2562 บริษัทได้ท าสัญญาขายเงินลงทุนในบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จ ากัด ทัง้จ านวนมูลค่า 
32.00 ล้านบาท ให้กบับริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั กลุม่บริษัทและบริษัทจึงได้จดัประเภทเงินลงทุน
ในบริษัท บิลค์ วนั กรุ๊ป จ ากดั เป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย ณ วนัท่ีท าสญัญา สญัญาซือ้ขายดงักลา่วตกลงช าระ
ราคาเป็นเงินทัง้สิน้ 138.67 ล้านบาท โดยแบ่งช าระออกเป็น 4 งวดดังตารางนี ้โดยกรรมสิทธ์ิของหุ้ นท่ีซือ้ขาย 
จะถูกโอนทันทีตามสัดส่วนและจ านวนท่ีได้มีการช าระค่าหุ้ น  และมีก าไรจากการจ าหน่ายรวมเป็นจ านวนเงิน 
106.67 ล้านบาท ท าให้ในปี 2563 บริษัทมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเป็นจ านวนเงิน 61.01 ล้านบาทและ 53.33 ล้านบาท ตามล าดบั 

งวดช ำระเงนิ จ ำนวนหุ้น รำคำขำย 
(พนับาท) 

งวดท่ี 1 ณ วนัท่ีของสญัญา 83,333 34,666 
งวดท่ี 2 ภายใน 180 วนันบัจากวนัท่ีของสญัญา (ภายในวนัท่ี 25 ก.ย. 2562) 83,334 34,667 
งวดท่ี 3 ภายใน 360 วนันบัจากวนัท่ีของสญัญา (ภายในวนัท่ี 23 มี.ค. 2563 

ขยายเวลาถงึวนัท่ี 22 พ.ค. 2563) 83,334 34,667 
งวดท่ี 4 ภายใน 540 วนันบัจากวนัท่ีของสญัญา (ภายในวนัท่ี 19 ก.ย. 2563) 83,334 34,667 
รวม 333,335 138,667 

ตอ่มากรรมการอนมุตัิการลงทนุในบริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั โดยเป็นสญัญาเอกเทศ 

บริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 28 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตัิลงทุนในหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุนของบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากัด จ านวน 1,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 100 ล้านบาท ท าให้บริษัทถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 31.25 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้ นตามสัดส่วน 
เป็นจ านวนเงิน 25 ล้านบาท (25% ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว) ต่อมาในปี 2563 บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ 
แคปปิตอล จ ากัด ได้เรียกช าระค่าหุ้ นเพ่ิมเติมตามสัดส่วนเป็นจ านวนเงิน 62.50 ล้านบาท (62.50% ของทุน 
จดทะเบียนและช าระแล้ว) 
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เมื่อวันท่ี  20 พฤษภาคม 2563 บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากัด ได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 
580,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 58 ล้านบาท และบริษัทได้สละสิทธิการจองซือ้หุ้น
เพ่ิมทนุดงักล่าว (ตามเง่ือนไขการลงทุน) ท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 31.25 เหลือร้อยละ 
26.46 ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด 

บริษทั ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากดั 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี  12 ธันวาคม 2562 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติซือ้หุ้ นสามัญ 
ของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากัด ในสดัส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 686,000 หุ้ น มีมูลค่า 
ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีมลูค่าจ่ายซือ้ตามสญัญาเป็นจ านวนเงิน 246.47 ล้านบาท (มลูค่าตามสญัญาสูง
กว่ามูลค่าท่ีตราไว้เป็นจ านวน  177.87 ล้านบาท) ซึ่งบ ริษัทได้ท าเป็นสัญญาซื อ้ขายหุ้ นโดยก าหนดให้ 
การซือ้ขายหุ้ นทัง้หมดแล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันท่ีท าสัญญา ต่อมาบริษัทได้ท าการซือ้ขายหุ้ นแล้ว 
จ านวน 250,264 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 90 ล้านบาท จึงท าให้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทถือหุ้ นในบริษัท
ดังกล่าวตามสัดส่วนร้อยละ 17.88 ต่อมาในระหว่างปี 2563 บริษัทได้ท าการซือ้หุ้ นส่วนท่ีเหลือตามสัญญา 
จ านวน 435,736 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 156.47 ล้านบาท ท าให้บริษัทถือหุ้นในบริษัทดงักลา่วตามสดัสว่นร้อยละ 49 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมตัิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากัด จ านวน 735,000 หุ้ น มีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 
73.5 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 49.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้ว 

บริษทั เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี  27 เมษายน 2563 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติซือ้หุ้ นสามัญ 
ของบริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั ในสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 2,500 ล้านบาท (ปัจจบุนั
อยู่ระหว่างการเพ่ิมทุนให้ถึงจ านวน 2,500 ล้านบาท) ซึง่บริษัทได้ท าการลงทุนในบริษัทดงักล่าวแล้วเป็นจ านวน 
9,760,000 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 400 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแล้วเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 จึงท าให้
บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 40.98 เป็นการชั่วคราว เน่ืองจาก บริษัท เมกะวตัต์ จ ากัด อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
เพ่ิมทุนจากผู้ ถือหุ้ นรายอื่นเพ่ือเพ่ิมทุนจดทะเบียนให้ถึง 2,500 ล้านบาท ตามสัญญาร่วมลงทุนและคาดว่า 
จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 
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เงินลงทนุในบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้

งบกำรเงนิรวม 
ประเทศที ่ สดัสว่นความ มลูคา่ตาม 
กิจการจดัตัง้ เป็นเจ้าของ ทนุช าระแล้ว ราคาทนุ วิธีสว่นได้เสยี 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
(ร้อยละ) (พนับาท) 

บริษัทร่วม 
บริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) (1) ไทย 32.77 32.77 904,020 904,020 261,940 262,719 227,816 248,239 
บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากดั (2) ไทย 49.00 17.88 290,000 140,000 319,970 90,000 299,357 90,000 
บริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั (3) ไทย 26.46 31.25 378,000 320,000 75,000 25,000 68,627 24,614 
Millcon Thiha Limited (4) พมา่ 20.21 - 664,560 

เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

- 8,277 - - - 

บริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั (5) ไทย 40.98 - 976,000 - 400,000 - 400,000 - 
รวม 1,065,187 377,719 995,800 362,853 

(1) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการบริการทา่เทยีบเรือและโรงพกัสนิค้ารวมถงึบริการด้านการขนสง่ 
(2) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ที่ใช้ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่ 
(3) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไมไ่ด้ลงทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 
(4) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัวสัดกุ่อสร้างและบริการสนบัสนนุอื่น ๆ การค้าวสัดกุ่อสร้าง 
(5) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจในการลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
ประเทศท่ี สดัส่วนความ 
กิจการจดัตัง้ เป็นเจ้าของ ทนุช าระแล้ว ราคาทนุ การด้อยคา่ ราคาทนุ - สทุธิ 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
(ร้อยละ) (พนับาท) 

บริษัทร่วม 
บริษัท บี จิสตกิส์ จ ากดั (มหาชน) (1) ไทย 32.77 32.77 904,020 904,020 262,719 262,719 (779) - 261,940 262,719 
บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากดั (2) ไทย 49.00 17.88 290,000 140,000 319,970 90,000 - - 319,970 90,000 
บริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั (3) ไทย 26.46 31.25 378,000 320,000 75,000 25,000 - - 75,000 25,000 
Millcon Thiha Limited (4) พม่า 20.21 - 664,560 

เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

- 8,277 - - - 8,277 - 

บริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั จ ากดั (5) ไทย 40.98 - 976,000 - 400,000 - - - 400,000 - 
รวม 1,065,966 377,719 (779) - 1,065,187 377,719 

(1) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการบริการท่าเทียบเรือและโรงพกัสินค้ารวมถงึบริการด้านการขนส่ง 
(2) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่ 
(3) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการลงทนุท่ีไม่ได้ลงทนุในธุรกิจการเงินเป็นหลกั 
(4) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัวสัดกุ่อสร้างและบริการสนบัสนนุอ่ืน ๆ การค้าวสัดกุ่อสร้าง 
(5) บริษัทร่วมด าเนินธุรกิจในการลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
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บริษทัร่วม 
 

ตารางต่อไปนีส้รุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซือ้ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี  
การกระทบยอดรายการระหวา่งข้อมลูทางการเงินโดยสรุปดงักลา่วกบัมลูคา่ตามบญัชีของสว่นได้เสียของกลุม่บริษัทในกิจการเหลา่นี ้ 

 
 บริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั 

(มหาชน) 
 บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค  

จ ากดั 
 บริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ 
แคปปิตอล จ ากดั 

  
Millcon Thiha Limited 

 บริษัท เดอะ เมกะวตัต์ 
จ ากดั 

 บริษัท ไอเจน เอนจิเนียร่ิง 
จ ากดั 

  
บริษัท บลิค์ วนั กรุ๊ป จ ากดั 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท)     
รายได้ 340,832  392,836  43,592  35,518  96  40  1,103,743  -  1,203  -  -  457,907  -  124,187 
                            
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (57,341)  (27,561)  (42,069)  (48,683)  (13,549)  (9,391)  31,001  -  (5,905)  -  -  (60,191)  -  (5,833) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน (930)  3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (833)  -  736 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม 

(ร้อยละ 100) (58,271)  (27,558)  (42,069)  (48,683)  (13,549)  (9,391)  31,001  -  (5,905)  -  -  (61,024)  -  (5,097) 
                            
ก ำไรขำดทุนส่วนที่เป็น
ของกลุ่มบริษัท (20,423)  (7,562)  (20,613)  -  (5,987)  (386)  -  -  -  -  -  (14,535)  -  (1,514) 
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บริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากดั 
บริษัท มนูช็อต เวนเจอร์ 
แคปปิตอล จ ากดั Millcon Thiha Limited บริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
(พนับาท) 

สินทรัพย์หมนุเวียน 279,366 457,140 66,662 103,053 54,028 72,169 701,559 - 955,271 - 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 664,229 475,558 384,659 380,772 209,441 77,802 2,004 - 15,790 - 
หนีส้ินหมนุเวียน (113,575) (118,650) (299,591) (122,021) (3,915) (205) (745,926) - (966) - 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน (208,707) (130,414) (1,106) (297,816) (140) (304) - - - - 

สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100) 621,313 683,634 150,624 63,988 259,414 149,462 (42,363) - 970,095 - 
สินทรัพย์สทุธิสว่นที่เป็นของกลุม่บริษัท 203,604 224,027 73,807 11,441 68,627 23,353 - - 397,545 - 
คา่ความนิยม 24,212 24,212 225,550 78,559 - 1,261 - - 2,455 - 
มูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วม 227,816 248,239 299,357 90,000 68,627 24,614 - - 400,000 - 

กลุม่บริษัทไมม่ีเงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้จงึไมม่ีราคาท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชน ยกเว้นบริษัท บี จิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีราคาปิดอยู่ท่ี 0.41 บาท (2562: 0.22 บาท) มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท บี จิสติกส์ 
จ ากดั (มหาชน) เท่ากบั 261.940 ล้านบาท (2562: 95.83 ลา้นบาท) 
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15 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

หมายเหต ุ 2563 2562 
(พนับาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,458,376 5,457,376 
ซือ้เงินลงทนุ - 1,000 
จดัประเภทเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม 3, 15 (8,277) - 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย 13 (917,000) - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 4,533,099 5,458,376 

บริษทั สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบือ้งต้นส าหรับการจ าหน่าย 
หุ้ นสามัญของบริษัท สยามโซล่าร์  เจนเนอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) จ านวน 917 ล้านบาท (จ านวนหุ้ นสามัญ 
9,999,998 หุ้น) ให้แก่บริษัท เดอะ เมกะวตัต์ จ ากดั ซึง่ด าเนินธุรกิจลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยจะขายในราคาหุ้นละ 117 บาท คิดเป็นมลูค่า 1,170 ล้านบาท โดยบริษัทจะเข้าลงทุนในบริษัท
ดงักลา่ว ในจ านวนไมเ่กิน 700 ล้านบาท และสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 28 ของทนุจดทะเบียนจ านวน 2,500 ล้านบาท 
(อ้างถงึหมายเหต ุ13) 

ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จ ากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) เมื่อวันท่ี 
10 กรกฏาคม 2562 ผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เพ่ือรองรับการขยาย 
การลงทุนของธุ ร กิจ  และความสะดวกในการระดมทุน  พ ร้อมทั ง้อนุมัติ การเปลี่ ยน ช่ือบ ริษัท เป็ น 
“บริษัท สยามโซลา่ร์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” 
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บริษทั มิลล์คอน สตีล บาร์ จ ากดั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการได้มีมติอนุมตัิจดัตัง้บริษัทย่อยใหม่
คือ บริษัท มิลล์คอน สตีล บาร์ จ ากัด เพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายเหล็ กเส้น โดยมีทุน 
จดทะเบียน 1 ล้านบาท (หุ้ นสามัญ 10,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100 บาท) ซึ่งบริษัทจะถือหุ้ นในสัดส่วน 
ร้อยละ 99.9 เป็นจ านวนเงิน 1 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยดงักลา่วได้จดทะเบียนจดัตัง้แล้วเมื่อวนัท่ี 23 สิงหาคม 2562 

Millcon Thiha Limited 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี  15 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทสละสิทธิ 
การจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนใน Millcon Thiha Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทจะมีสิทธิจองซือ้ทัง้หมด 
จ านวน 76,157 หุ้ น ในราคาจองซือ้หุ้ นละ 10 เหรียญสหรัฐ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 การเพ่ิมทุนของบริษัท
ดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์และสัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัท ลดลงจากเดิมร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 20.21 
ของทนุจดทะเบียนทัง้หมด ท าให้กลุ่มบริษัทสญูเสียอ านาจควบคมุใน Millcon Thiha Limited และ Millcon Thiha 
(Hong Kong) Co., Ltd. (บริษัทย่อยทางอ้อม) และจดัประเภทเงินลงทนุดงักลา่วเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม 
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เงินลงทนุในบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ประเทศท่ี 
กิจการจดัตัง้

สดัส่วน 
ความเป็นเจ้าของ ทนุช าระแล้ว ราคาทนุ 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 
(ร้อยละ) (พนับาท) 

บริษัทย่อยทำงตรง 

บริษัท มิลล์คอนบรูพา จ ากดั (1) ไทย 99.10 99.10 3,400 ล้านบาท 3,400 ล้านบาท 3,524,115 3,524,115 
Millcon (HK) Limited (2) ฮ่องกง 100.00 100.00 32,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
32,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

984 984 

Millcon Thiha Limited (3) พม่า - 51.00 - 100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

- 8,277 

บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จ ากดั (4) ไทย 100.00 100.00 150 ล้านบาท 150 ล้านบาท 150,000 150,000 
บริษัท สหร่วม วสัดกุ่อสร้าง จ ากดั (5) ไทย 100.00 100.00 50 ล้านบาท 50 ล้านบาท 50,000 50,000 
บริษัท ซนัเทคเมทลัส์ จ ากดั (6)  ไทย 99.99 99.99 716 ล้านบาท 716 ล้านบาท 807,000 807,000 
บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (7) ไทย - 90.00 1,111 ล้านบาท 1,111 ล้านบาท - 917,000 
บริษัท มิลล์คอน สตีล บาร์ จ ากดั (8) ไทย 99.97 99.97 1 ล้านบาท 1 ล้านบาท 1,000 1,000 
รวม 4,533,099 5,458,376 
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งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
ประเทศท่ี 
กิจการจดัตัง้

สดัส่วน 
ความเป็นเจ้าของ ทนุช าระแล้ว ราคาทนุ 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 
(ร้อยละ) (พนับาท) 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 

บริษัท เวลิด์ ไวร์ โปรเซสซิง่ จ ากดั (9) ไทย 99.99 99.99 1.4 ล้านบาท 1.4 ล้านบาท - - 
Millcon Thiha (HK) Limited (10) ฮ่องกง - 100.00 - 1 เหรียญฮ่องกง - - 
Quest Capital Investment Limited (11) ฮ่องกง 100.00 100.00 50,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
50,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

- - 

(1) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัในการผลติเหลก็แทง่(บิลเลต)และซือ้ขายเหล็กทกุชนิดมาจ าหน่าย 
(2) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัในการซือ้สิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์ 
(3) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัในการให้บริการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัวสัดกุ่อสร้างและบริการสนบัสนนุอ่ืน ๆ การค้าวสัดกุ่อสร้าง 
(4) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประกอบกิจการค้าเหล็กและผลิตเหล็กรูปพรรณทกุชนิดและวสัดกุ่อสร้างทกุชนิด 
(5) บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เหล็กทกุชนิด รวมทัง้อะไหล่และอปุกรณ์ 
(6) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการแปรสภาพเหล็กและจ าหน่ายผลติภณัฑ์เหล็ก 
(7) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลติและจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
(8) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลติและจ าหน่ายเหล็กเส้น 
(9) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรีดแสตนเลสขึน้รูปโลหะทกุชนิด 
(10) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายเหล็กเส้น 
(11) บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายเหล็กเส้น 

ในระหวา่งปี 2563 และ 2562 บริษัทย่อยไมม่ีการจ่ายเงินปันผล 
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16 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม 

ตารางต่อไปนีส้รุปข้อมูลเก่ียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี
สาระส าคญั ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

31 ธันวำคม 2563 

บริษัท มิลล์คอน 
บูรพำ จ ำกัด 

บริษัทย่อยอ่ืน
ที่ไม่มี

สำระส ำคัญ 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน รวม 

(พนับาท) 
ร้อยละของสว่นได้เสียท่ีไมม่ี
อ านาจควบคมุ 0.90 

สินทรัพย์หมนุเวียน 3,813,838 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 6,618,702 
หนีส้ินหมนุเวียน (6,365,236) 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน (73,107) 
สินทรัพย์สุทธิ 3,994,197 
มลูคา่ตามบญัชีของสว่นได้เสียท่ี
ไมม่ีอ านาจควบคมุ 35,948 1 (570) 35,379 
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ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

บริษัท มิลล์คอน 
บูรพำ จ ำกัด 

บริษัทย่อยอ่ืน
ที่ไม่มี

สำระส ำคัญ 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน รวม 

(พนับาท) 
รายได้ 5,653,004 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (39,579) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 45,724 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 6,145 
ขาดทนุท่ีแบ่งให้กบัสว่นได้เสียท่ี
ไมม่ีอ านาจควบคมุ (356) - 23,188 22,832 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นท่ีแบ่ง
ให้กบัสว่นได้เสียท่ี 
ไมม่ีอ านาจควบคมุ 412 - (1,822) (1,410) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน 301,703 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (213,326) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหา
เงิน (108,304) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ
เงนิสดลดลงสุทธิ (19,927) 
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31 ธันวำคม 2562 

บริษัท มิลล์คอน 
บูรพำ จ ำกัด 

Millcon Thiha 
Limited 

บริษัท สยำมโซล่ำร์ 
เจนเนอเรช่ัน จ ำกัด 

(มหำชน) 

บริษัทย่อยอ่ืนที่
ไม่มี

สำระส ำคัญ 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน รวม 

(พนับาท) 
ร้อยละของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 0.90 49.00 10.00 
สินทรัพย์หมนุเวียน 3,095,247 165,807 110,075 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 6,399,487 802 1,431,666 
หนีส้ินหมนุเวียน (4,204,827) (243,239) (322,808) 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน (1,301,856) - (2,463,809) 
สินทรัพย์สุทธิ 3,988,051 (76,630) (1,244,876) 

มลูคา่ตามบญัชีของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ 35,892 (37,549) (124,488) 1 83,862 (42,282) 
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ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

บริษัท มิลล์คอน 
บูรพำ จ ำกัด 

Millcon Thiha 
Limited 

บริษัท สยำมโซล่ำร์ 
เจนเนอเรช่ัน 
จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัทย่อยอ่ืนที่
ไม่มี

สำระส ำคัญ 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน รวม 

(พนับาท) 
รายได้ 6,705,303 737,072 396,312 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี (9,655) (9,485) 210,030 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 81 2,477 - 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม (9,574) (7,008) 210,030 

ก าไร (ขาดทนุ) ท่ีแบ่งให้กบัสว่นได้เสียท่ี 
ไมม่ีอ านาจควบคมุ (87) (4,648) 21,003 - (3,257) 13,011 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นท่ีแบ่งให้กบัสว่นได้เสียท่ี 
ไมม่ีอ านาจควบคมุ 1 1,214 - - - 1,215 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,084,197 28,793 259,473 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 212,342 (631) (91,739) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (1,302,936) - (167,400) 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (6,397) 28,162 334 
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17 เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2563 2562 2563 2562 

(พนับาท) 
กำรร่วมค้ำ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 107,364 149,581 1,574,016 1,592,553 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากการร่วมค้า 1,112 (31,031) - - 
สว่นแบ่งขาดทนุเบ็ดเสร็จจากการร่วมค้า (302) (11,186) - - 
ขาดทนุจากการด้อยคา่ - - (6,693) (18,537) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 108,174 107,364 1,567,323 1,574,016 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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เงินลงทนุในการร่วมค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้

งบกำรเงนิรวม 
ประเทศที่ สัดส่วนควำม มูลค่ำตำม 

กิจกำรจดัตัง้ เป็นเจ้ำของ ทุนช ำระแล้ว รำคำทุน-สุทธิ วิธีส่วนได้เสีย 
2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

(ร้อยละ) (พนับาท) 
กำรร่วมค้ำ 
Wisdom Tree Investment 

PTE. Limited(1) 
สงิคโปร์ 45.00 45.00  12,000 พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
12,000 พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
152,323 159,016 108,174 107,364 

บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จ ากดั(2) ไทย 50.00 50.00 2,830,000 2,830,000 1,415,000 1,415,000 - - 
รวม 1,567,323 1,574,016 108,174 107,364 

(1) การร่วมค้าด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการลงทนุในตา่งประเทศ 
(2) การร่วมค้าด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการผลติและจ าหนา่ยเหลก็ลวด 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 
ประเทศที่ สัดส่วนควำม 

กิจกำรจัดตัง้ เป็นเจ้ำของ ทุนช ำระแล้ว รำคำทุน กำรด้อยค่ำ รำคำทุน-สุทธิ 
2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

(ร้อยละ) (พนับาท) 
กำรร่วมค้ำ 
Wisdom Tree Investment PTE. Limited(1) สิงคโปร์ 45.00 45.00  12,000 พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
12,000 พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
177,553 177,553  (25,230) (18,537) 152,323 159,016 

บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จ ากดั(2) ไทย 50.00 50.00 2,830,000 2,830,000 1,415,000 1,415,000 - - 1,415,000 1,415,000 
รวม 1,592,553 1,592,553 (25,230) (18,537) 1,567,323 1,574,016 

(1) การร่วมค้าด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการลงทนุในตา่งประเทศ 
(2) การร่วมค้าด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการผลิตและจ าหนา่ยเหล็กลวด 

บริษัทไมมี่เงินลงทนุในตราสารทนุที่บนัทกึตามวิธีสว่นได้เสียซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้จงึไมมี่ราคาที่เปิดเผยตอ่สาธารณะ 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การร่วมคา้ 

ตารางต่อไปนีส้รุปข้อมูลทางการเงินของการร่วมค้าท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม 
ณ วนัท่ีซือ้ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกับ
มลูคา่ตามบญัชีของสว่นได้เสียของกลุม่บริษัทในกิจการเหลา่นี ้ 

Wisdom Tree Investment 
PTE. Limited 

บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตลี
จ ากดั 

2563 2562 2563 2562 
(พนับาท) 

รายได้ 347,205 303,586 3,151,968 4,189,233 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี 2,472 (68,959) (193,977) (333,571) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น - - - - 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100) 2,472 (68,959) (193,977) (333,571) 

ก ำไรขำดทุนส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท 1,112 (31,031) - - 

สินทรัพย์หมนุเวียน 150,944 217,381 1,831,750 2,122,661 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 409,448 407,052 4,715,956 4,737,394 
หนีส้ินหมนุเวียน (278,393) (366,245) (5,147,995) (3,535,985) 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน (47,035) (25,023) (15,419) (1,747,580) 
สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100) 234,964 233,165 1,384,292 1,576,490 
สินทรัพย์สทุธิสว่นท่ีเป็นของกลุม่บริษัท  108,174 107,364 692,146 788,245 
การตดัก าไรระหวา่งกนัท่ียงัไมไ่ด้รับรู้จากการขายแบบ 

downstream (ขายสินทรัพย์ให้แก่การร่วมค้า) - - (692,146) (788,245) 
มูลค่ำตำมบัญชีของเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 108,174 107,364 - - 

หมายเหต ุ

รวมรายการตอ่ไปนี ้
- คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 12,692 11,955 149,101 188,493 
- ดอกเบีย้จ่าย 14,515 13,083 113,286 123,266 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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18 เงนิลงทุนระยะยำวอื่น

เงินลงทนุระยะยาวอื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2563 2562 2563 2562 

(พนับาท) 
บริษัท อตุสาหกรรม เหลก็กล้าไทย จ ากดั (มหาชน)  220,000 220,000 - - 
หกั  คา่เผ่ือการด้อยคา่เงินลงทนุ (220,000) (220,000) - - 
สุทธิ - - - - 

เมื่อวนัท่ี 24 กันยายน 2562 บริษัทย่อยได้ท าสัญญาขายเงินลงทุนในบริษัท โอเช่ียน ซพัพลายส์ จ ากัด ออกไปทัง้
จ านวนสญัญาซือ้ขายดงักล่าวตกลงช าระราคาเป็นเงินทัง้สิน้ 10 ล้านบาท บริษัทย่อยได้บนัทึกก าไรจากการขายเป็น
จ านวน 10 ล้านบาทแล้ว 

19 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 

งบกำรเงนิรวม 

ท่ีดิน 

(พนับาท) 
ราคาทุน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 38,970 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 38,970 
เพ่ิมขึน้ 169,218 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 208,188 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 - 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 38,970 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 208,188 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ท่ีดิน 
สว่นปรับปรุง

ท่ีดิน อาคาร รวม 

(พนับาท) 

ราคาทุน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 33,620 26,419 79,502 139,541 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
และ 1 มกรำคม 2563 33,620 26,419 79,502 139,541 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 33,620 26,419 79,502 139,541 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - 1,390 28,931 30,321 

คา่เสื่อมราคาส าหรับปี - 96 1,211 1,307 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
และ 1 มกรำคม 2563 - 1,486 30,142 31,628 

คา่เสื่อมราคาส าหรับปี - 96 1,221 1,317 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 - 1,582 31,363 32,945 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 33,620 24,933 49,360 107,913 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 33,620 24,837 48,139 106,596 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ในปี 2563 มูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 
272.88 ล้านบาท และ 103.66 ล้านบาท ตามล าดับ ได้รับการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่า
ตลาดส าหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน วิธีต้นทุนเปลี่ยนแทนและเปรียบเทียบกับราคาขายสินทรัพย์  การวดัมูลค่า
ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ ถกูจดัล าดบัชัน้การวดัมลูคา่ยตุิธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 

การค ้าประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษัทและบริษัททัง้จ านวน ได้ติดภาระค า้ประกัน
กบัสถาบนัการเงินแห่งหนึง่ เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน  



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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20 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

งบกำรเงนิรวม 

อาคารและ เคร่ืองตกแตง่ สินทรัพย์ 
สว่นปรับปรุง อปุกรณ์ผลิต และอปุกรณ์ ระบบ ระหวา่งประกอบ 

ที่ดิน สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคาร เคร่ืองจกัร กระแสไฟฟ้า  ส านกังาน ยานพาหนะ สาธารณปูโภค และตดิตัง้ รวม 
(พนับาท) 

ราคาทุน 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 681,874 69,773 2,034,174 5,898,778 1,253,354 41,238 57,026 851,572 853,156 11,740,945 

เพ่ิมขึน้ 7,091 1,446 - 18,492 - 3,867 3,374 9,795 424,290 468,355 
โอน (26,419) 26,419 502 610,126 - 12,923 (4) 721 (624,268) - 
จ าหน่าย - - - (24,907) - (940) (4,702) (12,926) (5,490) (48,965) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 และ 1 มกรำคม 2563 662,546 97,638 2,034,676 6,502,489 1,253,354 57,088 55,694 849,162 647,688 12,160,335 

เพ่ิมขึน้ 11,180 604 5,067 57,945 - 2,460 9,135 1,434 487,665 575,490 
โอน - - 113,359 416,651 267,214 5,743 - 11,120 (780,362) 33,725 
โอนเป็นสิทธิการใช้ - - - (14,726) - - (23,862)  - - (38,588) 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือขาย (27,655) - (22,972) - (1,520,568)  (251) - - - (1,571,446) 
สญูเสียอ านาจการควบคมุ - - - - - (2,384) - - - (2,384) 
จ าหน่าย (11,180) - (6,536) (27,083) - (165) (5,206)  - (10,530) (60,700) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 634,891 98,242 2,123,594 6,935,276 - 62,491 35,761 861,716 344,461 11,096,432 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบกำรเงนิรวม 

อาคารและ เคร่ืองตกแตง่ สินทรัพย์ 
สว่นปรับปรุง อปุกรณ์ผลิต และอปุกรณ์ ระบบ ระหวา่งประกอบ 

ที่ดิน สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคาร เคร่ืองจกัร กระแสไฟฟ้า  ส านกังาน ยานพาหนะ สาธารณปูโภค และตดิตัง้ รวม 
(พนับาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 - 27,253 355,742 1,211,101 - 26,647 17,705 162,851 - 1,801,299 

คา่เสื่อมราคาส าหรับปี - 3,602 29,056 140,494 66,855 5,071 8,804 33,189 - 287,071 
จ าหน่าย - - - (22,049) - (213) (2,421) (5,939) - (30,622) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
    และ 1 มกรำคม 2563 - 30,855 384,798 1,329,546 66,855 31,505 24,088 190,101 - 2,057,748 
คา่เสื่อมราคาส าหรับปี - 3,818 37,494 135,497 80,516 6,851 7,822 34,245 - 306,243 
โอนเป็นสิทธิการใช้ - - - (6,180) - - (8,310) - - (14,490) 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือขาย - - (19,398) - (147,371)  (199) - - - (166,968) 
สญูเสียอ านาจการควบคมุ - - - - - (756) - - - (756) 
จ าหน่าย - - (166) (11,224) - (165) (2,436) - - (13,991) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 - 34,673 402,728 1,447,639 - 37,236 21,164 224,346 - 2,167,786 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบกำรเงนิรวม 

อาคารและ เคร่ืองตกแตง่ สินทรัพย์ 
สว่นปรับปรุง อปุกรณ์ผลิต และอปุกรณ์ ระบบ ระหวา่งประกอบ 

ที่ดิน สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคาร เคร่ืองจกัร กระแสไฟฟ้า  ส านกังาน ยานพาหนะ สาธารณปูโภค และตดิตัง้ รวม 
(พนับาท) 

ส่วนทีต่ีราคาเพ่ิม (ลด) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 641,706 - 26,168 - (103,046)  - - - - 564,828 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 และ 1 มกรำคม 2563 641,706 - 26,168 - (103,046)  - - - - 564,828 

เพ่ิมขึน้ 564,242 - - - - - - - - 564,242 
กลบัรายการด้อยคา่ 14,518 - - - - - - - - 14,518 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ 

ที่ถือไว้เพ่ือขาย (179,048) - (26,168) - 103,046 - - - - (102,170) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 1,041,418 - - - - - - - - 1,041,418 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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งบกำรเงนิรวม 

อาคารและ เคร่ืองตกแตง่ สินทรัพย์ 
สว่นปรับปรุง อปุกรณ์ผลิต และอปุกรณ์ ระบบ ระหวา่งประกอบ 

ที่ดิน สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคาร เคร่ืองจกัร กระแสไฟฟ้า  ส านกังาน ยานพาหนะ สาธารณปูโภค และตดิตัง้ รวม 
(พนับาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

ภายใต้กรรมสิทธ์ิ 
ของกลุม่บริษัท 1,304,252 66,783 1,676,046 5,162,287 1,083,453 25,583 19,959 659,061 647,688 10,645,112 

ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน - - - 10,656 - - 11,647 - - 22,303 
1,304,252 66,783 1,676,046 5,172,943 1,083,453 25,583 31,606 659,061 647,688 10,667,415 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
ภายใต้กรรมสิทธ์ิ 

ของกลุม่บริษัท 1,676,309 63,569 1,720,866 5,487,637 - 25,255 14,597 637,370 344,461 9,970,064 
ภายใต้สญัญาเชา่การเงิน - - - - - - - - - - 

1,676,309 63,569 1,720,866 5,487,637 - 25,255 14,597 637,370 344,461 9,970,064 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

อาคารและ  เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้  สินทรัพย์ 
สว่นปรับปรุง  และอปุกรณ์ ระบบ ระหวา่งประกอบ 

ที่ดิน สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคาร เคร่ืองจกัร ส านกังาน ยานพาหนะ สาธารณปูโภค และตดิตัง้ รวม 
(พนับาท) 

ราคาทุน 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 160,147 70,539 126,475 1,489,744 28,246 12,680 71,344 30,546 1,989,721 

เพ่ิมขึน้ - 1,446 - - 2,401 1,194 - 107,240 112,281 
โอน - - - 18,651 9,151 - - (27,802) - 
จ าหน่าย - - - - - (457) (12,926) (5,463) (18,846) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
    และ 1 มกรำคม 2563 160,147 71,985 126,475 1,508,395 39,798 13,417 58,418 104,521 2,083,156 
เพ่ิมขึน้ 11,180 605 4,820 41,328 653 6,572 600 66,553 132,311 
โอน - - - - 5,441 - - (5,441) - 
โอนไปสิทธิการใช้ - - - - - (15,255) - - (15,255) 
จ าหน่าย (11,180) - (4,820) (10,144) (165) - - (10,530) (36,839) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 160,147 72,590 126,475 1,539,579 45,727 4,734 59,018 155,103 2,163,373 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

อาคารและ  เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้  สินทรัพย์ 
สว่นปรับปรุง  และอปุกรณ์ ระบบ ระหวา่งประกอบ 

ที่ดิน สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคาร เคร่ืองจกัร ส านกังาน ยานพาหนะ สาธารณปูโภค และตดิตัง้ รวม 
(พนับาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 - 28,821 40,234 257,579 21,650 4,418 30,860 - 383,562 

คา่เสื่อมราคาส าหรับปี - 3,506 2,172 68,985 3,157 2,361 6,323 - 86,504 
จ าหน่าย - - - - - (138) (5,939) - (6,077) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
    และ 1 มกรำคม 2563 - 32,327 42,406 326,564 24,807 6,641 31,244 - 463,989 
คา่เสื่อมราคาส าหรับปี - 3,818 2,332 57,684 4,406 2,710 6,389 - 77,339 
โอนไปสิทธิการใช้ - - - - - (5,252) - - (5,252) 
จ าหน่าย - - (166) (6,305) (165) - - - (6,636) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 - 36,145 44,572 377,943 29,048 4,099 37,633 - 529,440 

ส่วนทีต่ีราคาเพ่ิม 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 204,733 - - - - - - - 204,733 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
    และ 1 มกรำคม 2563 204,733 - - - - - - - 204,733 
เพ่ิมขึน้ 148,237 - - - - - - - 148,237 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 352,970 - - - - - - - 352,970 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

อาคารและ  เคร่ืองตกแตง่ติดตัง้  สินทรัพย์ 
สว่นปรับปรุง  และอปุกรณ์ ระบบ ระหวา่งประกอบ 

ที่ดิน สว่นปรับปรุงที่ดิน อาคาร เคร่ืองจกัร ส านกังาน ยานพาหนะ สาธารณปูโภค และตดิตัง้ รวม 
(พนับาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท 364,880 39,658 84,069 1,181,831 8,170 6,776 27,174 104,521 1,817,079 
ภายใต้สญัญาเชา่ - - - - 6,821 - - - 6,821 

364,880 39,658 84,069 1,181,831 14,991 6,776 27,174 104,521 1,823,900 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
ภายใต้กรรมสิทธ์ิของบริษัท 513,117 36,445 81,903 1,161,636 16,679 635 21,385 155,103 1,986,903 
ภายใต้สญัญาเชา่ - - - - - - - - - 

513,117 36,445 81,903 1,161,636 16,679 635 21,385 155,103 1,986,903 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ปี 2561 กลุม่บริษัทมีขาดทนุจากการด้อยค่าเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 103.05 ล้านบาท 

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็ม
จ านวนแล้ว แตย่งัคงใช้งานจนถงึ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวนเงิน 137.98 ล้านบาท และ 92.34 ล้านบาท 
(2562 : 100.14 ลา้นบาท และ 64.11 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

การค ้าประกนั 
ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีมูลค่าตามบัญชีจ านวน 5,440 ล้านบาท 
และ 937 ล้านบาท ตามล าดบั (2562 : 6,560 ล้านบาท และ 813 ล้านบาท ตามล าดบั) ได้ใช้เป็นหลกัประกนัส าหรับ
เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ ยืมระยะยาว และวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการวดัมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินจากผลการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระด้วยวิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด ซึง่เป็นข้อมลูระดบั 3 

ข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกบัข้อมูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได้ท่ีมีนยัส าคญั ซึ่งน ามาใช้ในการวดัมลูค่ายุติธรรมของท่ีดิน
คือราคาคาดว่าน่าจะขายได้ของท่ีดินท่ีน ามาใช้ในการเปรียบเทียบ ซึ่งน ามาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม  
ของท่ีดิน โดยมีราคาอยู่ท่ี 1,500 - 37,500 บาทตอ่ตารางวา  

21 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 งบกำรเงนิรวม 
งบกำรเงนิ  

เฉพำะกจิกำร 
(พนับาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
อาคาร 2,837 28,903 
เคร่ืองจกัร 8,546 - 
ยานพาหนะ 25,118 18,246 
อปุกรณ์ 252 252 
รวม 36,753 47,401 

ในปี 2563 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของ กลุ่มบริษัทและบริษัทเพ่ิมขึน้เป็นจ านวน 24.73 ล้านบาท และ 53.48 ล้าน
บาท ตามล าดบั 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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กลุ่มบริษัทเช่าส านกังานแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสญัญาเช่าเม่ือสิน้สุดอายุสญัญา ค่าเช่า
ก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบไุว้ในสญัญา 

สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า 

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์บางสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษัทในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายใน  90 วัน 
ก่อนสิน้สดุระยะเวลาเช่าท่ีบอกเลิกไมไ่ด้ ในทางปฏิบตัิกลุ่มบริษัทจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายสุญัญาเช่า
ส าหรับสญัญาเช่าใหมเ่พ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายุสญัญาเช่าเป็นสิทธิท่ีให้
กลุม่บริษัทเป็นผู้มีสิทธิเลือกโดยผู้ ให้เช่าไม่มีสิทธิดงักล่าว กลุม่บริษัทจะประเมินตัง้แตว่นัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลวา่มี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิในการขยายอายุสญัญาเช่าหรือไม่ และกลุ่มบริษัทจะทบทวนการ
ประเมินว่ายังมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมี
เหตกุารณ์ส าคญัหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีสาระส าคญัซึง่อยู่ภายใต้การควบคมุของกลุม่บริษัท    

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 2562 2563 2562 
(พนับาท) 

จ านวนทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน   
คา่เสื่อมราคาของสินทรัพย์สทิธิการใช้ 
- อาคาร 3,588 - 13,562 - 
- เคร่ืองจกัร 2,110 - - - 
- ยานพาหนะ 4,893 - 1,549 - 
- อปุกรณ์ 26 - 26 - 
ดอกเบีย้จ่ายของหนีส้ินตามสญัญาเช่า 2,025 - 1,776 - 
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ 2,549 - 1,991 - 
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาเช่าสินทรัพย์ท่ีมี
มลูคา่ต ่า 179 - - - 

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทัง้หมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีจ านวน  18.05 ล้านบาท 
และ 19.42 ล้านบาท ตามล าดบั 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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22 ค่ำควำมนิยม 

งบกำรเงนิรวม 

2563 2562 
(พนับาท) 

ราคาทุน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,907,470 1,907,470 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย (1,573,872) - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 333,598 1,907,470 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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23 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

งบกำรเงนิรวม 
โปรแกรม 

โปรแกรม  ความสมัพนัธ์ คา่พฒันา  คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ กบัลกูค้า  ผลิตภณัฑ์ใหม ่  ระหวา่งติดตัง้ รวม 

(พนับาท) 
ราคาทุน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 9,542 39,922 47,658 29,540 126,662 
เพ่ิมขึน้ 2,611 - - - 2,611 
โอน 29,540 - - (29,540) - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
    และ 1 มกรำคม 2563 41,693 39,922 47,658 - 129,273 
เพ่ิมขึน้ 32 - - - 32 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 41,725 39,922 47,658 - 129,305 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 4,718 39,922 30,580 - 75,220 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,080 - 693 - 4,773 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
    และ 1 มกรำคม 2563 8,798 39,922 31,273 - 79,993 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,234 - - - 4,234 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 13,032 39,922 31,273 - 84,227 

ค่าเผ่ือด้อยค่าสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - - 16,385 - 16,385 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
    และ 1 มกรำคม 2563 - - 16,385 - 16,385 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 - - 16,385 - 16,385 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 32,895 - - - 32,895 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 28,693 - - - 28,693 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
โปรแกรม 

โปรแกรม  คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์  ระหวา่งติดตัง้ รวม 

(พนับาท) 
ราคาทุน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 9,396 29,540 38,936 
เพ่ิมขึน้ 2,611 - 2,611 
โอน 29,540 (29,540) - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 41,547 - 41,547 
เพ่ิมขึน้ 32 - 32 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 41,579 - 41,579 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 4,680 - 4,680 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,054 - 4,054 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 8,734 - 8,734 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,209 - 4,209 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 12,943 - 12,943 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 32,813 - 32,813 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 28,636 - 28,636 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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24 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

งบกำรเงนิรวม 

(พนับาท) 
ราคาทุน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,008,090 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 1,008,090 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย (1,008,090) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 - 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 23,174 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 46,349 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 69,523 
คา่ตดัจ าหน่ายส าหรับปี 46,349 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย (115,872) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 - 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 938,567 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 - 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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25 หนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร  14,489  120  12,564  - 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ - ตัว๋สญัญาใช้เงิน  6,362,978  5,948,807  3,476,013  3,461,291 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้ - ทรัสต์รีซีท/เลตเตอร์ออฟ

เครดิต 

 

1,003,109 
 

862,914 
 

755,628 
 
 636,311 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ - เจ้าหนีข้ายลดเช็ค  1,406,589  2,802,590  1,406,589  2,778,514 
รวม  8,787,165  9,614,431  5,650,794  6,876,116 
หกั ดอกเบีย้ตัว๋สญัญาใช้เงินจ่ายลว่งหน้า  (17,933)  (32,647)  (5,644)  (16,612) 
หกั ดอกเบีย้ขายลดเช็คจ่ายลว่งหน้า  (13,092)  (24,836)  (13,092)  (24,836) 

รวมเงนิกู้ยืมระยะสัน้  8,756,140  9,556,948  5,632,058  6,834,668 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากตัว๋สญัญาใช้เงิน ทรัสต์รีซีท และเจ้าหนีข้ายลดเช็ค 
เป็นจ านวนเงิน 6,363 ล้านบาท 1,003 ล้านบาท และ 1,407 ล้านบาท ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2562: 5,949 ล้านบาท 
863 ล้านบาท และ 2,803 ล้านบาท ตามล าดับ)  และมีอัตราดอกเบี ย้ ร้อยละ 3.00 - 4.25, 1.92 - 4.25,  
และ 4.25 - 5.25 ตอ่ปี ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 3.00 - 5.53, 3.00 - 5.53 และ 1.95 - 5.25 ต่อปี) 
เงินกู้ ยืมดงักล่าวได้ถูกค า้ประกันโดยเงินฝากธนาคาร ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจักร และสินทรัพย์ของกรรมการบริษัท
ย่อย โดยกรรมการบริษัทย่อยได้ค า้ประกนัในฐานะสว่นตวั 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากตั๋วสัญญาใช้เงิน ทรัสต์รีซีท และเจ้าหนีข้ายลดเช็ค  
เป็นจ านวนเงิน 3,476 ล้านบาท 756 ล้านบาท และ 1,407 ล้านบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2562: 3,461 ล้านบาท 
636 ล้านบาท และ 2,779 ล้านบาท ตามล าดบั) และมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 3.20 - 4.25, 4.25 และ 4.25 - 5.25
ตอ่ปี ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 3.00 - 5.53, 3.00 - 5.53 และ 1.95 - 5.25 ต่อปี) เงินกู้ ยืมดงักลา่ว
ได้ถกูค า้ประกนัโดยเงินฝากธนาคาร ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัร และสินทรัพย์ของกรรมการบริษัทย่อย โดยกรรมการ
บริษัทย่อยได้ค า้ประกนัในฐานะสว่นตวั 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
มีดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,614,431  9,128,204  6,876,116  5,159,082 
กู้ ยืมเพ่ิม 34,961,362  48,014,761  22,018,429  33,551,468 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ (35,788,243)  (47,529,273)  (23,247,436)  (31,834,509) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน 
ท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง (385)  739  3,685  75 

รวม 8,787,165  9,614,431  5,650,794  6,876,116 
หกั ดอกเบีย้ตัว๋สญัญาใช้เงินจ่ายลว่งหน้า (17,933)  (32,647)  (5,644)  (16,612) 
หกั ดอกเบีย้ขายลดเช็คจ่ายลว่งหน้า (13,092)  (24,836)  (13,092)  (24,836) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 8,756,140  9,556,948  5,632,058  6,834,668 

 
ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2563 กลุ่มบ ริษัทและบริษัทมีวงเงินสิน เช่ือซึ่งยังมิ ได้ เบิ กใช้ เป็นจ านวนเงินรวม  
2,042.11 ล้านบาท และ 1,613.20 ล้านบาท ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2562: 3,436.75 ล้านบาท และ 2,602.39 
ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทผิดเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ ในการด ารงสดัส่วนทางการเงิน และธนาคารมีสิทธิ
ก าหนดให้หนีท้ัง้หมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี ้ตลอดจนดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และเงิน
จ านวนอื่นๆ ทัง้สิน้ และต้องช าระในทนัทีโดยไม่ต้องทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนงัสือแจ้งอนุโลมเง่ือนไข
ทางการเงินเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2564 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

113 

เงนิกู้ยืมระยะสัน้จำกกจิกำรอื่น 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการอื่นส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงันี ้
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
กจิกำรอื่น          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 
กู้ ยืมเพ่ิม  17,000  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  17,000  -  -  - 

 
ณ  วัน ท่ี  31 ธัน วาคม  2563 เงินกู้ ยื ม ระยะสั น้ จาก กิจการอื่ น เป็นการให้กู้ ยื ม ใน รูปสัญญ ากู้ ยืม เงิน  
และมอีตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 ตอ่ปี 

 
เงนิกู้ยืมระยะยำว 
 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,520,314  4,418,179  197,020  297,489 
หกั สว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (355,272)  (587,957)  (100,332)  (100,322) 
รวมเงนิกู้ยืมระยะยำว 1,165,042  3,830,222  96,688  197,167 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ ยืมระยะยาวของกลุม่บริษัทและบริษัทมีเงินกู้ ยืมจากธนาคารพาณิชย์
ในประเทศแห่งหนึ่งและมีอัตราดอกเบีย้ร้อยละ MLR-1 ต่อปี เงินกู้ ยืมดังกล่าวค า้ประกันโดยท่ีดิน อาคาร 
เคร่ืองจักร สินค้าคงเหลือ ใบหุ้ นท่ีบริษัทใหญ่ลงทุนในบริษัทย่อย และกรรมการบริ ษัท และบริษัทใหญ่ ภายใต้
สญัญากู้ ยืมเงินนี ้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในสญัญา เช่น การด ารงสดัส่วนทาง
การเงิน เป็นต้น 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การละเมิดสญัญาเงินกู ้
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุม่บริษัทผิดเง่ือนไขในสญัญาเงินกู้ในการด ารงอตัราส่วนทางการเงินท่ีจ าเป็นภายใต้
สัญญาเงินกู้  และในสถานการณ์เช่นนีธ้นาคารมีสิทธิก าหนดให้ช าระหนีท้ัง้หมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี ้
ตลอดจนดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และเงินจ านวนอื่นๆ ทัง้สินท่ีต้องช าระภายใต้สญัญาเป็นเงิน 
ท่ีถึงก าหนด และต้องช าระในทันทีโดยไม่ต้องทวงถาม รวมทัง้มีสิทธิระงับวงเงินสินเช่ือท่ียังไม่ได้เบิกใช้ทัง้สิน้ 
737.61 ล้านบาท และ 522.77 ล้านบาทตามล าดับ  อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนังสือแจ้งอนุโลมเง่ือนไข 
ทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ท่ีสละสิทธิในการเรียกช าระหนีท้ัง้หมด เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563 
 
รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562  
มีดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,418,179  4,656,551  297,489  397,583 
กู้ ยืมเพ่ิม 80,710  293,862  -  - 
จ่ายช าระคืนเงินกู้ (587,767)  (532,234)  (100,469)  (100,094) 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย (2,390,808)  -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,520,314  4,418,179  197,020  297,489 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

 งบกำรเงนิรวม  

 2563  2562 

 มลูคา่อนาคต 
ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีต้อง

จ่าย  ดอกเบีย้  

มลูคา่ปัจจบุนั 
ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีต้องจ่าย  

มลูคา่อนาคต 
ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีต้องจ่าย  ดอกเบีย้  

มลูคา่ปัจจบุนั 
ของจ านวนเงิน
ขัน้ต ่าท่ีต้อง

จ่าย 
 (พนับาท) 
ครบก าหนดช าระ            
   ภายในหนึง่ปี 24,750  (1,657)  23,093  17,809  (1,841)  15,968 
ครบก าหนดช าระ
หลงัจากหนึง่ปี 

           

แตไ่ม่เกินห้าปี 20,790  (1,172)  19,618  26,459  (1,186)  25,273 
รวม 45,540  (2,829)  42,711  44,268  (3,027)  41,241 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 

 มลูคา่อนาคต 
ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีต้อง

จ่าย  ดอกเบีย้  

มลูคา่ปัจจบุนั 
ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีต้องจ่าย  

มลูคา่อนาคต 
ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีต้อง

จ่าย  ดอกเบีย้  

มลูคา่ปัจจบุนั 
ของจ านวนเงิน
ขัน้ต ่าท่ีต้อง

จ่าย 
 (พนับาท) 
ครบก าหนดช าระ            
   ภายในหนึง่ปี 28,487  (2,267)  26,220  12,136  (1,204)  10,932 
ครบก าหนดช าระ            
หลงัจากหน่ีงปี            
แตไ่ม่เกินห้าปี 33,988  (1,698)  32,290  18,593  (807)  17,786 

รวม 62,475  (3,965)  58,510  30,729  (2,011)  28,718 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทท าสญัญาเช่าการเงินกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งส าหรับยานพาหนะเพ่ือใช้ใน 
การด าเนินงานของกลุ่มบริษัท สญัญาดงักลา่วมีระยะเวลาเช่าสิน้สดุจนถงึ 2568 โดยมีอตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.90  
ถงึ 8.96 ตอ่ปี (2562 : ร้อยละ 3.67 ถึง 6.38 ต่อปี) 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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26 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 7 24,655  153,455  23,096  150,937 
พนัธมิตรทางการค้า 8 -  112,823  -  112,823 
บคุคลหรือกิจการอื่น ๆ  421,385  976,417  273,015  429,125 
รวม  446,040  1,242,695  296,111  691,885 

 
27 เจ้ำหนีอ้ื่น 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
รายได้รอการรับรู้  43,520  -  -  - 
เงินทดรองรับ  38,500  275  804  - 
เจ้าหนีค้า่หุ้น  -  100,352  -  100,352 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย  34,856  84,006  18,917  64,965 
ดอกเบีย้ค้างจ่าย  5,894  10,135  4,226  4,240 
อื่น ๆ  81,045  163,797  35,383  6,115 
รวม  203,815  358,565  59,330  175,672 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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28 หนีส้ินภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี ้
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 85,000  -  -  - 
ปรับโครงสร้างหนีร้ะหวา่งปี -  85,000  -  - 
จ่ายช าระระหวา่งปี (10,406)  -  -  - 
จดัประเภทเป็นสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือขาย (74,594)  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  85,000  -  - 

 

ในระหว่างเดือนธนัวาคม 2562 บริษัทย่อยได้ท าสญัญาการขอประนอมหนีก้บับริษัทท่ีฟ้องร้องให้ช าระหนีโ้ดยการ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขการช าระหนีจ้ากเดิมหนีค้้างช าระจ านวน 110 ล้านบาท กลายมาเป็นจ านวน 85 ล้านบาท 
โดยจะแบ่งจ่ายช าระเป็นรายเดือนรวมทัง้สิน้ 96 เดือน เดือนท่ี 1 ถึง 48 ช าระเดือนละ 1,000,000 บาท และ  
เดือนท่ี 49 ถึงเดือนท่ี 96 ช าระเดือนละ 770,833 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปรับโครงสร้างหนีจ้ านวน 
3 ล้านบาท จึงท าให้กลุม่บริษัทมีก าไรจากการปรับโครงสร้างหนีเ้ป็นจ านวน 22 ล้านบาท และคดีความท่ีเก่ียวข้อง
เป็นอนัสิน้สดุ 
 

คดีความท่ีได้รับการปรับโครงสร้างหนีค้ือ คดีด าเลขท่ี 8/2561 คดีแดงเลขที่ 102/2562 และ คดีด าเลขท่ี 136/2561 
คดีแดงเลขที่ พ.922/2562 และ คดีด าเลขท่ี 900/2562  



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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29 หนีส้ินภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วันที่  บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน  จดัประเภท  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทนุ  เป็นสินทรัพย์  31 ธันวำคม 
 2563  ขาดทนุ  เบ็ดเสร็จอื่น  ท่ีถือไว้เพ่ือขาย  2563 
 (พนับาท)   
หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี          
สว่นเกินจากการตีราคาท่ีดิน 92,532  -  112,848  -  205,380 
มลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัซือ้กิจการ          
- สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 187,713  (9,270)  -  (178,443)  - 
- ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 133,382  106  -  (22,837)  110,651 
รวม 413,627  (9,164)  112,848  (201,280)  316,031 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วันที่  บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทนุ  31 ธันวำคม 
 2562  ขาดทนุ  เบ็ดเสร็จอื่น  2562 
 (พนับาท) 
หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
สว่นเกินจากการตีราคาท่ีดิน 92,532  -  -  92,532 
มลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัซือ้กิจการ        
- สิทธิในการด าเนินการผลิต

และจ าหน่ายไฟฟ้า 196,983  (9,270)  -  187,713 
- ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 133,276  106  -  133,382 
รวม 422,791  (9,164)  -  413,627 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วันที่  บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทนุ  31 ธันวำคม 
 2563  ขาดทนุ  เบ็ดเสร็จอื่น  2563 
 (พนับาท) 
หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
สว่นเกินจากการตีราคาท่ีดิน 40,947  -  29,647  70,594 
รวม 40,947  -  29,647  70,594 

 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วันที่  บนัทกึเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน  ณ วันที่ 
 1 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทนุ  31 ธันวำคม 
 2562  ขาดทนุ  เบ็ดเสร็จอื่น  2562 
 (พนับาท) 
หน้ีสินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
สว่นเกินจากการตีราคาท่ีดิน 40,947  -  -  40,947 
รวม 40,947  -  -  40,947 

 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีขาดทนุสะสมทางภาษี แยกตามปีท่ีสิน้สดุประโยชน์ทางภาษีได้ดงันี ้
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
ปีท่ีสิน้สดุประโยชน์ทางภาษี        
ปี 2564 7,937  7,937  -  - 
ปี 2565 468,194  468,194  -  - 
ปี 2566 582,463  582,463  -  - 
ปี 2567 643,903  643,903  235,608  235,608 
ปี 2568 527,576  -  199,531  - 
รวม 2,230,073  1,702,497  435,139  235,608 
 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หกัภาษีท่ียงัไม่สิน้อายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได้ปัจจุบนันัน้ กลุ่มบริษัทยงัมิได้รับรู้
รายการดงักลา่วเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไมม่ีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่วา่กลุม่บริษัทจะ
มีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงักลา่ว 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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30 ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ประมำณกำรหนีส้ินไม่หมุนเวียนส ำหรับ 

       

ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 66,511  56,528  36,019  31,685 

 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ        
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 7,851  14,922  4,436  8,532 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
(ก าไร) ขาดทนุจากการประมาณตามหลกั        
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 2,132  378  (102)  460 

 
 กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนักงานตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้ มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่  
ความเสี่ยงของช่วงชีวิต และความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ 

 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 56,528  44,511  31,685  22,693 
        

รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ต้นทนุบริการปัจจบุนั 6,309  13,528  3,564  7,771 
ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 1,542  1,394  872  761 
 7,851  14,922  4,436  8,532 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน        
(ก าไร) ขาดทนุจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,132  

 
378  (102)  

 
460 

        

อื่น ๆ        
ผลประโยชน์จ่าย -  (1,336)  -  - 
โอนออก -  (1,947)  -  - 
 -  (3,283)  -  - 
        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 66,511  56,528  36,019  31,685 

 
ก าไรและขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึน้จาก 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พนับาท) 
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์  205  -  12  - 
ข้อสมมติทางการเงิน  3,083  (109)  717  - 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,156)  487  (831)  460 
รวม 2,132  378  (102)  460 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานได้ถกูปรับปรุงให้นายจ้างต้องจ่ายคา่ชดเชยให้ลกูจ้างท่ี
ถูกเลิกจ้างเพ่ิมเติม หากลูกจ้างท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 400 วัน กลุ่มบริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานใน ปี 2562 เพ่ือให้
สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัปรับปรุง ท าให้กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์
เมื่อเกษียณอายุ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 และต้นทุนบริการในอดีตเพ่ิมขึน้ในระหว่างปีสิน้สุดวันเดียวกัน 
ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 18.91 ล้านบาท และ 5.11 ล้านบาท ตามล าดับ  
จากการแก้ไขโครงการดงักลา่ว 
  
ข้อสมมุตหิลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิตศำสตร์ประกันภัย 
 
ข้อสมมตุิหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน  
 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.35 - 1.64  2.50 - 2.80  1.59  2.80 
การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนในอนาคต 4.00 - 5.00  4.00 - 6.00  5.00  6.00 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน 1.91 - 45.84  1.91 - 45.84  2.87 - 34.38  2.87 - 34.38 
 
ข้อสมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามข้อมลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 2560 (TMO 2017) 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ท่ีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น  ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระ
ผกูพนัของโครงการผลประโยชน์เป็นจ านวนเงินดงัตอ่ไปนี ้
 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 (พนับาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เพ่ิมขึน้  ลดลง  เพ่ิมขึน้  ลดลง 
อตัราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (5,059)  5,813  (2,774)  3,186 
การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 5,470  (4,871)  3,004  (2,676) 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (5,034)  6,337  (3,145)  4,102 
        

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เพ่ิมขึน้  ลดลง  เพ่ิมขึน้  ลดลง 
อตัราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (4,519)  5,186  (2,525)  2,905 
การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนในอนาคต  (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 4,684  (4,175)  2,639  (2,346) 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (4,579)  5,767  (2,920)  3,816 
 

แม้ว่าการวิเคราะห์นีไ้ม่ได้ค านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวังภายใต้โครงการ
ดงักลา่วแตไ่ด้แสดงประมาณการความออ่นไหวข้อสมมติฐานตา่ง ๆ 
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31 ทุนเรือนหุ้น 
 

ส าหรีบปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม มลูคา่หุ้น  2563  2562 
  ตอ่หุ้น  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พนัหุน้ / พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน          
          
หุ้นบริุมสทิธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.40  -  -  192,118  76,847 
แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั 0.40  -  -  (192,118)  (76,847) 
หุ้มบุริมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 0.40  -  -  -  - 
          

หุ้นสามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.40  6,533,783  2,613,513  6,741,670  2,696,668 
แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั 0.40  -  -  192,118  76,847 
ลดทนุจดทะเบยีน 0.40  (669,569)  (267,827)  (400,005)  (160,002) 
หุ้มสำมัญ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 0.40  5,864,214  2,345,686  6,533,783  2,613,513 
          
รวมทุนจดทะเบียน 0.40  5,864,214  2,345,686  6,533,783  2,613,513 

 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
          
หุ้นบริุมสทิธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.40  -  -  192,118  76,847 
แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั 0.40  -  -  (192,118)  (76,847) 
หุ้มบุริมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 0.40  -  -  -  - 
          

หุ้นสามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.40  4,525,285  1,810,114  4,333,167  1,733,267 
แปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญั 0.40  -  -  192,118  76,847 
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธิ 0.40  1  1  -  - 
หุ้มสำมัญ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 0.40  4,525,286  1,810,115  4,525,285  1,810,114 
          
รวมทุนจดทะเบียน 0.40  4,525,286  1,810,115  4,525,285  1,810,114 

 
ผู้ ถือหุ้ นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้ นในท่ีประชุมของบริษัท ส าหรับหุ้ นของบริษัทซึ่งถือโดยกลุ่มบริษัท (หุ้นทุนซื้อคืนอ้างถึง 
หมายเหตขุอ้ 32) สิทธิทัง้หมดจะถกูระงบัไว้จนกวา่หุ้นเหลา่นีจ้ะออกใหม ่
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การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ 
 
เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 หุ้นบุริมสิทธิจ านวน 192.12 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 76.85 ล้านบาท ได้แปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญั ในอตัรา 1:1 ทัง้จ านวน 
 
การลดทุนจดทะเบียน 
 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นเมื่อวันท่ี  29 มิถุนายน 2563 ผู้ ถือหุ้ นมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน  
268 ล้านบาท โดยการตัดหุ้ นสามัญ โดยการตัดหุ้ นสามัญท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายออก จ านวน 670 ล้านหุ้ น  
มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 2,614 ล้านบาท คงเหลือ 2,346 ล้านบาท 
 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัทเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
160 ล้านบาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายออก จ านวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.40 
บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 2,773 ล้านบาท คงเหลือ 2,614 ล้านบาท 
 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี ้ 
 
ใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ 

วันที่ออกและเสนอ
ขำยใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ 

รำคำใช้สิทธิ 
(บำท/หุ้น) 

อัตรำกำรใช้สิทธิ 
(ใบส ำคัญแสดง
สิทธิต่อหุ้น
สำมัญ) 

จ ำนวนหุ้นสำมัญ
ที่ถูกใช้สิทธิ

สะสม 
(หุ้น) 

จ ำนวนหุ้น
คงเหลือ 
(หุ้น) 

วันครบก ำหนดอำยุ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

MILL-W4 12 กรกฎาคม 2560 1.930 1 : 1.140 - 433,869,941 11 กรกฎาคม 2565 
 

การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญ  
 
ในระหว่างปี 2563 ได้มีผู้มาใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ MILL-W5 เป็นจ านวน 1,076 หน่วย 
แปลงเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 1,148 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.40 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้ นเป็นจ านวน  
1,474 บาท ใบส าคญัแสดงสิทธิ MILL-W5 ท่ีเหลือทัง้หมดได้หมดอายกุารใช้สิทธิ 
 
ในระหว่างปี 2562 ได้มีผู้ มาใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ  Mill-W3 เป็นจ านวน 671 หน่วย 
แปลงเป็นหุ้นสามญัจ านวน 735 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท และมีสว่นเกินมลูคา่หุ้นเป็นจ านวน 1,714 บาท 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ Mill-W3 ท่ีเหลือทัง้หมดได้หมดอายกุารใช้สิทธิ 
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ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  
 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นสงูกว่า
มลูค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินนีต้ัง้เป็นทนุส ารอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุ้น”) สว่นเกินมลูคา่หุ้นนี ้
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 
 

32 หุ้นทุนซือ้คืน 
 

หุ้นทนุซือ้คืนท่ีอยู่ในสว่นของผู้ ถือหุ้นคือต้นทนุของหุ้นบริษัทท่ีถือโดยบริษัท 
 

ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บ ริษัทถือหุ้ นบริษัทจ านวน 184.90 ล้านหุ้ น  ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ  4  
ของหุ้นบริษัทท่ีออกและช าระแล้ว รวมเป็นต้นทนุทัง้หมด 317.71 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2562: 317.71 ลา้นบาท)  

 

ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน 
 

ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือ้คืนคือ ส่วนเกินสะสมจากการขายหุ้นทุนซือ้คืนสุทธิจากผลขาดทุนจากการขายหรือยกเลิก  
หุ้นทนุซือ้คืน สว่นเกินทนุหุ้นทนุซือ้คืนนีจ้ะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 

 

33 ส ำรอง 
 

ส ารองประกอบด้วย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ส ารองดงักลา่วมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เงินส ารองนีจ้ะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 
 

ส ำรองหุ้นทุนซือ้คืน 
ส ารองหุ้นทุนซือ้คืนคือจ านวนเงินท่ีจัดสรรจากก าไรสะสมในจ านวนท่ีเท่ากับต้นทุนของหุ้นบริษัทท่ีถือโดยบริษัท
ส ารองหุ้นทนุซือ้คืนนีจ้ะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 
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องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทัง้หมด  
จากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหนีส้ินจากการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ
ของบริษัท 
 
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในกำรตีรำคำสินทรัพย์ใหม่ 
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของ  
การเปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ท่ีแสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่ง  
มีการขายหรือจ าหน่าย 
 

34 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุม่บริษัทมี 2 สว่นงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดข้างลา่ง ซึง่เป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุม่บริษัท หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญันีผ้ลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกตา่งหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยี
และกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอย่างน้อยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของ  
กลุม่บริษัทโดยสรุปมีดงันี ้
 

 สว่นงาน 1 สว่นงานผลิต 
 สว่นงาน 2 สว่นงานซือ้มาขายไป 

 
การด าเนินงานอื่นไมม่ีสว่นงานใดท่ีเข้าเกณฑ์เชิงปริมาณเพ่ือก าหนดสว่นงานท่ีรายงานในปี 2563 หรือ 2562 
 
ข้อมูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี ้ผลการด าเนินงานวัดโดยใช้ก าไร  
จากการด าเนินงาน.ซึ่งน าเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้ มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน  
การด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรจากการด าเนินงานในการวัดผลการด าเนินงานนัน้ 
เป็นข้อมูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นท่ีด าเนินธุรกิจ  
ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงานทีร่ายงาน  
 
 งบกำรเงนิรวม 

 ส่วนงำนผลิต  ส่วนงำนซือ้มำขำยไป  รวม 

ส าหรับงวดปีสิ้นสุด
วันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พนับาท) 
รายได้ในประเทศ 7,737,836  11,906,146  2,763,875  4,077,036  10,517,711  15,983,182 
รายได้ระหวา่งประเทศ 226,150  239,499  722,198  734,898  948,348  974,397 
รำยได้ทัง้สิน้ 7,963,986  12,145,645  3,486,073  4,811,934  11,450,059  16,957,579 

            
ขอ้มูลเกีย่วกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ท่ีมีมูลค่าตัง้แต่ร้อยละ  10  
ของรายได้ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท มีจ านวน 1 ราย ซึง่รายได้จากการขายให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ในปี 2563 
และ 2562 มีจ านวนเงิน 4,726.01 ล้านบาท และจ านวนเงิน 6,284.33 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งเป็นการขาย 
ในประเทศ 

 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 รายได้จากการขายสินค้าให้บุคคลภายนอกหลายรายจากส่วนงานผลิต 
จ านวนเงิน 65.18 ล้านบาท ทัง้นีส้ินค้าดังกล่าวข้างต้นเป็นสินค้าชนิดเดียวกันท่ีบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ซือ้มาใน
ช่วงเวลาเดียวกนัหรือช่วงเวลาใกล้เคียงกนัจากคู่ค้าข้างต้น และคู่ค้าทัง้หลายดงักลา่วไม่มีความเก่ียวข้องกบักลุ่ม
บริษัท จงึถือวา่การซือ้ขายสินค้าในลกัษณะดงักลา่วนัน้เป็นการซือ้ขายตามปกติธุรกิจ 
 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการซือ้สินค้าประเภทเหล็กลวด (wire rod) ในส่วนงานซือ้มาขาย
ไปจากกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งตามราคาท่ีตกลงร่วมกัน และขายสินค้าดงักล่าวไปยังลูกค้าท่ีเป็นบุคคลภายนอก
และกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน โดยสินค้าถูกส่งตรงจากกิจการร่วมค้าไปยังลูกค้า เป็นจ านวนเงิน 807.52 ล้านบาท 
และบริษัทมีผลขาดทุนจากรายการดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 52.59 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
เป็นผู้ จ าหน่ายวตัถุดิบท่ีใช้การผลิตเหล็กลวดให้กิจการร่วมค้าตามราคาท่ีตกลงร่วมกัน และมีก าไรจากการขาย 
เป็นจ านวนเงิน 34.40 ล้านบาทและ 32.70 ล้านบาทตามล าดบั ท าให้ภาพรวมในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท 
มีก าไรจากรายการดงักล่าว นโยบายการก าหนดราคาซือ้/ขายสินค้าของรายการนีเ้ป็นไปตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั
ระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
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35 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 

คา่ขนสง่  135,265  167,444  118,602  141,745 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน  15,106  23,414  14,754  17,128 
อื่น ๆ  22,767  25,583  9,735  10,551 
รวม  173,138  216,441  143,091  169,424 

 
36 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน  185,523  212,062  133,764  147,724 
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ  -  -  7,471  17,088 
คา่เสื่อมราคา  23,318  10,981  13,829  6,508 
คา่สาธารณปูโภค  9,374  6,578  7,627  2,867 
คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา  8,358  9,136  5,189  5,818 
คา่ตดัจ าหน่าย  4,213  4,784  4,203  4,054 
อื่น ๆ  79,315  113,903  61,025  60,891 
รวม  310,101  357,444  233,108  244,950 
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37 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 
เงินเดือนและคา่แรง  220,986  228,857  148,002  154,245 
คา่ลว่งเวลา  44,228  54,074  22,516  31,303 
คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง  24,098  41,056  14,800  21,919 
คา่สวสัดิการอื่น  17,442  16,295  6,620  5,151 
เบีย้เลีย้งและเบีย้ขยนั  9,339  9,586  7,065  7,132 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  7,851  14,922  4,436  8,532 
คา่สมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  6,635  6,822  4,775  4,825 
คา่สมทบประกนัสงัคม  4,812  6,149  3,059  4,128 
คา่อบรมสมันา  1,203  1,677  991  1,461 
อื่น ๆ  29,032  34,045  20,345  22,954 

รวม  365,626  413,483  232,609  261,650 

 
โครงการสมทบเงินทีก่ าหนดไว ้
 

กลุ่มบริษัทได้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษัทบนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนกังาน 
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนทุกเดือน  
และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ  3 - 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส ารองเลีย้งชีพนี ้
ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามข้อก าหนดของกระทรวงการคลงัและจัดการกองทุนโดยผู้ จัดการ
กองทนุท่ีได้รับอนญุาต 
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38 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะได้เปิดเผยตามข้อก าหนดในมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินฉบบัตา่ง ๆ ดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พนับาท) 

ซือ้สินค้าส าเร็จรูปและวตัถดุิบ  8,207,530  13,073,898  8,019,760  11,959,149 
การเปลี่ยนแปลงในสนิค้าคงเหลือ  793,184  1,555,120  565,019  792,372 
วสัดสุิน้เปลืองใช้ไป  501,471  490,773  78,880  39,135 
คา่สาธารณปูโภค  430,373  417,241  118,119  149,645 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน  364,772  412,370  232,423  261,650 
คา่เชือ้เพลิง  216,708  276,917  141,662  203,296 
คา่เสื่อมราคา  199,185  133,278  81,050  82,769 
คา่ขนสง่  152,305  199,177  118,602  155,514 
คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา  63,206  118,557  38,190  87,481 
คา่ใช้จ่ายหยดุผลิต  58,483  129,057  13,156  12,596 
คา่ตดัจ าหน่าย  50,562  51,133  4,203  4,054 
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุ 14, 17 -  -  7,471  17,088 
คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าลดลง (กลบัรายการ) 12 (3,344)  (214,186)  3,647  (125,821) 
อื่น ๆ  118,807  144,394  36,196  110,977 
รวมต้นทุนขำย ต้นทุนบริกำร            
และต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  11,153,242  

 
16,787,729  9,458,378  

 
13,749,905 
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39 ภำษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
ภำษีเงนิได้ของปีปัจจุบัน         
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทกึต ่าไป  -  22  -  22 
  -  22  -  22 
         

ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปลี่ยนแปลงของผลตา่งชัว่คราว 29 (9,164)  (9,164)  -  - 
ภำษีรวม  (9,164)  (9,142)  -  22 

         
จดัสรรไปยงั         
ภาษีเงินได้จากการด าเนินงานตอ่เน่ือง  (855)  (833)  -  22 
ภาษีเงินได้จากการด าเนินงานท่ียกเลิก 13 (8,309)  (8,309)  -  - 
รวมภำษีเงนิได้  (9,164)  (9,142)  -  22 
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การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีทีแ่ท้จริง 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 2563  2562 

    
อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พนับาท)  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พนับาท) 

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ในสว่นการด าเนินงาน   (320,620)    (177,092) 
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ในสว่นสทิธิประโยชน์ศนูย์กลาง
ธุรกิจ (IBC)   (5,804)    (12,896) 

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้จากการด าเนินงานตอ่เนื่อง   (326,424)    (189,988) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20.00  (64,124)  20.00  (35,418) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 10.00  (580)  10.00  (1,290) 
การใช้ขาดทนุทางภาษีทีเ่ดิมไมไ่ด้บนัทกึ   -    (14,601) 
ผลขาดทนุในปีปัจจบุนัท่ีไมรั่บรู้เป็นสนิทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชี   93,697    133,208 

รายได้ที่ไมต้่องเสยีภาษี   (36,616)    (34,671) 
คา่ใช้จา่ยต้องห้ามทางภาษี   6,768    (48,083) 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทกึต ่าไป   -    22 
รวม 0.26  (855)  0.44  (833) 

  
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562 

 
อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พนับาท)  

อตัราภาษี 
(ร้อยละ)  

 
(พนับาท) 

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ในสว่นการด าเนินงาน   (199,428)    (95,348) 
ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้ในสว่นสทิธิประโยชน์ศนูย์กลาง
ธุรกิจ (IBC)   (5,804)    (12,896) 

ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้จากการด าเนินงานตอ่เนื่อง   (205,232)    (108,244) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20.00  (39,886)  20.00  (19,069) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 10.00  (580)  10.00  (1,290) 
ผลขาดทนุในปีปัจจบุนัท่ีไมรั่บรู้เป็นสนิทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชี   39,640    46,402 

รายได้ที่ไมต้่องเสยีภาษี   (198)    348 
คา่ใช้จา่ยต้องห้ามทางภาษี   1,024    (26,391) 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทกึต ่าไป   -    22 
รวม -  -  (0.02)  22 
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40 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทและจ านวนหุ้นสามญัท่ี
ออกจ าหน่ายแล้วระหวา่งปีในแตล่ะปี  

 
 งบกำรเงนิรวม 
 2563  2562 
 การด าเนินงาน

ตอ่เน่ือง  

การด าเนินงาน 
ท่ียกเลิก  รวม  

การด าเนินงาน
ตอ่เน่ือง  

การด าเนินงาน 
ท่ียกเลิก  รวม 

 (พนับาท/พนัหุน้) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั  (332,684)  141,443  (191,241)  (184,485)  159,115  (25,370) 
หกั  เงินปันผลของผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ  -  -  -  19,500  -  19,500 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับปีที่เป็นของหุ้นสำมัญ  (332,684)  141,443  (191,241)  (203,985)  159,115  (44,870) 
            
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,525,285  4,525,285  4,525,285  4,148,263  4,148,263  4,148,263 
ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิระหวา่งปี -  -  -  128,956  128,956  128,956 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนัก  4,525,285  4,525,285  4,525,285  4,277,219  4,277,219  4,277,219 
            
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขัน้พืน้ฐำน) (บาท) (0.073)  0.031  (0.042)  (0.048)  0.038  (0.010) 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 การด าเนินงาน

ตอ่เน่ือง  

การด าเนินงาน 
ท่ียกเลิก  รวม  

การด าเนินงาน
ตอ่เน่ือง  

การด าเนินงาน 
ท่ียกเลิก  รวม 

 (พนับาท/พนัหุน้) 
ขาดทนุสทุธิท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั  (205,232)  -  (205,232)  (108,266)  -  (108,266) 
หกั  เงินปันผลของผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิ  -  -  -  19,500  -  19,500 
ขำดทุนสุทธิส ำหรับปีที่เป็นของหุ้นสำมัญ  (205,232)  -  (205,232)  (127,766)  -  (127,766) 
            
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,525,285  4,525,285  4,525,285  4,148,263  -  4,148,263 
ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิระหวา่งปี -  -  -  128,956  -  128,956 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนัก 4,525,285  4,525,285  4,525,285  4,277,219  -  4,277,219 
            
ขำดทุนต่อหุ้น (ขัน้พืน้ฐำน) (บาท) (0.045)  -  (0.045)  (0.030)  -  (0.030) 

 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 
หุ้นท่ีเพ่ิมขึน้จากการถือเสมือนวา่มีการแปลงสภาพของใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ถูกน ามารวมในการค านวณจ านวนต่อหุ้นปรับลดของงบการเงินของบริษัท เน่ืองจากมลูค่าการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิสงูกวา่มลูคา่ตลาดของหุ้นสามญั และขาดทนุท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทใหญ่ 
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41 เงนิปันผล 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี  26 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
จากก าไรสะสมของบริษัท ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นสามัญของบริษัท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้  
86.81 ล้านบาท คิดเป็น 0.02 บาทตอ่หุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัแล้วเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2563 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นบุริมสิทธิหมวด ค เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 19.5 ล้านบาท ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของหุ้ นบุริมสิทธิ  
คิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของเงินลงทนุ หรืออตัรา 0.1015 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นบุริมสิทธิ
แล้วเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 
 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัทเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ได้มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทในอัตราหุ้ นละ 0.03 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 130.2 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เมื่อวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 
 

42 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึง่รับผิดชอบในการพฒันา
และติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการ
ด าเนินการดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดท าขึน้เพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีกลุ่มบริษัทเผชิญเพ่ือ
ก าหนดระดบัความเสี่ยงท่ีเหมาะสม รวมถงึควบคมุและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ นโยบายและ
ระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขัน้ตอนในการบริหารเพ่ือให้พนกังาน
ทัง้หมดเข้าใจถงึบทบาทและภาระหน้าท่ีของตน 
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คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทก ากบัดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบตัิตามวิธีปฏิบตัิและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบัความเสี่ยงท่ีกลุ่ม
บริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทก ากับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบ
ภายในท าหน้าท่ีในการทบทวนการควบคมุและวิธีการปฏิบตัิในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอและในกรณี
พิเศษและจะรายงานผลท่ีได้ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงนิ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราตา่งประเทศ และจากการไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดตามสญัญาของคูส่ญัญา กลุม่บริษัทไม่มีการถือหรือออก
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ เพ่ือการเก็งก าไรหรือการค้า นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการขายลดลูกหนี ้
เพ่ือเป็นการจดัการความเสี่ยงทางด้านการเงิน 
 
การจดัการความเสี่ยงเป็นสว่นท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุม่บริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคมุให้มีความสมดลุ
ของระดบัความเสี่ยงให้เป็นท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหวา่งต้นทุนท่ีเกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจดัการ
ความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคมุกระบวนการการจดัการความเสี่ยงของกลุม่บริษัทอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจ
วา่มีความสมดลุระหวา่งความเสี่ยงและการควบคมุความเสี่ยง 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบีย้
ในตลาด ซึง่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เน่ืองจากสินทรัพย์และหนีส้ินทาง 
การเงินท่ีมีภาระดอกเบีย้ส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบีย้คงท่ีซึง่ใกล้เคียง
กบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 
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อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินท่ีมีดอกเบีย้  ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะ 
ท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม ่มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม  

 อตัราดอกเบีย้   หลงัจาก 1 ปี     
 ท่ีแท้จริง ภายใน 1 ปี  แตภ่ายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) 
ปี 2563         
หมุนเวียน         
รายการเทียบเท่าเงินสด 0.05 - 0.625 304,999  -  -  304,999 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติด
ภาระค า้ประกนั 0.125 - 0.75 537,710  -  40,000  577,710 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1.70 - 5.875 8,756,140  -  -  8,756,140 

ไม่หมุนเวียน         
เงินกู้ ยืมระยะยาว MLR - 1 355,272  1,165,042  -  1,520,314 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 2.90 - 8.96 23,093  19,618    42,711 

รวม  9,977,214  1,184,660  40,000  11,201,874 

         
ปี 2562         
หมุนเวียน         
รายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.625 514,696  -  -  514,696 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติด
ภาระค า้ประกนั 0.2 - 0.75 584,009  -  40,000  624,009 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1.95 - 5.53 9,556,948  -  -  9,556,948 

ไม่หมุนเวียน         
เงินกู้ ยืมระยะยาว MLR - 1 587,957  3,830,222  -  4,418,179 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 3.67 - 6.38 15,968  25,273  -  41,241 

รวม  11,259,578  3,855,495  40,000  15,155,073 

 
 



บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

140 

 

  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

 อตัราดอกเบีย้   หลงัจาก 1 ปี     
 ท่ีแท้จริง ภายใน 1 ปี  แตภ่ายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) 

ปี 2563         

หมุนเวียน         
รายการเทียบเท่าเงินสด 0.05 - 0.625 267,053  -  -  267,053 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติด
ภาระค า้ประกนั 0.125 - 0.75 535,736  -  -  535,736 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1.70 - 5.875 5,632,058  -  -  5,632,058 

ไม่หมุนเวียน         
เงินกู้ ยืมระยะยาว MLR - 1 100,332  96,688  -  197,020 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 2.90 - 8.96 26,220  32,290  -  58,510 

รวม  6,561,399  128,978  -  6,690,377 

         

ปี 2562         

หมุนเวียน         
รายการเทียบเท่าเงินสด 0.12 - 0.625 393,388  -  -  393,388 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติด
ภาระค า้ประกนั 0.375 - 0.75 548,873  -  -  548,873 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1.95 - 5.53 6,834,668  -  -  6,834,668 

ไม่หมุนเวียน         
เงินกู้ ยืมระยะยาว MLR - 1 100,322  197,167  -  297,489 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 3.67 - 6.38 10,932  17,786  -  28,718 

รวม  7,888,183  214,953  -  8,103,136 

 
ความเส่ียงจากเงนิตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ซึ่งเกิดจากการซือ้สินค้าท่ีเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ 
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ณ วันท่ี 31-ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการ  
มีสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศดงันี ้

 

 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
หนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้  699,530  760,053  377,944  308,663 
เจ้าหนีก้ารค้า  152,535  533,527  93,027  261,884 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  852,065  1,293,580  470,971  570,547 

   ที่มีควำมเสี่ยง         
สญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ 
   ลว่งหน้า 

 
(449,518)  (75,892)  (55,832)  (10,027) 

ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุทธิ  402,547  1,217,688  415,139  560,520 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเสี่ยงทางด้านสินเช่ือ คือความเสี่ยงท่ีลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหนีแ้ก่กลุ่มบริษัทตามเง่ือนไข  
ท่ีตกลงไว้เม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเช่ือดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ  
โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหนึ่ง  ๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่า 
มีความเสี่ยงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเสี่ยงสงูสดุทางด้านสินเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจ านวนมาก  
ฝ่ายบริหารไมไ่ด้คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหนีไ้มไ่ด้ 

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
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มูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงนิ 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวข้องกันเป็นมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เน่ืองจากอัตราดอกเบีย้ตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตรา
ท้องตลาด และเคร่ืองมือทางการเงินเหลา่นีจ้ะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 

 
มลูค่ายุติธรรมของเงินกู้ ยืมระยะยาวเป็นมลูค่าท่ีใกล้เคียงกับมลูค่าตามบญัชี เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้อ้างอิงจาก
อตัราดอกเบีย้ตามท้องตลาด 

 
43 กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพ่ือรักษาความเช่ือมั่นของนักลงทุน  
เจ้าหนีแ้ละตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากบัดแูลผลตอบแทนจาก
การลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม  
ซึง่ไมร่วมสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ อีกทัง้ยงัก ากบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทุนเป็นจ านวน 2.22 และ 1.39 ตามล าดบั 
(2562: 2.85 และ 1.34 ตามล าดบั) 

 
44 ภำระผูกพันกับกจิกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 

จ านวนเงินข้ันต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตท้ังสิ้น
ภายใต้สัญญาเช่าทีบ่อกเลิกไม่ได้ 

        

ภายในหนึง่ปี  13,708  15,066  7,859  10,906 
หลงัจากหนึง่ปีแตไ่มเ่กินห้าปี  1,272  9,552  642  7,053 
รวม  14,980  24,618  8,501  17,959 
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  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พนับาท) 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน         
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  -  136,306  -  - 

         
ภาระผูกพันอ่ืนๆ         
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซือ้สินค้าและ 
วสัดท่ีุยงัไมไ่ด้ใช้ 

        

- สกลุเงินบาท (พนับาท)  71,369  65,864  71,369  97,280 
- สกลุเงินดอลลาร์ (พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา)  6,902  2,186  -  1,080 
หนงัสือค า้ประกนัการใช้ไฟฟ้า (พนับาท)  111,385  111,018  9,023  8,312 
หนงัสือค า้ประกนัการซือ้แก๊สปิโตรเลียม (พนับาท)  7,000  7,000  7,000  7,000 
หนงัสือค า้ประกนัการซือ้สินค้าและบริการ          
- สกลุเงินบาท (พนับาท)  10,400  15,400  -  - 
- สกลุเงินยโูร (พนัยโูร)  1,500  1,500  -  - 
- สกลุเงินดอลลาร์ (พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา)  -  1,465  -  1,465 
หนงัสือค า้ประกนัการใช้น า้ดิบ (พนับาท)  460  563  -  - 
ตัว๋อาวลัที่ยงัไมถ่งึก าหนด (พนับาท)  400,000  399,202  -  - 
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สญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา:         
- อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 
(บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา)  29.92 - 31.79  30.03 - 30.33  -  30.22 

- จ านวนเงินในสกลุเงิน
ตา่งประเทศ (พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา)  12,761  2,517  -  332 

- จ านวนเงินในสกลุเงินท้องถ่ิน 
(พนับาท)  393,687  75,892  -  10,027 

          
สกลุเงินยโูร:         
- อตัราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 
(บาท/ยโูร)  36.74  -  36.74  - 

- จ านวนเงินในสกลุเงิน
ตา่งประเทศ (พนัยโูร)  1,520  -  1,520  - 

- จ านวนเงินในสกลุเงินท้องถ่ิน 
(พนับาท)  55,832  -  55,832  - 
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45 สิทธิประโยชน์ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

บริษัทย่อยของบริษัทได้รับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ดงันี ้
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทย่อยของบริษัทได้รับการสง่เสริมการลงทนุจ านวนหลายฉบบั จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.  2520 สิทธิประโยชน์ท่ีได้รับ
ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิ และยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบ
หรือวัสดุจ าเป็นท่ีน าเข้ามาเพ่ือใช้ในการผลิตและเพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมีก าหนดเวลา  5 - 13 ปี นับแต่วนัท่ี 
เร่ิมมีรายได้จากกิจการท่ีได้รับสง่เสริมตามรายละเอียดดงันี ้
 
บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกจิกำรที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรำยได้ วันหมดอำยุ 

1653/2539 26 พฤษภาคม 2553 ประเภท 2.15 การผลิตเหล็ก
ลวด, ลวดเหล็ก เส้นกลม 
เหลก็เพลาหรือเหลก็แท่ง 

26 มีนาคม 2555 26 มีนาคม 2568 

62-1321-1-05-1-0 29 พฤศจิกายน 2562 ประเภท  2.8 กิจการผลิต 
ขั ้น ก ล า ง  ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร
ปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักร เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

(ยงัไมเ่ร่ิมมีรายได้) (ยงัไมเ่ร่ิมมีรายได้) 

1771(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

25 มีนาคม 2558 24 มีนาคม 2571 

1772(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

25 มีนาคม 2558 24 มีนาคม 2571 

1773(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

3 ธนัวาคม 2556 2 ธนัวาคม 2569 

1774(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

3 ธนัวาคม 2556 2 ธนัวาคม 2569 
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บัตรส่งเสริมเลขที่ ลงวันที่ ประเภทกจิกำรที่ส่งเสริม วันที่เร่ิมมีรำยได้ วันหมดอำยุ 
1775(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร

สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

6 กนัยายน 2556 5 กนัยายน 2569 

1776(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

6 กนัยายน 2556 5 กนัยายน 2569 

1777(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

6 กนัยายน 2556 5 กนัยายน 2569 

1778(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

6 กนัยายน 2556 5 กนัยายน 2569 

1779(1)/2556 6 มิถนุายน 2556 ป ร ะ เ ภ ท  7.1 กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคและบริการ
พืน้ฐาน 

25 มีนาคม 2558 24 มีนาคม 2571 

 
 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL     รับรองความถูกตอ้ง 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

 

ส่วนที ่4 

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL     รบัรองความถกูตอ้ง 
 

การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 
 

บริษัทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ดว้ยความระมดัระวงั บริษัทขอรบัรองว่า 
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ   
นอกจากนี ้บรษิัทขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบรษิัทและบรษิัทย่อยแลว้  

(2)  บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้
ของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 

(3)  บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบรษิัทได้
แจง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 1มีนาคม 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
แลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพรอ่งและการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบท่ีอาจ
มีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักับท่ีบรษิัทไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ ขา้พเจา้
ไดม้อบหมายให ้นางสาวจรุีรตัน ์ลปนาวณิชย ์เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากับเอกสารนีไ้วทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของ นางสาวจุรีรตัน์ ลปนาวณิชย ์ก ากับไว ้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 ชื่อ ต าแหน่ง           ลายมือชื่อ* 
 

1 นางสาวสทุธิรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการ 
 

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

2 นายประวิทย ์ หอรุง่เรือง กรรมการ 
 

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

     
(*) พรอ้มประทบัตราส าคญับริษัท 

ชื่อ            ต าแหน่ง             ลายมือชื่อ 

 

ผูร้บัมอบอ านาจ     นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์         กรรมการ                   .............................................. 
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บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 

MILL  รับรองความถูกตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

 

เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ
สูงสุดเกี่ยวกับสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำร

ควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL     รับรองความถูกตอ้ง 

 
รำยละเอยีดคณะกรรมกำรบริษัท คณะผู้บริหำร ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงนิ และผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบัญช ี
ชื่อ - สกุล อำยุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ /ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วนกำร ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต ำแหน่ง (ปี) 
ถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ทำงครอบครัว 
ระหว่ำงผู้บริหำร 

    ช่วงเวลำ ต ำแหน่งหน่วยงำนบริษัท 

1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ 74 - โรงเรยีน เตรยีมทหาร รุน่ท่ี 6 -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บมจ. มิลลค์อน สตีล 
- ประธานคณะกรรมการบริษัท  - โรงเรยีน นายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ รุน่ท่ี 17   ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. มิลลค์อน บรูพา 
- กรรมการอิสระ   - โรงเรียน เสนาธิการทหารบก หลกัสตูรประจ าชดุท่ี 57   ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกนัชีวิต 

   - โรงเรยีน เสนาธิการทหารบก สหรฐัอเมริกา 1982   ปัจจบุนั - นายกสมาคม กฬีายิงปืนรณยทุธแห่งประเทศไทย 
    - วิทยาลยั ป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 41   ปัจจบุนั - ประธาน มลูนิธิพิทกัษ์ประชาชาติ 

   - หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุ รุน่ท่ี 8   ปัจจบุนั - ประธานมลูนิธิ พลเรือเอก สงดั ชลออยู ่
    - หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรบักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของรฐั   ปัจจบุนั - กรรมการมลูนิธิ รกัเมืองไทย 
  วิสาหกิจและองคก์ารมหาชน รุน่ท่ี 1   ปัจจบุนั - กรรมการ และเลขานกุารมลูนิธิ ท่านผูห้ญิงประภาศรี ก าลงัเอก 
  - หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ท่ี4   ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบรษิัท โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล จ ากดั 
  - หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุน่ท่ี 1     
  - หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) สถาบนั IOD รุน่ท่ี 177     

2. พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั 76 - ปริญญาโท ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต สาขารฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.36) 
- ปริญญาตรี รฐัประศาสนศาสตร ์สาขารฐัศาสตร ์ 
-  โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจสามพราน 
-  Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 201/2558 
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ท่ี 9/2556 
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน่ท่ี 15/2556 
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน่ท่ี 18/2556 
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

(MIR) รุน่ท่ี 14/2556 
- Audit Committee Program (ACP) รุน่ท่ี 42/2556 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 41/2548 

 

0.00 - ไม่มี - 2556 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
บมจ.มิลลค์อน สตีล  
- ประธานกรรมการ บจก. มิลลค์อน บรูพา 

- รองประธานกรรมการบรษิัท 
- กรรมการตรวจสอบ     2556 - ปัจจบุนั 
- กรรมการอิสระ     2555 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอย ี   
     2550 - 2556 - ประธานกรรมการบริษัท บมจ.มิลลค์อน สตีล 
    2548 - ปัจจบุนั - กรรมการอิสระ บมจ. วนชยั กรุ๊ป   
       
      
      
      
      

      



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL     รับรองความถูกตอ้ง 

ชื่อ - สกุล อำยุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ /ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วนกำร ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต ำแหน่ง (ปี) 
ถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ทำงครอบครัว 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร     ช่วงเวลำ ต ำแหน่งหน่วยงำนบริษัท 

3. นายปรารถนา บงกชมาศ 61 - ปริญญาตรี  บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 0.02 - ไม่มี - 2562 - ปัจจบุนั - กรรมการผูจ้ดัการบริษัท เอ็มพเีอส ธุรกิจ และการบญัชี จ ากดั 
- กรรมการบรษิัท   - ส าเรจ็หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบริหารงานเศรษฐกิจ   2561 - 2563 - กรรมการบรษิัท ไฮโดรควิพ จ ากดั 
- กรรมการตรวจสอบ   สาธารณะส าหรบันกับริหารระดบัสงู (ปศส.) รุน่ท่ี 14   2559 - 2562 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.มิลลค์อน สตีล 
- กรรมการสรรหาและก าหนด   - สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย หลกัสตูร DAP  รุน่ท่ี 61/2550   2553 - ปัจจบุนั - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ.มิลลค์อน สตีล 
  ค่าตอบแทน      2550– ปัจจบุนั - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลลค์อน สตีล 
- กรรมการอิสระ       2536– ปัจจบุนั -  กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ยนิูคอร ์แอดวานเทคโนโลยี 
       

4. นายอภิชาติ จรีะพนัธ ์
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรรหาและ 

63 - ประกาศนียบตัร สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร. 18) ปี 2557 
- หลกัสตูร  Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ท่ี 15/2562 
- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 31/2561 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 103/2556 
- สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทยสถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร. 18) 
ปี 2557 หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรบันกั
บริหารระดบัสงู รุน่ท่ี 18 

  

0.00 -ไม่มี - 2561- ปัจจบุนั 
 

2560 - ปัจจบุนั 
 
 

2557 - ปัจจบุนั 
 

2556 - ปัจจบุนั 
 

2552 –ปัจจบุนั 
2552 - ปัจจบุนั 
2561 - 2562 

-กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /กรรมการบรรษัทภิ
บาล 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. น า้มนัพืชไทย 
- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ทริพเพิล ไอ โล
จิสติกส ์ 

- กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหา / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ. มิลลค์อน สตีล 

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร ์

- กรรมการ บจก. เอซี เวิรล์ไวด ์
- กรรมการและเหรญัญิก มลูนิธินกักฎหมายธุรกิจ 
 

ก าหนดค่าตอบแทน 
- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
- กรรมการอิสระ     
       
       
     
     

     

 

 

 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL     รับรองความถูกตอ้ง 

ชื่อ - สกุล อำยุ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ /ประวัติกำรอบรม 

สัดส่วนกำร ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต ำแหน่ง (ปี) ถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ทำงครอบครัว 
ระหว่ำงผู้บริหำร     ช่วงเวลำ ต ำแหน่งหน่วยงำนบริษัท 

5. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ 69 -  ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (สาขาการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลยัรามค าแหง -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2557 - ปัจจบุนั -  กรรมการ บมจ. มิลลค์อนสตีล 
- กรรมการบริษัท  -  ประกาศนียบตัรชัน้สงู การบริหารงานภาครฐั และกฎหมายมหาชน รุน่ท่ี 6   2557 - ปัจจบุนั -  รองประธานกรรมการ บมจ. เจนเนอรลั เอนจิเนียริ่ง 
  -  ปริญญาตรี  วศบ. โยธาสขุาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม Mapua Institute      
    of Technology ประเทศฟิลินปินส ์     

6. นางสาวสทุธิรตัน ์ลีสวสัด์ิตระกลู 40 -  ปริญญาโท เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต  สาขาเศรษฐศาสตรธ์รุกิจ 0.08 เป็นนอ้งสาวของ 2561 – ปัจจบุนั - รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
-  กรรมการบรษิัท   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  นายสิทธิชยั  และ  บมจ. บี จิสติกส ์
-  กรรมการบริหาร  -  ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ   เป็นพี่สาวของ 2561 – ปัจจบุนั -  กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิง้ 
- กรรมการสรรหาและก าหนด  - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 61/2550  นางสาวสรุีรตัน ์ 2559 - ปัจจบุนั -  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ. มิลลค์อน สตีล 
ค่าตอบแทน    ลีสวสัด์ิตระกลู 2558 – ปัจจบุนั -  ประธานกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์บมจ. มิลลค์อน สตีล 

- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ     2551 - ปัจจบุนั -  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. มิลลค์อน สตีล    
- ประธานกรรมการพฒันาทรพัยากร     2551 - ปัจจบุนั -  กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก.  มิลลค์อน บรูพา   
มนษุย ์     2550 – ปัจจบุนั -  กรรมการ/ กรรมการบริหาร บมจ. มิลลค์อน สตีล 

-  กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั       
บริษัท       

7. นางสาวจรุีรตัน ์ลปนาวณิชย ์ 43 -  ปริญญาโท General Management มหาวิทยาลยัมหิดล -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2563 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก.เดอะ เมกะวตัต ์
-  กรรมการบรษิัท  - ปริญญาตร ีInternational Management จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   2562 – ปัจจบุนั -  กรรมการ บจก. มิลลค์อน สตีล บาร ์
-  กรรมการบริหาร  - Refreshment of the Role and Expectation of A CFO   2562 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหารความเสี่ยงบมจ. มิลลค์อน สตีล 
- กรรมการบริหารการลงทนุ  - Orientation ส าหรบั CFO ของบริษัท รุน่ท่ี 3   2558 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บมจ. มิลลค์อน สตีล 

- กรรมการบริหารความเสียง  
- หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Market Program รุน่ท่ี 1 

  
2558 – ปัจจบุนั - -ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชีและการเงิน 

บมจ. มิลลค์อน 
- เลชานกุารบริษัท  -  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 106/2556    -   สตีล 
- ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   - Company Secretary Program รุน่ท่ี 21/2551   2558 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหารการลงทนุ บมจ. มิลลค์อน สตีล 
สายงานบญัชีและการเงิน     2557 – ปัจจบุนั - กรรมการ Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited 
- กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั     2553 - ปัจจบุนั   -  กรรมการ บจก.มิลลค์อน บรูพา 
  บรษิัท     2552 – ปัจจบุนั -  กรรมการบริหาร บมจ.มิลลค์อน สตีล 
- ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ       
สงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน       



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL     รับรองความถูกตอ้ง 

 
ชื่อ - สกุล อำยุ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ /ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำร ควำมสัมพันธ ์

ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ต ำแหน่ง (ปี) ถือหุ้นใน ทำงครอบครัว 

    บริษัท (%) ระหว่ำงผู้บริหำร ช่วงเวลำ ต ำแหน่งหน่วยงำนบริษัท 
8. นายอิทธิพล เด่ียววณิชย ์ 53 -  ปริญญาเอก Doctor of Science (Metallurgy) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2563 – ปัจจบุนั -  กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลลค์อน สตีล 
-  กรรมการบริหารความเสี่ยง    Massachusetts Institute of Technology.   2563 – ปัจจบุนั - กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์บมจ.มลิลค์อน สตีล  
-  กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์  - ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   2563 – ปัจจบุนั - กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ.มิลลค์อน สตีล 
-  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ     2561 – ปัจจบุนั -  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานคณะกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
       บมจ.มิลลค์อน สตีล 
     2533 – 2560 - ผูช้่วยศาสตราจารยป์ระจ าภาควิชาโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์
      จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

9. นายประวิทย ์หอรุง่เรือง 56 - ปริญญาตรบีริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2562 – ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. สยาม โซล่าร ์เจนเนอเรชั่น 
-  กรรมการบรษิัท  - โครงการอบรมหลกัสตูรบริหารธุรกิจปริญญาโทระยะสัน้   2562 – ปัจจบุนั -  กรรมการ บจก. มิลลค์อน สตีล บาร ์
-  ประธานกรรมการบริหาร  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   2562 – ปัจจบุนั -  กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลลค์อน สตีล 
- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  - โครงการเสริมสรา้งผูจ้ดัการยคุใหม่ มหาวทิยาลยั จฬุาลงกรณ ์   2562 – ปัจจบุนั - กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์บมจ. มลิลค์อน สตีล 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง  - Director Certified Program (DCP) รุน่ท่ี 249/2561   2562 – ปัจจบุนั - ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บมจ. มิลลค์อน สตีล 
- กรรมการพฒันาทรพัยามนษุย ์     2560 – ปัจจบุนั -  กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ. มิลลค์อน สตีล 
- กรรมการผูจ้ดัการใหญ่     2560 – ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. มิลลค์อน สตีล 
- กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนั     2559 – ปัจจบุนั - กรรมการบจก. สหรว่มวสัดกุ่อสรา้ง 
 บริษัท     2550 – ปัจจบุนั -  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารบจก. ซนัเทค เมทลัส ์
10. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ 55 -  ปริญญาโท  บริหารธรุกิจ (สาขาการเงินและการตลาด) สถาบนับณัฑิต -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 2562 – ปัจจบุนั -  กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการสรรหาและ 
- กรรมการบริษัท    บริหารธรุกิจ ศศินทร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั    พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี /  
-  ประธานกรรมการบริหารการ  - ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน    กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เจนเนอรลัเอนจิเนียริง่ 
ลงทนุ  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   2559 – ปัจจบุนั - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์
  - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 117/2558   2558 – ปัจจบุนั - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.บิสซิเนสอะไลเมน้ท ์
     2557 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารการลงทนุ บมจ. มิลลค์อน สตีล 

     2557 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บจก.ครเีอทีฟ พาวเวอร ์

 

 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL     รับรองความถูกตอ้ง 

 
ชื่อ - สกุล อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต ำแหน่ง (ปี) ถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ทำงครอบครัว 
ระหว่ำงผู้บริหำร     ช่วงเวลำ ต ำแหน่งหน่วยงำนบริษัท 

11. นายธานี โลเกศกระว ี 49 - Certificate of Management Development Program at Wharton - ไม่มี - - ไม่มี - 2562 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.มิลลค์อน สตีล 

- กรรมการบริหาร  school of Business, University of Pennsylvania   2559 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหารทรพัยากรมนษุย ์บมจ. มลิลค์อน สตีล 
- กรรมการบริหารการลงทนุ  - ปริญญาโท  บริหารธรุกิจ Loyola University of Chicago   2559 – ปัจจบุนั -กรรมการบริหารการลงทนุ บมจ.มิลลค์อน สตีล 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง  - ปริญญาตร ีบริหารการเงิน Southern Illinois University   2559 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหาร บมจ.มิลลค์อน สตีล 
- กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สาย  

- Director Certified Program (DCP) รุน่ท่ี 228/2560 

  

2558 – ปัจจบุนั - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานการขายและการตลาด บมจ.มิลล ์
คอน สตีล 

งานการขายและการตลาด     2558 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. ซนัเทค เมทลัส ์
     2561 - 26 -กรรมการ บมจ.บ ีจิสติกส ์

     มกราคม 2564  
12. นายภชุงค ์จงวไิลเกษม 53 -  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั - ไม่มี - - ไม่มี - 2562 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลลค์อน สตีล 
- กรรมการบริหาร     2558 – ปัจจบุนั - กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์บมจ. มลิลค์อน สตีล 
- กรรมการบริหารการลงทนุ     2558 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. ซนัเทค เมทลัส ์

- กรรมการบริหารความเสี่ยง     2557 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหารการลงทนุ บมจ. มิลลค์อน สตีล 

- กรรมการพฒันาทรพัยากร     2557 – ปัจจบุนั - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานการผลิต บมจ.มิลลค์อน สตีล 

มนษุย ์       

-  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สาย       

งานการผลิต       
13. นางนนัทภชัร เทียนประทีป 56 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม - ไม่มี - - ไม่มี - 2561 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.มิลลค์อน สตีล 
- กรรมการบริหาร  - ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ วิทยาลยัทองสขุ   2560 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. ซนัเทค เมทลัส ์
- กรรมการบริหารความเสี่ยง     2558 – ปัจจบุนั - กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์บมจ. มลิลค์อน สตีล 
- กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์     2554 – ปัจจบุนั -  รองกรรมการใหญ่สายงานซพัพลายเชน บมจ.มิลลค์อน สตีล 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สาย     2552 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหาร  บมจ.มิลลค์อน สตีล 
งานซพัพลายเชน     2550 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก.มิลลค์อน บรูพา 
       
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL     รับรองความถูกตอ้ง 

 
ชื่อ – สกลุ  

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต ำแหน่ง (ปี) ถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ทำงครอบครัว 
ระหว่ำงผู้บริหำร     ช่วงเวลำ ต ำแหน่งหน่วยงำนบริษัท 

14. นายถริพงศ ์ค าเรืองฤทธ์ิ 57 - Mini MBA มหาวิทยาลยัอชัสมัชญั - ไม่มี - - ไม่มี - 2564 – ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. บี จิสติกส ์
- กรรมการบริหาร  - ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ   2562 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลลค์อน สตีล 

- กรรมการบริหารการลงทนุ  - หลกัสตูร  “ทมูอรโ์รว ์สเกลเลอร(์2Morrow Scaler)” สถาบนั ทมูอรโ์รว ์   2562 – ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. สยาม โซล่าร ์เจนเนอเรชั่น 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง     สเกลเลอร ์ปี 2562   2562 – ปัจจบุนั - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพฒันาธุรกิจ บมจ. มิลลค์อน  

- กรรมการพฒันาทรพัยากร  - Director Certified Program (DCP) รุน่ท่ี 245/2560    สตีล 

มนษุย ์  - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 89/2554   2562 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอรเ์ทค 

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สาย     2560 – ปัจจบุนั - กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์บมจ. มลิลค์อน สตีล   

งานพฒันาธุรกิจ     2560 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหาร บมจ. มิลลค์อน สตีล 

     2560 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหารการลงทนุ บมจ. มิลลค์อน สตีล 

     2560 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. มิลลค์อน สตีล ไพพ ์

     2560 – 2563 - กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียริ่ง 

     2560 – 2562 - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

      บมจ. มิลลค์อน สตีล 

15.นางสาวสรุรีตัน ์ลีสวสัด์ิตระกลู 31 - ปริญญาโท การจดัการมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 0.12% นอ้งสาวของ นายสิทธิ 2562 – ปัจจบุนั - กรรมการบริษัท บมจ. มิลลค์อน สตีล 

- กรรมการบริษัท  - ปริญญาตร ีเศรษฐศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  ชยั และ นางสาวสทุธิ 2562 – ปัจจบุนั - กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ. มิลลค์อน สตีล 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง  - Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 155/2561   รตัน ์ลีสวสัด์ิตระกลู 2562 – ปัจจบุนั - กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์บมจ. มลิลค์อน สตีล 

- กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์     2562 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. มิลลค์อน สตีล บาร ์

- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     2562 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอรเ์ทค 

 สายงานนวตักรรมธุรกิจ 
- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

 
  

2562 – ปัจจบุนั - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานนวตักรรมธรุกิจ บมจ. มิลลค์อน 
สตีล  

- กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม     2562 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลลค์อน สตีล 

ผกูพนับริษัท     2561 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. สหรว่มวสัดกุ่อสรา้ง 

 
 

 
  

2561 – ปัจจบุนั 
2560 – ปัจจบุนั 

- กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิง้ 
- กรรมการ บจก. มิลลค์อน สตีล ไพพ ์
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ชื่อ - สกุล อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม 

สัดส่วนการ ความสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต ำแหน่ง (ปี) ถือหุ้นใน 
บริษัท (%) 

ทำงครอบครัว 
ระหว่ำงผู้บริหำร     ช่วงเวลำ ต ำแหน่งหน่วยงำนบริษัท 

16. นายเขษม จนัทบรูณ ์ 67 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 0.00% ไม่ม ี 2562 – ปัจจบุนั - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลลค์อน สตีล 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง  - ปริญญาตร ีรฐัศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง   2562 – ปัจจบุนั - กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์บมจ. มลิลค์อน สตีล 
- กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์     2562 – ปัจจบุนั - (รกัษาการ) รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานทรพัยากรมนษุย ์

- (รกัษาการ) รองกรรมการผูจ้ดัการ      และบริหารงานทั่วไป บมจ.  มิลลค์อน สตีล 

ใหญ่ สายงานทรพัยากรมนษุย ์     2558 – ปัจจบุนั - ผูจ้ดัการทั่วไปสายงานบริหารงานบุคคลและธุรการ บจก. โคเบลโก ้ 

และบริหารงานทั่วไป      มิลลค์อน สตีล 

ใหญ่สายงานทรพัยากรมนษุย ์     2557 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก. มิลลค์อน ฮ่องกง ลิมเิต็ด 

และบริหารงานทั่วไป       

17. นายสามารถ อดุมพนัธ ์ 41 - ปริญญาตร ีบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 0.00 % ไม่มี 2559 – ปัจจบุนั - ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บมจ.มิลลค์อน สตีล 
- ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัช ี  - ปริญญาตร ีรฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง   2557 – ปัจจบุนั - กรรมการ บจก.มิลลค์อน ทิฮา จีอีแอล 
- ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบ  - หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program รุน่ 21   2554 – 2558 - นกับญัชีอาวโุส บมจ.มิลลค์อน สตีล 

โดยตรงในการควบคมุดแูลการท า     โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปุถมัภ ์     

บญัชี  - หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Markets Program รุน่ท่ี 4      

     โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย     

 

หมำยเหตุ : กรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิัททกุท่านไม่มีประวตัิการกระท าผิดทางกฎหมายที่ส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อบคุคลภายนอกอยา่งมีนยัส าคญัในชว่ง 5 ปี
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1.2 หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั 

ตามที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2551 เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2551 ไดม้ีมติอนมุตัิแต่งตัง้ให ้นางสาวจรุีรตัน ์ลป
นาวณิชย์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ฉบับที่  4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความ
รบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุริต รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษัท มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงันี ้

1) จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และ รายงานประจ าปีของบรษิัท 

(ค) หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร (เลขานุการมีหนา้ที่จดัส่งส าเนารายงานการมี
ส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน เจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัทราบรายงานนัน้) 

3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หค้ณะกรรมการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทคนใหม่
ภายใน 90 วนันบัแต่วนัท่ีเลขานกุารบรษิัทคนพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ และใหค้ณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้
กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนา้ที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว และ ใหป้ระธานกรรมการแจง้ชื่อเลขานุการบริษัทต่อส านักงาน
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จดัใหม้ีผูร้บัผิดชอบในต าแหน่งดงักล่าว และใหแ้จง้ส านักงาน กลต. ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตาม
วรรค (1) และ (2) ดว้ย   
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2. รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทในบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
/ = กรรมการ   // = ประธานกรรมการ   /// = รองประธานกรรมการ   //// = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ   
RC = กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   CG= กรรมการก ากบัดแูลกิจการ   M = ประธานกรรมการบรหิาร         X = กรรมการบรหิาร O = ผูบ้รหิาร  
รำยชื่อ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

  มิลลค์อน 
บูรพำ 

มิลลค์อน 
สตีล 
ไพพ ์

มิลลค์อน 
สตีล บำร ์

สหร่วมวัสดุ
ก่อสร้ำง 

ซันเทค 
เมทัลส ์

มิลลค์อน 
ฮ่องกง 

เดอะ 
เมกะวัตต ์

มิลลค์อน 
ทิฮำ 

ไอเจน พำว
เวอรเ์ทค 

โคเบลโก ้
มิลลค์อน 
สตีล 

Wisdom Tree 
Investment(s) 
Pte Limited 

มูนช็อต 
เวนเจอร ์
แคปปิตอล 

บีจิสตกิส ์

1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ //,////,AC /,////         /    

2. พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั ///,////,AC //,////             

3. นายปรารถนา บงกชมาศ /,////,AC,RC              

4. นายอภิชาติ จรีะพนัธุ ์ /,////,AC,RC,CG              

5. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ /              

6. น.ส. สทุธิรตัน ์ลีสวสัด์ิตระกลู /,RC,CG,X /            /,///,RC 

7. น.ส. จรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ /,X,O /  /    /    /   

8. นายประวิทย ์หอรุง่เรือง /,CG,M,O   / / /         

9. นายอิทธิพล เด่ียววณิชย ์ CG,O              

10. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ /          /    

11. นายธานี โลเกศกระว ี X,O     /   /      

12. นางนนัทภชัร  เทียนประทีป X,O /    /         

13.นายภชุงค ์ จงวไิลเขษม X,O /    /         

14. นายถริพงศ ์ค าเรืองฤทธ์ิ X,O  /       /    / 

15. น.ส. สรุีรตัน ์ลีสวสัด์ิตระกลู /,CG,O  / / /     /   /  

16. นายเขษม จนัทบรูณ ์ O      /        
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รำยช่ือ 
บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ ///             

2. พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั    /,//// //,////         

3. นายปรารถนา บงกชมาศ      / /       

4. นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์  
/, ////, 

AC,RC 
     

/, ////, 
CG,RC 

/, ////, 
AC,RC 

 /   

5. นายโสภณ ผลประสิทธิ ์   /, ///,////           

6. นางสาวสทุธิรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู          /    

7. นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์              

8. นายประวิทย ์หอรุง่เรือง              

9. นายธีรยทุธ เลิศศิรรงัสรรค ์              

10. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ   /,//// 
 

   
/,////,A

C 
   /,////,A

C 
/ 

11. นายธานี โลเกศกระวี              

12. นางนนัทภชัร  เทียนประทีป              

13. นายภชุงค ์ จงวิไลเขษม              

14. นายถิรพงศ ์ค าเรืองฤทธิ์              

15. นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิต์ระกลู          /    

16. นายเขษม จนัทบรูณ ์              

/ = กรรมการ   // = ประธานกรรมการ   /// = รองประธานกรรมการ   //// = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ   
RC = กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน      M = ประธานกรรมการบรหิาร         X = กรรมการบรหิาร O = ผูบ้รหิาร  D = ผูอ้  านวยการ 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง : 

1. บรษิัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั 8. บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

2. บรษิัท สายการบินนกแอร ์จ ากดั (มหาชน) 9. บรษิัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

3. บรษิัท เจนเนอรลั เอนจิเนียริง่ จ ากดั (มหาชน) 10. บรษิัท นิมิตร โฮลดิง้ จ ากดั 

4. บรษิัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 11. บรษิัท เอซี เวิรล์ไวด ์จ ากดั 

5. บรษิัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) 12. บรษิัท บิสซิเนสอะไลเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

6. บรษิัท ยนูิคอร ์แอดวานเทคโนโลยี จ ากดั 13. บรษิัท ครีเอทีฟ พาวเวอร ์จ ากดั 

7.  บรษิัท เอ็ม พี เอส ธุรกิจและบญัชี จ ากดั  
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

 

เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรคณะกรรมกำรของบริษัทย่อย 
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 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
/ = กรรมการ   // = ประธานกรรมการ  /// = กรรมการอิสระ   M = ประธานกรรมการบรหิาร          
X = กรรมการบรหิาร               O = ผูบ้รหิาร   

 รำยช่ือ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บจก. 
มิลลค์อน  
บูรพำ 

บจก.มิลล์
คอน สตีล 
ไพพ ์

บจก.มิลล์
คอน สตีล 

บำร ์

บจก.สห
ร่วมวัสดุ
ก่อสร้ำง 

บจก.ซัน
เทค 

เมทัลส ์

บจก.มิลล์
คอน 
ฮ่องกง 

บจก.มิลล์
คอน ธิฮำ 

บจ.เดอะ 
เมกะวัตต ์

บจก.ไอ
เจน พำว
เวอรเ์ทค 

บจก.
โคเบลโก้ 
มิลลค์อน 
สตีล 

Wisdom Tree 
Investment(s) 
Pte Limited 

บจก.
มูนช็อต เวน

เจอร ์
แคปปิตอล 

บมจ. บี  
จิสติกส ์

1. พลเอกวินยั  ภทัทิยกลุ /,///                 /       

2. พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั //,///                         

3. นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกลู /,M     /           / /     

4. นางสาวสทุธิรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู /                       / 

5. นางนนัทภชัร  เทียนประทีป /,O       /                 

6. นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ /,O   /         /      /     

7. นายประวิทย ์หอรุง่เรือง     / / /                

8. นางพฒันน์รี ฐิติอริยกลุ   /                       

9. นายทวีชยั  กิตติชนะเจริญ   /                       

10. นายถิรพงศ ์ค าเรืองฤทธิ์   /            /        / 

11. นายธานี โลเกศกระวี         /   /           

12. นายภชุงค ์จงวิไลเกษม /,O       /                 

13. นางสาวสรุีรตัน ์ลีสวสัดิต์ระกลู   / / /         /     /   

14. นายสนุทร จิตบญุทวีสขุ       /                   

15. นายอิทธิพล เดี่ยววณิชย ์         /                 
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 รำยช่ือ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บจก. 
มิลลค์อน  
บูรพำ 

บจก.มิลล์
คอน สตีล 
ไพพ ์

บจก.มิลล์
คอน สตีล 

บำร ์

บจก.สห
ร่วมวัสดุ
ก่อสร้ำง 

บจก.ซัน
เทค 

เมทัลส ์

บจก.มิลล์
คอน 
ฮ่องกง 

บจก.มิลล์
คอน ธิฮำ 

บจ.เดอะ 
เมกะวัตต ์

บจก.ไอ
เจน พำว
เวอรเ์ทค 

บจก.
โคเบลโก้ 
มิลลค์อน 
สตีล 

Wisdom Tree 
Investment(s) 
Pte Limited 

บจก.
มูนช็อต 
เวนเจอร ์
แคปปิตอล 

บมจ. บี จิ
สติกส ์

16. นายธีรยทุธ เลิศศิรรงัสรรค ์           /        M       

17. นายเขษม จนัทรบรูณ ์           /               

18. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ                   /       

19.U Aye Thiha             /       /     

20. Mr. Yin Maung                     /     

21. Ms.Neubronner Marion 
Agnes 

                     /     

22. นายวฒิุชยั เศรษฐบตุร                     /      

23. นายสนัติ เชาวนนัทกลุ                 /         

24. นายทยัธวชั อินทรตลุ                 /         

25. นายคาซูฮิโกะ คิโมโตะ                   /       

26. นายโชจิ ซุเกียว                   /       

27. นายชินอิจิ ยาซุกิ                   /       

28. นางดวงกมล สขุเมือง           /          /     

29. นายทวนัทว ์บณุยะวฒัน ์               /        /   
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 รำยช่ือ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บจก. 
มิลลค์อน  
บูรพำ 

บจก.มิลล์
คอน สตีล 
ไพพ ์

บจก.มิลล์
คอน สตีล 

บำร ์

บจก.สห
ร่วมวัสดุ
ก่อสร้ำง 

บจก.ซัน
เทค 

เมทัลส ์

บจก.มิลล์
คอน 
ฮ่องกง 

บจก.มิลล์
คอน ธิฮำ 

บจ.เดอะ 
เมกะวัตต ์

บจก.ไอ
เจน พำว
เวอรเ์ทค 

บจก.
โคเบลโก้ 
มิลลค์อน 
สตีล 

Wisdom Tree 
Investment(s) 
Pte Limited 

บจก.
มูนช็อต 
เวนเจอร ์
แคปปิตอล 

บมจ. บี จิ
สติกส ์

30. นายคารโ์ล ปากาโน                       /   

31. พล.ต.ท สมคิด บญุถนอม                         // 

32. นายปัญญา  บญุญาภิวฒัน ์                         /,M 

33. พล.ต.ต.ประภาส ปิยะมงคล                         /,/// 

34. นายไพโรจน ์ ไววานิชกิจ                         / 

35. นายพงศศ์ิริ ศิริธร                         / 

36. นายธีรบลูย ์อริยสทุธิวงศ ์                         /,/// 

37. นายสมิทร เหลี่ยมมณี             /,/// 

38. นายธรรมรตัน ์แสงจนัทร ์        /      

39.พล.อ. ชยัวฒัน ์สทอ้นดี        /      

40. นายจกัร บญุ-หลง        /      

41. นายศกัดิ์ชยั ธนบญุชยั        /      

42. นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิริสขุ        /      
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

 

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
และหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
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 ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ไดม้ีมติอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบ
ภายในอิสระประจ าปี 2563 จากบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอรน์อล ออดิท จ ากัด โดยมีนายวฒันา จนัทรน์าคิน เป็นหวัหนา้ทีมผูต้รวจสอบ
ภายใน ซึ่งมีหน้าที่ท  าการส ารวจ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 รำยละเอียดของหัวหน้ำผู้ตรวจสอบภำยในจำกบริษทั ไอ.เอ.พี. อินเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั มีดังนี ้

 

หัวหน้ำทมี ผู้ตรวจสอบภำยใน :  นำยวัฒนำ  จันทรน์ำคนิ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต  : เลขที ่8542 
 

ประวัติทำงกำรศึกษำ :   

ปีทีจ่บ สถำบันกำรศึกษำ วุฒิทีไ่ด้รับ สำขำวชิำ 

2542 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (M.B.A) การบญัชเีพื่อการวางแผนและควบคมุ 

2540 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
เทคนิคกรุงเทพ ฯ 

บรหิารธุรกิจบณัฑติ การบญัชี (การสอบบญัช)ี 

2538 
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
เทคนิคกรุงเทพ ฯ 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู การบญัช ี

2536 วิทยาลยัพณิชยการธนบรุ ี ประกาศนียบตัรวชิาชีพ การบญัช ี
 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน :   

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง/บริษทั 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิัท ไอ.เอ.พี. อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ : บรษิัท ไอ.เอ.พี. พลสั จ ากดั 
2552 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ / ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต : บรษิัท ไอ.เอ.พี. พลสั จ ากดั 
2554 - 2557 กรรมการตรวจสอบ : บรษิัท ออสิรสิ จ ากดั 
2553 - 2555 ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ : บรษิัท นิวเทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
2550 - 2552 ผูจ้ดัการงานตรวจสอบ : บรษิัท เอส.เค. แอคเคานแ์ตนท ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั 
2545 - 2550 หวัหนา้งานตรวจสอบ : บรษิัท เอส.เค. แอคเคานแ์ตนท ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั 
2543 -2545 พนกังานผูช้ว่ยผูต้รวจสอบ : บรษิทั เอส.เค. แอคเคานแ์ตนท ์เซอรว์ิสเซส จ ากดั 

 

ประสบกำรณพ์ิเศษอืน่ :  
- อาจารยพ์ิเศษ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนคิกรุงเทพฯ และมหาวิทยาลยัสารคาม  

- วิทยากรผูอ้บรม สถาบนัธรรมนิต ิหลกัสตูรการวางระบบบญัชี 
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บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
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ประกำศนียบัตรและกำรเข้ำอบรม : 
- ปี 2562  :  วฒุิบตัรผูบ้รหิารหน่วยงานตรวจสอบภายใน สภาวชิาชีพในพระบรมราชปูถมัภ ์

- ปี 2562  :  วฒุิบตัรการบรหิารความเส่ียงองคก์ร รุน่ท่ี 17 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปี 2561 :  วฒุิบตัรอบรมหลกัสตูร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน (ขัน้ Advance) รุน่ท่ี 1/61 

- ปี 2560 :  วฒุิบตัรอบรมหลกัสตูรจบัประเด็นส าคญัในรายงานของผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานใหม่ รุน่ท่ี 4/60 

- ปี 2559 :  วฒุิบตัรอบรมหลกัสตูรเทคนคิการบรหิารภาษี ปี 59 เพื่อสิทธิประโยชนส์งูสดุของกิจการ BOI 

- ปี 2558  :  วฒุิบตัรอบรมหลกัสตูรเจาะประเด็นนาเสนองบการเงินและวเิคราะห ์งบการเงินสาหรบั NPAEs ครัง้ที่ 6 

- ปี 2555   :  วฒุิบตัรอบรมโครงการอบรมเพื่อรบัวฒุิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน (IACP) สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรม  

    ราชปูถมัภ ์

- ปี 2555   :  วฒุิบตัรอบรมหลกัสตูรการปฏิบตัิงานตรวจสอบส าหรบัผูต้รวจสอบมือใหม่ สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง 

    ประเทศไทย 

- ปี 2554  :  วฒุิบตัรอบรม โครง CFO รุน่ท่ี 15 โดยสภาวชิาชีพบญัช ี

- ปี 2553  :  วฒุิบตัรอบรม DAP รุน่ 86/2010 โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

- ปี 2552  :  วฒุิบตัรอบรมและสอบประมวลความรูโ้ครงการ Certificate of Business Advisor รุน่ท่ี 1 โดย คณะ 

                  เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์และบรษิัท เอฟ พี เอ็ม เซอรท์ิฟิเคต จ ากดั 

- ปี 2550  :  วฒุิบตัรอบรมหลกัสตูรการตรวจสอบบญัชีขัน้กลาง และขัน้สงู โดยสภาวิชาชีพบญัชี 

- ปี 2546  :  วฒุิบตัรอบรมหลกัสตูรผูท้  าแผนและผูบ้รหิารแผนฟ้ืนฟกูิจการของลกูหนี ้โดยศาลลม้ละลายกลาง 

- ปี 2543  :  วฒุิบตัรอบรมหลกัสตูร Visual Basic Programming (360 ชั่วโมง) โดยกรมพฒันาฝีมือแรงงานรว่มกบั 

    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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ผู้ตรวจสอบภำยใน : นำยธนสำร  วำสันธิ ์

 

ประวัติทำงกำรศึกษำ : 

ปีทีจ่บ สถำบันกำรศึกษำ วุฒิทีไ่ด้รับ สำขำวชิำ 

2561 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์ ก าลงัศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาบญัชี (การตรวจสอบ) 

2560 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั Certified Internal Auditor Internal Audit Program (Pre - CIA) 

2559 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์ บญัชีมหาบณัฑิต ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (AIS) 

2551 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์ บญัชีบณัฑิต สาขาบญัชี (บรหิารความเส่ียง) 

 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน :   

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง/บริษัท 

2561 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิัท การบญัชีไทย จ ากดั 
2559 – ปัจจบุนั อาจารยพ์ิเศษ : วิทยาลยันวตักรรมบรหิารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย ์
2558 - ปัจจบุนั ผูจ้ดัการ : บรษิัท ไอ.เอ.พี. อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั 
2554 – 2558 ผูจ้ดัการทีมตรวจสอบภายใน : บรษิัท ไอ.เอ.พี. พลสั จ ากดั 
2552 - 2554 หวัหนา้สายงานตรวจสอบภายใน / ผูช้่วยผูส้อบบญัชี : บรษิัท เอ.ซี. คลภัย ์จ ากดั 

 
ประกำศนียบัตร : 

- ประกาศนียบตัร “Expert on China (EOC)” วิทยาลยันวตักรรมบรหิารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย ์

- Internal Audit Program: Prepared Course for Certified Internal Auditor (Pre - CIA) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Standard of Internal Control สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- Business Management for Internal Audit สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- Internal Audit Certificate Program (IAPC) สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- ประกาศนียบตัร “ตน้กลา้ส านกังานบญัชีคณุภาพ” กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 
กำรเข้ำฝึกอบรม : 

- Expert on China (EOC) วิทยาลยันวตักรรมบรหิารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์

- โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาตสากล (Pre – CIA) 

- โครงการฝึกอบรมติวสอบ CIA Part 2 สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- โครงการฝึกอบรมติวสอบ CIA Part 1 สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- อบรมมาตรฐาน NPAEs มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย ์

- อบรม Standard of Internal Control สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
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- อบรม Report Internal Audit สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- เทคนิคการตรวจสอบบญัชี ปี 2556 

- วฒุิบตัรอบรมโครงการอบรมเพื่อรบัวุฒิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน (IACP) สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนกบับทบาทของผูป้ระกอบการและนกัวิชาชีพบญัชีไทย โดยสถาบนัพฒันานกัวิชาชีพบญัชแีละ 

สมำคมส ำนักงำนบัญชีไทย : 
- ตน้กลา้ส านกังานบญัชีคณุภาพในจงัหวดันครราชสีมา โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

- เตรียมตวัสอบเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร-วชิาการสอบบญัชี โดยสถาบนัพฒันานกัวชิาชีพบญัชี 

- การบนัทึกและการควบคมุรายการทางบญัชี : วงจรรายจ่าย โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- กา้วทนัมาตรฐานการบญัชใีหม่และประเด็นปัญหาทางปฏิบตัิ โดยสถาบนัพฒันานกัวชิาชีพบญัชี 

- วฒุิบตัรการทดสอบความรูด้า้นการตรวจสอบ โดยส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
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ทรัพยสิ์นที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและรำคำประเมินทรัพยสิ์น 
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ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกิจ  

 ท่านสามารถดรูายละเอยีดไดใ้น  “1. โครงสรา้งการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท ขอ้ 1.2.6 ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ’’ 

รำยกำรประเมินรำคำทรัพยส์นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบรษิัทมีรายการประเมิณราคาทรพัยสิ์น ซึ่งประเมิณโดยบรษิัท เค.ที.แอพไพรซลั จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทประเมิณมลูค่าทรพัยสิ์นในตลาด

ทุน ซึ่งอยู่ในบญัชีรายชื่อที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรือ ก.ล.ต ใหค้วามเห็นชอบ ซึ่งทางกลุ่มบริษัทมีรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดงันี ้

1. รำยกำรประเมิณรำคำทรัพยส์ินประเภทประเภทเคร่ืองจักร 

รำยกำร จ ำนวน มูลค่ำทีป่ระเมิณ 
(บำท) 

วันทีท่ ำกำรประเมิน วัตถุประสงคใ์นกำรประเมิน 

เครื่องจกัรและอปุกรณส์ าหรบัใชใ้นการผลิตเหล็กเสน้ (พระราม 2) 227 รายการ 679,550,000  22 ธันวาคม 2563 เพื่อทราบมลูคา่ทรพัยสิ์น และ วตัถปุระสงค์
สาธารณะ 

เครื่องจกัรและอปุกรณส์ าหรบัใชใ้นการะบวนการคดัแยกขยะ 109 รายการ 201,616,000 23 ธันวาคม 2563 เพื่อทราบมลูคา่ทรพัยสิ์น และ วตัถปุระสงค์
สาธารณะ 

เครื่องจกัรและอปุกรณส์ าหรบัใชใ้นการรีดเหล็กเสน้ (สมทุรสาคร) 29 รายการ 19,600,000 28 ธันวาคม 2563 เพื่อทราบมลูคา่ทรพัยสิ์น และ วตัถปุระสงค์
สาธารณะ 

เครื่องจกัรและอปุกรณส์ าหรบัใชใ้นการหลอมหล่อเหลก็ 100 รายการ 4,495,710,000 29 ธันวาคม 2563 เพื่อทราบมลูคา่ทรพัยสิ์น และ วตัถปุระสงค์
สาธารณะ 

เครื่องจกัรและอปุกรณส์ าหรบัใชใ้นการผลิตเหล็กรูปพรรณ 101 รายการ 104,760,000 22 ธันวาคม 2563 เพื่อทราบมลูคา่ทรพัยสิ์น และ วตัถปุระสงค์
สาธารณะ 

เครื่องจกัรและอปุกรณส์ าหรบัใชใ้นการผลิตเหล็กเสน้ (ระยอง) 60 รายการ 594,290,000 29 ธันวาคม 2563 เพื่อทราบมลูคา่ทรพัยสิ์น และ วตัถปุระสงค์
สาธารณะ 
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2. รำยกำรประเมิณรำคำทรัพยส์ินประเภททีด่นิและสิ่งปลกูสร้ำง 

รำยกำร จ ำนวน มูลค่ำทีป่ระเมิณ 
(บำท) 

วันทีท่ ำกำรประเมิน วัตถุประสงคใ์นกำรประเมิน 

ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง 
เลขที่ 9, 11, 13 หมู่ 2 ซอยบางกระดี่32  ถนนบางกระดี่ แขวงแสมด า 
เขตบางขนุเทยีน  กรุงเทพมหานคร 

17 รายการ 810,300,000 22 ธันวาคม 2563 เพื่อทราบมลูคา่ตลาดปัจจบุนั 
 และ วตัถปุระสงคส์าธารณะ  

ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง 
เลขที่ 339 หมู6่ นิคมอตุสาหกรรมเหมราชชลบรุี ถนนปากรว่ม-อา่ว
อดุม ต าบลบ่อวิน อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรุี  

15 รายการ 628,800,000 24 ธันวาคม 2563 เพื่อทราบมลูคา่ตลาดปัจจบุนั 
 และ วตัถปุระสงคส์าธารณะ 

ที่ดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้งและที่ดินเปล่า 
เลขที่ 99 หมู่ 3 ถนนนิคมพฒันาสาย 9 ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอ
นิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 

24 รายการ 1,583,740,000 29 ธันวาคม 2563 เพื่อทราบมลูคา่ตลาดปัจจบุนั 
 และ วตัถปุระสงคส์าธารณะ 
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นโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ 
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สารบญั 
 

            หน้า 
 
สารจากประธานกรรมการ            3 
 
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

หลกัปฏบิตั ิ1 : ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณค่า     4 
     ใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

หลกัปฏบิตั ิ2 : ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื     9 
หลกัปฏบิตั ิ3 : เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล      14 
หลกัปฏบิตั ิ4 : สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร      34 
หลกัปฏบิตั ิ5 : สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิ        36 
หลกัปฏบิตั ิ6 : ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม     41 
หลกัปฏบิตั ิ7 : รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู      44 
หลกัปฏบิตั ิ8 : สนบัสนุนการมสีว่นร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้       45 
 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมกรรมการชุดยอ่ย 
กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั           55 
กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร           63 
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ          66 
กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง          70 
กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารการลงทุน          73 
กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ          76 
กฎบตัรคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์         79 
กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน        82 
 

นโยบายบริษทั  
นโยบายการจดัท าและการเกบ็รกัษาขอ้มลู         86 
นโยบายบรรษทัภบิาลในการดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี        86 
นโยบายการปกป้องดแูลรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทั        90 
นโยบายการรกัษาความลบัและการใชข้อ้มลูภายใน        90 
นโยบายการรบั - ให ้ของขวญั การเลีย้งหรอืประโยชน์อื่นใด       92 
นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์          96 
นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม          97 
นโยบายทรพัยส์นิทางปัญญาและการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ      101 
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สารบญั (ต่อ) 
 

            หน้า 
 
นโยบายและมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่       102 
นโยบายการแจง้เบาะแสและคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทจุรติและคอรร์ปัชัน่    106 
นโยบายการอ านวยความสะดวกและสง่เสรมิการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้    108 
นโยบายการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ       112 
นโยบายการไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน        114 
นโยบายความเป็นกลางทางการเมอืง        115 
นโยบายเกีย่วกบัการท ารายการระหว่างกนั       116 
นโยบายการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน      117 
นโยบายการเปิดเผยขอ้มลู         118 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล         120 
นโยบายการด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นของกรรมการบรษิทั    120 
นโยบายการบรหิารงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม      120 
นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน    122 
นโยบายสิง่แวดลอ้ม (กรุงเทพฯ)        123 
นโยบายคุณภาพ (กรุงเทพฯ)         123 
 

จรรยาบรรณ           125 
การแจ้งเบาะแส ขอ้รอ้งเรียน และข้อเสนอแนะ       129 
บทลงโทษ           132 
ภาคผนวก           133 
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สารจากประธานกรรมการ 

 
 บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน) และ กลุ่มบรษิทั ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการ      
ที่ดีว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ยืน                 
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มสี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่ายทัง้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน ผูล้งทุน ผู้ถอืหุ้นและผู้มสี่วนได้เสยี
อื่นๆ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรใหม้กีารจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดขี ึน้ โดยครอบคลุมเนื้อหา
หลักการส าคัญตัง้แต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  รวมถึงหลักการในการ
บริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ว่าการด าเนินงานใดๆ             
ของบรษิทั เป็นไปดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 
 คณะกรรมการไดป้รบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อให้สอดคลอ้งกบั“หลกัการก ากบัดูแลกจิการ      
ทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ทัง้ 8 หลกั คณะกรรมการบรษิทั 
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บรหิาร พนักงานทุกคนของบรษิัทและกลุ่มบรษิัทจะยดึมัน่ในการ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG Code) และสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์
และพนัธกจิของกลุ่มบรษิทัฯเพื่อความกา้วหน้าและความเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ต่อไป 
  
 
 
                                (พลเอกวนิยั ภทัทยิกุล) 
                         ประธานกรรมการ 
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คณะกรรมการบรษิัทในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยนื ไดจ้ดัท านโยบายการก ากบั
ดูแลกจิการที่ดเีป็นลายลกัษณ์อกัษรอ้างองิการปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(Corporate Governance 
Code “CG Code”) ทัง้ 8 หมวด รวมทัง้ทบทวนนโยบาย ตดิตามผลการปฏบิตัติามนโยบายเป็นประจ าทุกปี และจดัให้
ฝ่ายจดัการเผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบรษิัท เช่น จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์
เวบ็ไซต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  
 
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG Code) ประกอบดว้ยหลกัปฏบิตั ิ8 ประการ ดงันี้ 

หลกัปฏบิตั ิ1 : ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่าง 
 ยัง่ยนื 

หลกัปฏบิตั ิ2 : ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 
หลกัปฏบิตั ิ3 : เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
หลกัปฏบิตั ิ4 : สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
หลกัปฏบิตั ิ5 : สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิ 
หลกัปฏบิตั ิ6 : ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
หลกัปฏบิตั ิ7 : รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
หลกัปฏบิตั ิ8 : สนบัสนุนการมสีว่นร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 

 
หลกัปฏิบติั 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์ร     

ท่ีสร้างคณุค่าให้แก่ กิจการอย่างยัง่ยืน 
 
คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน ประกอบด้วยกรรมการ          
ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยุทธ ์
เป้าหมาย ภารกจิ แผนธุรกจิ มาตรการด าเนินการ ตดิตามดูแลผลประกอบการ และงบประมาณของบรษิทัฯ ตลอดจน
ก ากบัดแูลใหค้ณะผูบ้รหิาร บรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล ภายใต้
กรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ดว้ยความรบัผดิชอบ 
ซื่อสตัย์สุจริต ระมดัระวัง ตามหลักการ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมถึงการขบัเคลื่อนให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงของรปูแบบธุรกจิ เพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่กจิการ และความมัน่คงสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
 
คณะกรรมกรรมการชุดย่อย 

บรษิัทฯได้จดัให้มคีณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น    
เพื่อช่วยเหลอืในการบรหิารงาน และการก ากบัดแูลการบรหิารงานของบรษิทั รวม 7 คณะ ซึง่ประกอบดว้ย 

(1) คณะกรรมการบรหิาร 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
(3) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(4) คณะกรรมการการลงทุน 
(5) คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
(6) คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
(7) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามกฎบตัร
ของคณะกรรมการบริษัทและกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเพื่อใช้อ้างองิการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการ       
ทุกคน โดยมกีารทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรอืเมื่อมกีารเปลีย่นแปลงขอบเขตอ านาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายก ากับดูแลและ             
การบริหารงานประจ าวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จ ัดการใหญ่และฝ่ายจัดการเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก ทัง้นี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ าวันแต่ให้การสนับสนุนและค าแนะน า          
ในการด าเนินธุรกจิของฝ่ายจดัการผ่านทางกรรมการผู้จดัการใหญ่อย่างสม ่า เสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จดัการใหญ่
รบัผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ      
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลต่อกิจการอย่างมีนัยส าคัญ การท ารายการ         
กบับุคคลเกีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์การจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ มุ่งหวงัให้กรรมการ ผู้บริหาร ปฏบิตัิหน้าที่ในกรอบจริยธรรมที่สูงสุด และต้องด า รงตนหรือ
ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ระมดัระวงั และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการประพฤตปิฏบิตัทิีด่ใีหแ้ก่พนกังานโดยทัว่ไปดว้ย   

 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บรษิทัฯตระหนกัถงึความส าคญัของผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั โดยจดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการ
ใหม่พรอ้มแนะน าแนวทางการด าเนินงาน ภาพรวมของบรษิทั โครงสรา้งของกลุ่มบรษิทั โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ นโยบาย
ต่างๆ ของบรษิัท อาท ินโยบายการก ากบัดูแลกจิการ นโยบายการจดัท าและการเกบ็รกัษาขอ้มูล นโยบายบรรษัท      
ภบิาลในการดูแลผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี  นโยบายการรกัษาความลบัและการใชข้อ้มูลภายใน นโยบายความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม  นโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ รวมถงึขอ้มูลสารสนเทศ
ที่ส าคญัและจ าเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างองค์กร ขอ้บงัคบัของบรษิัท วตัถุประสงค์ของ
บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น      
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการจัดให้กรรมการใหม่ได้พบปะกับประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั 

 
กลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯก าหนดกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯโดยใชห้ลกัเกณฑใ์นเรื่องของผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
ด าเนินงานของบรษิทัเป็นหลกั อา้งองิมุมมองทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยใหค้วามส าคญัตามระดบั
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ซึง่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร ทัง้จากผลกระทบทีเ่ป็นทัง้ดา้นดี
และด้านลบ โดยสามารถระบุกลุ่มที่มีส่วนได้เสียหลัก 9 กลุ่ม คือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่ง            
ทางการคา้ สถาบนัการเงนิ ภาครฐั และ สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม  

  
 บรษิัทตระหนักถึงความส าคญัในการดูแลและค านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท      
ยงัได้ค านึงถึงสทิธิของผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่ายตามสทิธิที่ระบุในกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามแนวทาง
ดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิัทได้ก าหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มสี่วนได้เสยีเพื่อสร้างความเชื่อมัน่และการร่วมมอืกนั
ระหว่างผู้มสี่วนได้เสยี ทัง้ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สถาบนัการเงนิ ภาครฐั  
สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
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2. บรษิทัก าหนดจรรยาบรรณธุรกจิ และขอ้พงึปฏบิตั ิเพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทุกท่านไดต้ระหนักและน าไปปฏบิตัิ
เพื่อประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

3. บริษัทก าหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอรปัชัน่ มาตรการดูแลเพื่อป้องกนัและการประเมินความเสี่ยงจาก       
การทุจรติคอรปัชัน่ เสนอบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

4. บริษัทตระหนักถึงการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยก าหนดเป็นหลักการและแนวทาง           
ในการปฏบิตั ิเพื่อใหก้ารบรหิารงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมบรรลุเป้าหมายของบรษิทั 

5. บรษิทัไดด้ าเนินการใหม้กีารยกระดบัคุณภาพชวีติในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนใหม้คีวามเป็นอยู่
ทีด่แีละมคีวามปลอดภยัในการท างาน 

6. คณะกรรมการได้ก าหนดกลไกคุ้มครองสทิธิของผู้แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ ในประเด็นเกี่ยวกบัการ        
ท าผดิกฎหมาย การคอร์รปัชัน่ การทุจรติ หรือการกระท าผดิจรยิธรรมธุรกจิ ผ่านประธานกรรมการบรษิัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ หน่วยงานก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัไดโ้ดยตรง 

7. บรษิทัก าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทาง
ดงักล่าวใหทุ้กคนในบรษิัทฯ ถอืปฏบิตั ิและหา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลภายในท าการซือ้ขายหลกัทรพัย ์
ของบรษิทัฯ ภายใน 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี  

 
บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม และยดึถอืประโยชน์ร่วมกนัระหว่างบรษิทัและผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและนโยบายในการดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ 9 กลุ่ม ดงัต่อไปนี้ 
 

(1) ผูถ้อืหุ้น : บรษิัทมหีน้าทีท่ีจ่ะปกป้องและเคารพสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้ือหุน้ทุกประการ ซึง่ไดแ้ก่สทิธใินการ      
ซื้อขายหรอืโอนหุ้น สทิธใินการได้รบัส่วนแบ่งก าไรของกจิการ สทิธใินการได้รบัขอ้มูลข่าวสารของกจิการ
อย่างเพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิในวาระต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดรวมทัง้         
การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล รวมทัง้กิจการอื่นๆ                
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งสง่เสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใหส้ทิธิ
ในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ไดแ้ก่ สทิธใินการเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า 
สทิธใินการเสนอบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า สทิธใินการส่งค าถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อน      
การประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ค าถามต่อที่ประชุม เป็นต้น  รวมถึงสร้างการเติบโต          
อย่างมีคุณภาพและมัน่คง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยัง่ยืน โดยมีผลประกอบการที่ดีและ                    
มปีระสทิธภิาพ เคารพสทิธขิองผู้ถอืหุ้นในการได้รบัขอ้มูลที่จ าเป็นโดยเท่าเทยีมกนั เปิดเผยขอ้มูลทีถู่กต้อง
ตามความเป็นจรงิด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โปร่งใส และเป็นธรรม บรษิทัจะต้องไม่กระท าการใดๆ 
อนัเป็นการละเมดิหรอืจ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

(2) ลกูคา้ : สรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้เพื่อใหไ้ดร้บับรกิารทีด่ ีโดยปฏบิตัต่ิอลูกคา้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารอย่างครบถว้นถูกตอ้ง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ ส ารวจความพงึพอใจของ
ลูกค้า เพื่อน าผลที่ได้มาพฒันาปรบัปรุงการอย่างต่อเนื่อง และบรษิทัมหีน้าที่ในการสร้างความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมอืในระยะยาวกบัลูกค้าโดยยดึหลกัความซื่อสตัย์สุจรติ ความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกนัและกนั  
ด้วยการรับผิดชอบเอาใจใส่และให้ความส าคัญต่อปัญหา และความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก           
โดยใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนปฏบิตัติามมาตรการดงัต่อไปนี้ 

ก. ยดึมัน่ในการน าเสนอและการส่งมอบสนิคา้และบรกิารทีไ่ด้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการ
ของลกูคา้ 

ข. ยดึถอืปฏบิตัติามเงื่อนไขต่าง ๆ ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัลกูคา้อย่างดทีีส่ดุ 
ค. การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั ตอ้งมคีวามเท่าเทยีมกนั 
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ง. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกบัคุณสมบตัิและคุณภาพของสนิค้าและบรกิาร        
เพื่อสรา้งความ เชื่อมัน่และความเป็นธรรมใหแ้ก่ลกูคา้ 

จ. พร้อมที่จะตอบค าถามของลูกค้ารวมทัง้ด าเนินการเกี่ยวกบัขอ้ร้องเรียน การให้ค าแนะน า และ        
การตดิตามผลความคบืหน้าในประเดน็ต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัแจง้จากลกูคา้ 

(3) คู่ค้า : ปฏิบตัิกบัคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกนัพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพ           
ที่ยัง่ยนืกบัคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกนัและกนั โดยบรษิัทยดึถือปฏบิตัิตามระเบยีบการจดัซื้อจดัจ้าง         
ซึง่มกีารก าหนดขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัไิวอ้ย่างชดัเจน บรษิทัมหีน้าทีใ่นการเปิดโอกาสใหคู้่คา้ทุกรายน าเสนอ
สนิคา้/บรกิารไดโ้ดยเท่าเทยีมกนั โดยใหผู้บ้รหิารและพนกังานทีเ่กีย่วข้องกบัคู่คา้จะต้องปฏบิตัติามมาตรการ
ดงันี้ 

ก. ตอ้งปฏบิตังิานต่อคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และมคีวามเท่าเทยีมกนั 
ข. การพจิารณาและตดัสนิใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรยีบเทยีบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ      

โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
ค. ตอ้งรกัษาความลบัคู่คา้โดยหา้มมใิหม้กีารรบัสนิบนหรอืค่านายหน้าใด ๆ จากคู่คา้และรวมถงึหา้ม

เปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้แก่ลูกค้ารายอื่น ๆ ทัง้ทางตรง         
และทางออ้ม 

(4) เจ้าหนี้ : ปฏบิตัิตามเงื่อนไขที่มต่ีอเจ้าหนี้อย่างเคร่งครดั ควบคุมให้มกีารช าระให้กบัเจ้าหนี้อย่างครบถ้วน      
ตามก าหนดเวลา และปฏิบตัิตามเงื่อนไขข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมทัง้สร้างความสมัพันธ์และปฏิบัติ            
ต่อเจา้หนี้ โดยยดึหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ ความเชื่อถอื และความไวว้างใจซึง่กนัและกนั อกีทัง้บรษิทัมหีน้าที่
ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้  โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และ                
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความส าคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ                  
ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี้ อย่างดทีีส่ดุ 

(5) พนักงาน : ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน             
การแต่งตัง้โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ ยดึถือปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนด้วยการเคารพในเกยีรติ ศกัดิศ์ร ี
และ สทิธสิ่วนบุคคล ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและ
ทรพัยส์นิของพนกังาน เปิดรบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนกังาน ตลอดจนเปิดโอกาสใหพ้นักงาน
ร้องเรยีนผ่านช่องทางต่าง ๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รบัความเป็นธรรม รวมทัง้ปฏิบตัิต่อพนักงานทุกระดบั        
ดว้ยความเป็นธรรมโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิเคารพสทิธใินการจดัตัง้และเขา้ร่วมในองคก์รทางดา้นแรงงาน สหภาพ
แรงงาน หรอืองคก์รอื่นใด รวมทัง้เปิดโอกาสใหพ้นักงานมสีทิธใินการต่อรองเงื่อนไขในการจา้ง  ในด้านสทิธิ
มนุษยชนบรษิทัจะไม่ด าเนินการบงัคบัใชแ้รงงาน จา้งแรงงานเดก็ หรอืจา้งงานบุคคลทีอ่ายุต ่ากว่าทีก่ฎหมาย
ก าหนด จะไม่เลือกปฏิบตัิต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สญัชาติ หรือเผ่าพนัธุ์ และ            
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าในทางใดก็ตาม และบริษัทตกลงก าหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคน              
ในทุกระดบัและต าแหน่งงาน โดยไม่ต ่ากว่าหลกัเกณฑต์ามทีก่ฎหมายก าหนด 

(6) คู่แขง่ทางการคา้ : ด าเนินธุรกจิภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั
ของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปัญญาของผูอ้ื่นหรอืคู่แขง่ทางการคา้ 

(7) สถาบนัการเงิน : บริษัทฯ ปฏบิตัิและให้ความส าคญัต่อผู้ให้กู้และคงรกัษาความสมัพนัธ์อนัด ีเพื่อสร้าง        
ความเชื่อมัน่และเชื่อถอื และใหเ้กยีรตต่ิอผูใ้หกู้ต้ามสญัญาทีผ่กูพนั 

(8) สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลป้องกนัมิให้           
การด าเนินงานของบรษิทัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อคุณภาพชวีติของสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม ส่งเสรมิ
และสรา้งสรรคส์งัคม ทัง้ในส่วนของการพฒันาคุณภาพชวีติ การประหยดัพลงังาน และการรกัษาสิง่แวดลอ้ม     
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เพื่อความเจรญิกา้วหน้าต่อสงัคมโดยรวม โดยบรษิทัและพนกังานตอ้งยดึมัน่ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีเคารพ
สทิธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกบับริเวณโรงงานด้วยความเป็นมิตร         
เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ อีกทัง้เปิดโอกาสในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมการให้ความสนับสนุน และ       
การพฒันาชุมชนในดา้นต่าง ๆ ใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ตีามความเหมาะสม ไดแ้ก่ ดา้นการศกึษา ดา้นวฒันธรรม 
ดา้นสาธารณสุข ดา้นเศรษฐกจิ การสรา้งงานและสรา้งรายได ้เป็นต้น รวมถงึการดูแลและสนับสนุนกจิกรรม      
ทีม่คีุณประโยชน์ต่อสงัคม และใหค้วามร่วมมอื กบัภาครฐัและหน่วยงานต่าง ๆ 

(9) ภาครฐั : ใหค้วามร่วมมอืและสนบัสนุนนโยบายภาครฐัเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาตภิายใต้กฎหมายและ
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
การก ากบัตดิตามและสอบทาน 

ฝ่ายบรหิารจะทบทวนนโยบายผูม้สีว่นไดเ้สยีฉบบันี้ และเสนอใหค้ณะกรรมกบัดูแลกจิการและคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ก ากับ และติดตามการน านโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและ            
ใหค้ าแนะน าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 
กระบวนการลงโทษ 

การลงโทษใหเ้ป็นไปตามระเบยีบว่าดว้ยวนิยัพนกังานบรษิทั และ/หรอืขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกบับริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการดูแลผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย โดยบรษิทัไดจ้ดัท านโยบายการแจง้เบาะแสและคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส
การทุจริตและคอร์รัปชัน่ซึ่งให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท          
ตามระเบยีบว่าดว้ยกระบวนการรบัและพจิารณาขอ้รอ้งเรยีนผ่านช่องทางต่างๆ ดงันี้ 

 ประธานกรรมการบรษิทั 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 Website http://www.millconsteel.com/  หวัขอ้ รอ้งเรยีน แจง้เบาะแส ขอความเป็นธรรม  

ต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 
 ทาง e-mail  : cg@millconsteel.com  
 ทางโทรศพัท ์ : 0 2652 3333 ต่อ 208 
 ทางโทรสาร : 0 2632 9899 
 ทางไปรษณีย ์ : หน่วยงานก ากบัดแูลกจิการ 

บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน)  
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 29 ถนนสลีม   
แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
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หลกัปฏิบติั 2 : ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
กลุ่มบรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน) หรอื มลิลค์อน (MILLCON) ด าเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติและผูจ้ าหน่าย

ผลติภณัฑเ์หลก็ชัน้น าของไทย และเป็นศนูยบ์รกิารดา้นผลติภณัฑเ์หลก็แบบครบวงจร 
บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะส่งมอบผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและใหบ้รกิารทีเ่ชื่อถอืได ้เพื่อตอบสนองความต้องการและ

ความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมพฒันาทรพัยากรบุคคลของบรษิัทฯ ให้มคีวามแขง็แกร่ง มปีระสบการณ์เชี่ยวชาญ
ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและรกัษาความสมัพนัธ์อันดีกบัผู้มีส่วนได้เสยีของบริษัทฯ         
ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมหลกัของบรษิทัฯ ทีก่ าหนดไว ้ดงันี้ 
 
วิสยัทศัน์ 
“เราจะหลอมรวมประสบการณ์ของคน เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของเรา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ          
ทีม่ากกว่าเหลก็สูภู่มภิาคอาเซยีน” 
 
“เราจะเป็นกลุ่มบรษิทัทีย่กระดบัอุตสาหกรรมก่อสรา้งและการผลติ โดยการสรา้งและส่งต่อคุณค่าทีด่ทีีสุ่ดในทุกขัน้ตอน
และกระบวนการของการท างาน ใหก้บัผูใ้ชผ้ลติภณัฑ”์ 
 
“หัวใจแห่งความส าเร็จของเราคือการใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการและวิธีด าเ นินธุรกิจ            
อย่างต่อเนื่องแก่คู่คา้และกลุ่มบรษิทั” 
 
พนัธกิจ 
“เรามุ่งมัน่ขบัเคลื่อนธุรกจิในกลุ่ม เพื่อสง่มอบคุณค่าทีด่ทีีส่ดุใหแ้ก่กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งและการผลติ” 
 
ค่านิยมหลกั 

I – INTEGRITY       - ยดึมัน่คุณธรรม 
C – CHANGE & CONTINUOUS IMPROVEMENT    - พฒันาอย่างต่อเนื่อง 
C – CHALLENGE TOWARD EXCELLENCE   - มุ่งสรา้งผลลพัธอ์นัยอดเยีย่ม 
C – COMMITMENT & EXECUTION    - ลงมอืท าจรงิ 
C – COLLABORATION      - ร่วมแรงรว่มใจ 

  
 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิ สื่อสาร และเสรมิสรา้งให้วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยม
หลกั สะทอ้นอยู่ในการตดัสนิใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
 เพื่อให้มัน่ใจว่าการก ากบัดูแลกจิการเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนสอดคล้องกบักลยุทธ์     
ของบรษิทั คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ทีเ่ป็นการดูแลใหผู้้ถอืหุ้นทุกรายได้รบัการปฏบิตัแิละ
ปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทยีมกนั ทัง้การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ วนัประชุมผูถ้อืหุน้ และหลงัประชุม       
ผูถ้อืหุ้น การก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเขา้ท ารายการระหว่างกนั 
ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยก าหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
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1. การใหข้อ้มลูก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้และการคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 
1.1 แจ้งก าหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม         

พร้อมแจ้งข่าวต่อ ตลาดหลกัทรพัย์และเผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนั       
นดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2 แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบขัน้ตอนและกฎเกณฑต่์างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ทัง้วธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ 
และการออกเสยีงลงคะแนน 

1.3 จัดท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทัง้ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่             
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิ

1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้         
เป็นกรรมการก่อนวันประชุม โดยก าหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน พร้อมทัง้แจ้งเป็นจดหมายข่าว         
ไปยงัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

1.5 ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดบัระเบยีบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสอืเชญิประชุม และไม่เพิม่ระเบยีบ
วาระในทีป่ระชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ต้อง
ใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 

1.6 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 

2. การก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและ กลุ่มบริษัท             

ที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคญั มิให้น าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้         
เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน ดงันี้ 

2.1 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส 
และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมทัง้การรายงานการได้มาหรอืจ าหน่ายหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ       
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2.2 ให้กรรมการและผู้บริหารของบรษิัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ จดัท าและเปิดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท            
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และจดัส่งส าเนารายงานนี้
ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมทัง้รายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัทราบทุกไตรมาส 

2.3 ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายใน
ที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ       
ในช่วง 1 เดอืนก่อนที่งบการเงนิหรือขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา        
24 ชัว่โมงภายหลงัจากทีข่อ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูล
ภายในต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มกีารแจ้งขอ้มูลนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
มาตรการลงโทษหากมกีารกระท าการฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตัิดังกล่าวขา้งต้น บรษิัทฯ ถือเป็นความผิด      
ทางวนิยัตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทัโดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืน
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ดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนักงานดว้ย
เหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

2.4 ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง (ตามนิยามของสานักงานก.ล.ต.)แจง้ต่อคณะกรรมการหรอื             
ผูท้ี่คณะกรรมการมอบหมายเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิทั อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการ       
ซือ้ขาย 

2.5 หา้มมใิหก้รรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษทัฯ น าขอ้มูลภายในของบรษิัท หรอืบรษิัท        
ที่ร่วมท าธุรกิจ ที่ตนได้รบัทราบจากการปฏบิตัิหน้าที่ ไปซื้อ หรอืขาย หรอื เสนอซื้อ หรอืเสนอขาย       
หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทร่วมทุน           
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด        
อย่างไรก็ดีบริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวัน       
ทีม่กีารซือ้ หลกัทรพัยบ์รษิทัครัง้สดุทา้ย  ยกเวน้การขายหุน้บรษิทัที่ซือ้มาตามสทิธใิน Warrant 

2.6 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน มหีน้าทีร่กัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัเช่น ความลบัทางการคา้  
ความลบัเกี่ยวกบัขอ้มูลกิจการร่วมค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ฯลฯ  
ไม่ให้รัว่ไหลไปยงับุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจจะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บรษิทัหรอืผู้มสี่วนได้เสยี 
ยกเวน้กรณีทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย หรอืไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจแลว้ 

2.7 ตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนและวธิกีารรกัษาความลบัของนโยบายการบรหิารจดัการเอกสารของบรษิทั และ
ขอ้ก าหนดเรื่องระบบสารบรรณของกลุ่มบรษิทั 

2.8 เมื่อไดร้บัทราบขอ้มลูสว่นบุคคลตอ้งเกบ็รกัษาอย่างระมดัระวงั หรอืใชข้อ้มูลดงักล่าวเท่าทีจ่ าเป็นภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย ไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น              
และไม่พยายามเขา้ถงึขอ้มลูความลบัของผูอ้ื่น 

2.9 ไม่เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทั แมพ้น้สภาพหรอืสิน้สดุการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากบรษิทัไปแลว้ 
2.10 นอกจากขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ บรษิทั ถอืว่าขอ้มูลต่างๆ ของบรษิทัเป็นขอ้มูลทีใ่ชภ้ายใน

เท่านัน้ ซึ่งกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ต้องใชข้อ้มูลนัน้ภายใต้กรอบหน้าที่และความรบัผดิชอบ
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.11 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะไดร้บัการแจง้เตอืนไม่ใหใ้ชข้อ้มูลภายในหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง
หรอืผูอ้ื่น ผ่านช่องทางต่างๆ ของบรษิทั เช่น จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื คู่มอืการก ากบัดแูลกจิการที่ดี
และจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

2.12 กรรมการ ผูบ้รหิารตัง้แต่ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสหรอืเทยีบเท่าในกลุ่มงานการเงนิและการบญัช ีจะไดร้บัแจง้
ขอความร่วมมอืใหง้ดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วงเวลาทีบ่รษิทัจะมกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญั
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั และกรรมการ ผูบ้รหิาร ตัง้แต่ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสหรอื
เทยีบเท่าในกลุ่มงานการเงนิและการบญัช ี มหีน้าทีร่ายงานการถอืหลกัทรพัยแ์ละการเปลีย่นแปลงการ
ถือหลกัทรพัย์ของบรษิัทตามกฎหมาย และต้องส่งส าเนาให้เลขานุการบริษัทรายงานคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อทราบดว้ย 

ทัง้นี้หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกบั
สารสนเทศภายใน และระเบยีบว่าดว้ยการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั รวมทัง้หลกัเกณฑอ์ื่นๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแล      
ทีเ่กีย่วขอ้ง ถอืเป็นความผดิทางวนิยัตามระเบยีบบรษิทั และอาจมโีทษตามกฎหมาย 
 
3. การก ากบัดแูลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า
การตัดสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านัน้ และ               
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ควรหลกีเลีย่งการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืมสี่วนไดเ้สยี
กบัรายการทีพ่จิารณา ต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการมสี่วนไดเ้สยีของตนในรายการดงักล่าว และ
ตอ้งไม่เขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิใจ รวมถงึไม่มอี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ 

หากมรีายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไข
การคา้โดยทัว่ไป จะตอ้งน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิโดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แลว้แต่
กรณี) ทัง้นี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการ           
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
4. นโยบายเกีย่วกบัการเขา้ท ารายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัไวว้่า รายการระหว่างกนั                ที่
อาจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึง            การ
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามมาตรฐานการบญัช ี      ที่
ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์โดยบรษิทัฯ มนีโยบายในการท ารายการระหว่างกนัดงันี้ 

4.1 ในกรณีทีเ่ป็นรายการทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปจะต้องกระท าอย่างยุตธิรรม ตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดกรอบการท ารายการดงักล่าว ซึง่ไดร้บัการพจิารณา
และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ            
เป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนัน้             
มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั 
ดว้ยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร บุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ทัง้นี้บรษิทัฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรม
รายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาส ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัพบว่ามี
การด าเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว ้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท
ร่วมกนัด าเนินการเพื่อหาทางแกไ้ข 

4.2 โดยรายการทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป จะต้องเป็นรายการทางการคา้ทีบ่รษิทัฯ กระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกจิการหรอืเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกจิโดยทัว่ไปมลีกัษณะเดยีวกบับรษิัทฯ กระท า         
เพื่อสนบัสนุนรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ โดยรายการดงักล่าวจะต้องเป็นรายการทีม่เีงื่อนไขการคา้       
ทีม่รีาคาและเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเททางผลประโยชน์ 

4.3 หากมกีารเขา้ท ารายการระหว่างกนัที่เป็นธุรกรรมอื่น บรษิัทฯ จะต้องเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
พจิารณาและใหค้วามเหน็ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการ
ระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้บรษิทัฯ จะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชเีป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบั
รายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ยหรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิัทฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทัฯ ไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกราย 
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5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล คณะกรรมการ

บริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน            
รวมทัง้ด าเนินการทบทวนความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอเพื่อปกป้องเงนิลงทุนของ       
ผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน           
การก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง และการบรหิารความเสีย่ง เพื่อช่วยให้
บรษิัทฯ มคีวามมัน่ใจที่จะบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงิน            
ทีม่คีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้และเพื่อใหบ้รรลุการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิลเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิดงักล่าว 

ทัง้นี้  บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่             
โดยขึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรบัผดิชอบการตรวจสอบการปฏบิตัิงานของบรษิัทฯ ให้มปีระสิทธภิาพ              
โดยก าหนดให ้ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณา เพื่อให้ความเหน็เรื่องความเพยีงพอของ       
ระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

 
6. การรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บรษิัทก าหนดนโยบายทรพัย์สนิทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหทุ้กคนในองค์กร
ตระหนักถึงความส าคัญ ของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ได้ทราบถึง หน้าที ่              
ความรบัผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง กบัการรกัษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           
โดยนโยบายดงักล่าวจะต้องครอบคลุมด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สารสนเทศของบริษัทฯซึ่งต้องได้รบัการปฏิบัติ          
อย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัขององคก์ร เป็นไปตามหลกัสากล ซึง่ประกอบดว้ย การรกัษาความลบั
ของขอ้มูล (Confidentiality) การแบ่งแยกหน้าที ่(Segregation of Duties) การควบคุมการเขา้ออกศูนยค์อมพวิเตอร์
และการป้องกันความเสยีหาย (Physical Security) การรกัษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และ              
ระบบเครอืข่าย (Information and Network Security) การควบคุมการพฒันา การแก้ไขหรอื เปลี่ยนแปลงระบบ          
งานคอมพิวเตอร์ (Change Management) การส ารองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์และการเตรียมพร้อม            
กรณีฉุกเฉิน (Back up and IT Continuity Plan) การควบคุมการปฏบิตังิานประจ าดา้นคอมพวิเตอร ์(Computer 
Operation) และการควบคุมการใช้บรกิารด้านงานเทคโนโลยสีารสนเทศจากผูใ้ห้บรกิารรายอื่น ( IT Outsourcing)         
โดยบรษิทัฯจะยดึหลกัปฏบิตัทิีส่ าคญั ดงันี้ 

(1) บริษัทจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งบุคลากรทีป่ฏบิตัิงานมหีน้าทีร่บัผดิชอบ ในการรกัษาความปลอดภยัของระบบ 
รวมถงึไม่เปิดเผยรหสัผ่าน (Password) ทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึระบบขอ้มลูของบรษิทัใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

(2) การใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยเีพื่อกจิกรรมส่วนตวัไดต้ามสมควร แต่ต้องไม่น าไปใชใ้นเชงิธุรกจิส่วนตวั 
ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ไม่รบกวนประสิทธิภาพการท างาน และสร้าง        
ความร าคาญแก่ผูอ้ื่น 

(3) ควรใช ้E-mail และ Internet ทีจ่ดัให้เพื่อธุรกจิของบรษิทัอย่างระมดัระวงั และไม่น ามาซึง่ความ     
เสือ่มเสยีชื่อเสยีงของบรษิทั 

(4) ไม่ละเมดิลขิสทิธิ ์Software ใด 
(5) ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จ าเป็น            

ต่อการท างาน และปฏบิตัติามนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัอย่างเคร่งครดั 
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(6) บริษัทให้ความส าคัญกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ทัง้ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและ          
การน ามาใชง้านตอ้งไม่ละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา 

(7) ประกาศนโยบายและชีแ้จงแนวทางปฏบิตัใิหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกคนรบัทราบ 
(8) ลงทุนด้านความปลอดภัยของข้อมูลในสดัส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบริบท         

การประกอบธุรกจิของบรษิทั 
(9) ยดึหลกัความคุม้ค่าในการลงทุนโดยเทยีบจากความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) 
(10) ทุกคนในองคก์รมสีว่นรบัผดิชอบในการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(11) น าระเบียบปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาใช้งานหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 
(12) พฒันาระเบยีบปฏบิตังิาน แนวทางปฏบิตัทิีส่ามารถน าไปปฏบิตัแิละบงัคบัใชไ้ด ้
(13) ก าหนดขอบเขตที่เกี่ยวขอ้งหรอืใหม้ผีลบงัคบัใช้เกี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างชดัเจน 
 

หลกัปฏิบติั 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

1.1 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอื
ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท (แล้วแต่กรณี) โดยเป็นกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดและไม่น้อยกว่า 3 คน 

1.2 กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 
1.3 กรรมการบรษิทัต้องมคีวามหลากหลายทางด้านคุณวุฒ ิเพศ อายุ ทกัษะวชิาชพี และความเชีย่วชาญ

เฉพาะดา้น โดยประกอบดว้ยผูม้คีวามรูใ้นธุรกจิของบรษิทัฯ และดา้นบญัชแีละการเงนิอย่างน้อย 1 คน 
 

2. คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
2.1  คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์               

ทีเ่หมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มคีวามซื่อสตัยต่์อหน้าที ่มวีสิยัทศัน์ รวมทัง้จะตอ้งอุทศิเวลา
ให้กบับรษิัทเพื่อจะได้ปฏบิตัิหน้าที่อย่างเต็มที่ และมอี านาจในการตดัสนิใจอย่างอสิระเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

2.2  มีคุณสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั รวมถึง         
ไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ส านักงาน กลต.ก าหนดเป็นไปตามฐานข้อมูลกรรมการ ในการสรรหา
กรรมการใหม่ 

2.3  กรรมการบรษิทัสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นได ้เวน้แต่ กรรมการบรษิทัต้องไม่ประกอบ
กจิการ เขา้เป็นหุน้สว่นหรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนั
กบักจิการของบรษิทั เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

2.4  กรรมการบริษัทจะไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัท          
จดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเท่านัน้ 

2.5  ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อให้เกดิการถ่วงดุลและ       
การสอบทานการบรหิารงาน โดยบรษิัทฯ ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ



                   บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
                MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 15 

คณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อย่าง
ชดัเจน เพื่อมใิหก้รรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการมอี านาจบรหิารและอนุมตัวิงเงนิไม่จ ากดั 

 
3. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่ก ากบัดูแลกจิการและภารกจิของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมตัิและ      
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ            
ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่           
ดว้ยความรบัผดิชอบ ความซื่อสตัยส์จุรติ และความระมดัระวงัเพื่อรกัษาผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 
 
อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการ 

(1) เป็นผูน้ าของคณะกรรมการ รบัผดิชอบในการก ากบั ตดิตาม ดูแลการบรหิารงานของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้

(2) พิจารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูล           
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบรษิัทสามารถตดัสนิใจ       
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

(3) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และมีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ            
มกีารลงคะแนนเสยีง และมคีะแนนเสยีงสองขา้งเท่ากนั 

(4) เป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถอืหุ้น แต่อาจมอบหมายให้กรรมการอื่ นเรยีกหรอื      
ลงนามในหนงัสอืเชญิประชุมได ้

(5) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียง          
และมคีะแนนเสยีงสองขา้งเท่ากนัด าเนินการประชุมคณะกรรมการบรษิัทตามระเบยีบวาระ ขอ้บงัคบั       
ของบรษิทั และกฎหมาย 

(6) จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสรมิให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น         
ได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย                
อย่างครบถว้น 

(7) ด าเนินการและควบคุมให้การประชุมกรรมการ หรอืการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบยีบวาระ และ      
ตอ้งเปิดโอกาสใหก้รรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี ซกัถามหรอืแสดงความเหน็ตามสมควร 

(8) เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างคณะกรรมการบรษิทักบัฝ่ายจดัการ และสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าที่
ของประธานกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษิทั 

(9) ก ากบัดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอย่างโปร่งใสในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(10) ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัมโีครงสรา้งและองคป์ระกอบทีเ่หมาะสม 
(11) ก ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ          

และกรรมการบรษิทัแต่ละคน เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

(1) คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ข้อบงัคบัของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก         
“ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน” ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

(2) จดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ            
ทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ
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(3) ก าหนด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการด า เนินธุรกิจ 
งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสีย่ง (Risk Management) และระบบควบคุมภายใน                
ที่เหมาะสม การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Succession Plan)                
รวมถงึทบทวนเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

(4) ควบคุมและก ากบัดูแลการบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมถึงก าหนดค่าตอบแทนและทบทวน      
การวางแผนการสบืทอดงาน 

(5) ก ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาทิ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั        
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญั กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

(6) พจิารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ       
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ      
คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ต่งตัง้ ทัง้นี้ การมอบอ านาจ
ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการ
บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการ     
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
(ถา้ม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและ
อนุมตัไิวแ้ลว้ 

(7) คณะกรรมการพจิารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายก ากบัดูแลและ       
การบริหารงานประจ าวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน ทัง้นี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบรหิารงานปกติ
ประจ าวนัแต่ใหก้ารสนบัสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกจิของฝ่ายจดัการผ่านทางกรรมการผูจ้ดัการ
อย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จ ัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้            
กรอบอ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(8) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน            
ทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยจดัใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูต้ิดตามด าเนินการร่วมและประสานงาน
กบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

(9) อนุมตั ิและทบทวนคู่มอืและนโยบาย ดงัต่อไปนี้ 
(9.1) นโยบายก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 
(9.2) นโยบายการจดัท าและการเกบ็รกัษาขอ้มลู 
(9.3) นโยบายบรรษทัภบิาลในการดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
(9.4) นโยบายการปกป้องดแูลรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทั 
(9.5) นโยบายการรกัษาความลบัและการใชข้อ้มลูภายใน 
(9.6) นโยบายการรบั - ให ้ของขวญั การเลีย้งหรอืประโยชน์อื่นใด 
(9.7) นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(9.8) นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(9.9) นโยบายทรพัยส์นิทางปัญญาและการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(9.10) นโยบายและมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
(9.11) นโยบายการแจง้เบาะแสและคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ 
(9.12) นโยบายการอ านวยความสะดวกและสง่เสรมิการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 
(9.13) นโยบายการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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(9.14) นโยบายการไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน 
(9.15) นโยบายความเป็นกลางทางการเมอืง 
(9.16) นโยบายเกีย่วกบัการท ารายการระหว่างกนั 
(9.17) นโยบายการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
(9.18) นโยบายการเปิดเผยขอ้มลู 
(9.19) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
(9.20) นโยบายการด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นของกรรมการบรษิทั 
(9.21) นโยบายการบรหิารงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
(9.22) นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(9.23) นโยบายสิง่แวดลอ้ม (กรุงเทพฯ) 
(9.24) นโยบายคุณภาพ (กรุงเทพฯ) 

 
(10) คณะกรรมการก าหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และด าเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแส           

การกระท าผดิ โดยผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั การส่งจดหมายมายงัที่อยู่ของบรษิทั หรอืการแจ้ง
เรื่องโดยตรงกบัหวัหน้างาน 

(11) ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทอนุมัติการน านโยบาย           
แนวทางการปฏบิตั ิและ มาตรการ/ขัน้ตอนในการปฏบิตัเิพื่อการต่อต้านการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ ไปปฏบิตัิ
อย่างถูกตอ้งและทัว่ทัง้องคก์ร 

(12) ก ากบัดแูลการปฏบิตัติามแนวทางการปฏบิตั ิและมาตรการ/ขัน้ตอนในการปฏบิตัเิพื่อต่อต้านการทุจรติ 
คอร์รปัชัน่ จดัให้มรีะบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ 
กจิกรรมของบรษิทัและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

(13) คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูเ้ลอืกประธานกรรมการบรษิทั โดยทีผู่ด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่          
อย่างชดัเจน 

(14) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้บริษัทมีนโยบายก ากับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ              
เพื่อค านึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการก าหนดบทบาทหน้าที่และ       
นโยบายก ากบัดแูลกจิการ และใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูม้สีว่นไดเ้สยี น าไปปฏบิตัิ 

(15) คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คดัเลอืกกรรมการ          
ทีจ่ะเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ โดยค านึงถงึ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลา        
ได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการ           
ที่ยงัขาด อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

(16) กรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัต าแหน่งครัง้แรก จะไดร้บัการปฐมนิเทศ เพื่อรบัทราบขอ้มูล กฎระเบยีบ 
นโยบายต่าง ๆ และผลการด าเนินงานของบรษิทั  

(17) บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ปี            
เพื่อเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิาน 

(18) บรษิัทจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชุดย่อย 
และรายบุคคล ปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาหลกัเกณฑ์
ในการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย          
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ไดพ้จิารณาทบทวนการปฏบิตัิหน้าที่ในระหว่างปีทีผ่่านมาว่าไดป้ฏบิตัิหน้าที่ตามบทบาทที่รบัผดิชอบ
หรอืไม่ 

(19) ก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีข่บัเคลื่อนใหบ้รษิทัเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
(20) ก ากบัดูแลให้มกีารก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบัความปลอดภยั และสุขอนามยัในสถานที่

ท างาน 
(21) แต่งตัง้เลขานุการบรษิัท เพื่อรบัผดิชอบด าเนินการในดา้นต่างๆ ในนามของบรษิทัหรอืคณะกรรมการ 

เช่น ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชุมกรรมการ หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 
 
4. วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

4.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 
(1) ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนนัน้ ให้จบัฉลากกนัว่าผู้ใด       
จะออก ส่วนปีหลงัต่อไป ใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้ เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการ       
ซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระในขอ้น้ีอาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได้ 

(2) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหก้รรมการเลอืกบุคคล      
ซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทน    
ในการประชุมกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคลทีเ่ขา้เป็น
กรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอืของกรรมการทีต่นแทน 

4.2 การพ้นจากต าแหน่ง 
(1) นอกจากพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมือ่ 

 ลาออก 
 ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน 

พ.ศ. 2535 
 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
 ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 
 ถงึแก่กรรม 

(2) กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิัท การลาออกมผีลนับแต่วนัที่ใบลาออก     
ไปถงึบรษิทั กรรมการลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้

(3) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถ้อืหุ้น ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุ้นนับรวมกนัได้      
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อื โดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

5. คณุสมบติัของคณะกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศ       

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัต่อไปนี้ 
5.1 ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของ               
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
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5.2 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั นิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปีก่อนวนัที่ได้รบั       
การแต่งตัง้ แต่ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ                
หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

5.3 ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น
บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือ            
บรษิทัย่อย 

5.4 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น         
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณ          
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5.5 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี      
ความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ
ของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคล        
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

5.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ            
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ที่มนีัย ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ            
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

5.8 ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมล าดบัเดยีวกนั หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่น
ร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวน
หุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนักบักจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมล าดบัเดยีวกนั 

5.9 ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด า เนินงานของบรษิัทฯ      
เช่น หุ้นส่วนธุรกจิ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อนัอาจจะท าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) 

5.10 มคีวามรู้และเขา้ใจลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ เป็นอย่างด ีรวมทัง้มคีวามรู้ความสามารถ         
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

5.11 กรรมการอสิระจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัทนัทหีากเหน็วา่มเีหตุการณ์ใดๆ ทีอ่าจจะท าใหต้น
ตอ้งขาดคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระในฐานะกรรรมการอสิระ 

5.12 กรรมการอสิระมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกนิ 9 ปี นบัจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 
5.13 กรรมการอสิระจะตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนมากกว่า 5 แห่ง  
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ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามทีก่ ล่าวมาขา้งต้นแลว้ กรรมการอสิระ
อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบั
เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ โดยสามารถตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective 
Decision) ได ้

 
6. การประชุมของคณะกรรมการ 

6.1 คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมร่วมกนัอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยก าหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้า 
ตลอดทัง้ปี และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็น 

6.2 ประธานกรรมการ หรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการมอบหมาย เป็นผูพ้จิารณาก าหนดเรื่องเขา้วาระการประชุม
คณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้             
ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุม             
ทีค่รบถว้นเพยีงพอ โดยจดัส่งใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูล
อย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

6.3 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรอืผู้ซึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุม       
ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น รบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธ ิหรอืประโยชน์
ของบรษิทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้ได้ 

6.4 ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ท าหน้าที่ประธานกรรมการ จะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอ              
ที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส า คัญกันอย่างรอบคอบทัว่ถึง                 
โดยมกีารจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็ไวส้ าหรบักรรมการและผูเ้กีย่วขอ้ง 
ตรวจสอบได ้

 
บรษิัทฯ มคีวามมุ่งมัน่ให้คณะกรรมการบรษิทั ได้รบัขอ้มูลที่เพยีงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทนัเวลาก่อน      

การประชุมทุกครัง้ ทัง้นี้ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบรษิัทได้โดยตรงอย่างอสิระ เลขานุการบริษัทมี
หน้าทีใ่หค้ าปรกึษาแก่คณะกรรมการบรษิทั ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ 

 
7. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการจะจดัใหม้ขีึน้ทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รปูแบบดงันี้ 
(1)  แบบประเมนิกรรมการทัง้คณะ 
(2)  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) 
 
โดยผลคะแนนและขอ้คดิเหน็ของกรรมการจะน าไปใชเ้พื่อการปรบัปรุงการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการ      

ในแต่ละปี และเพื่อใหก้ารท างานของคณะกรรมการมปีระสทิธผิลมากขึน้ 
 

8. ค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน        

โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่            
ความรบัผดิชอบของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
อยู่ในอ านาจอนุมตัขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(1) กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปแบบของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอื
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจก าหนด
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เป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะให้มผีลตลอดไป
จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของ
บรษิทั  

(2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จะไดร้บัผลตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นลูกจา้งหรอืพนักงานของ
บรษิทั 

9. คณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น        

เพื่อช่วยเหลอืในการบรหิารงาน และการก ากบัดแูลการบรหิารงานของบรษิทั รวม 7 คณะ ซึง่ประกอบดว้ย 
(1) คณะกรรมการบรหิาร 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
(3) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(4) คณะกรรมการบรหิารการลงทุน 
(5) คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
(6) คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
(7) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
9.1 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าหน้าทีบ่รหิารกจิการของบรษิทั
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไว ้               
อกีทัง้สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

(1) องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิาร 
 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิารรวมกนั 5 คน เป็นอย่างน้อย 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่ง            

เป็นประธานกรรมการบรหิาร 
 ประธานกรรมการบรหิารอาจเป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 คณะกรรมการบรหิารเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร  
 ประธานกรรมการบรหิารตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบรษิทั 
 เป็นผูท้ีส่ามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอ ในการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรหิาร 

 
(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร 

 ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

 ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั ในการตดัสนิใจในประเดน็ทีส่ าคญัต่อกลยุทธ์
ขององค์กรและทิศทางการด าเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร             
รวมทัง้สรา้งระบบการท างานของบรษิทัใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

 พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ ทัง้นี้ ใหร้วมถึงการพจิารณาและอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงและ
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เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณี
เร่งด่วน และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบในทีป่ระชุมคราวต่อไป 

 อนุมตักิารซือ้ขายสนิคา้อนัเป็นปกตธิุระของบรษิทัในวงเงนิไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท 
 อนุมตัิค่าใช้จ่ายในการซื้อทรพัย์สนิอนัมีลกัษณะเป็นการลงทุนตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกต ิ

นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นงบประมาณประจ าปี ในวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 
 อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมอีนุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 
 เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด                

การบรหิารงานทัว่ไป และดา้นการปฏบิตักิารอื่นๆ 
 จดัสรรบ าเหน็จรางวลัซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ต่อพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั

หรอืบุคคลใดๆ ทีก่ระท ากจิการใหบ้รษิทั 
 ควบคุมดูแลการด าเนินการหรือการบริหารงานประจ าวันของบริษัท ทัง้นี้ อ านาจของผู้บริหาร          

จะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดที่อาจมคีวามขดัแย้ง หรอืรายการใดทีค่ณะกรรมการบรหิารหรอื
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูบ้รหิาร มสีว่นไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิทัหรอื
บริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการ           
ในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณา
และอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 ติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้และก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

 ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆไป 
 

(3) ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 ดแูล บรหิาร ด าเนินงาน และปฏบิตังิานประจ าตามปกตธิุรกจิเพื่อประโยชน์ของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบับรษิทั ตลอดจนระเบยีบ มต ินโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ทีก่ าหนด
โดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
ขอบเขตอ านาจซึง่คณะกรรมการก าหนด 

 ควบคุมดแูลการด าเนินกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั 
 จดัท าและน าเสนอ นโยบายทางธุรกจิ แผนธุรกจิ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธท์างธุรกจิ 

งบประมาณประจ าปีของบรษิัททีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ งบประมาณรายงานประจ าปี และก าหนด
อ านาจการบรหิารงาน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการของบรษิทั 

 รบัเอานโยบายของคณะกรรมการบรษิทัมาก าหนดทศิทาง แนวทาง กลยุทธ ์และเป้าหมายทางธุรกจิ 
เพื่อก าหนดภารกจิหลกัส าหรบัฝ่ายจดัการ 

 ควบคุมตรวจสอบ ตดิตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจดัการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้     
ตามนโยบายของบรษิทั 
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 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการและรายงานผลการด าเนินงานการบริหาร
จดัการ ความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการบรษิทั 
 

(4) การประชุมกรรมการบรหิาร 
 คณะกรรมการบริหารประชุมไม่น้อยกว่า 10 ครัง้ต่อปี ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอ านาจ           

ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และพิจารณากลัน่กรองเรื่องที่จะน าเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

 ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารต้องมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวน
กรรมการจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ              
ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 

 มตทิีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิาร ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีที่
เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 กรรมการบรหิารทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
 เลขานุการคณะกรรมการบรหิารหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

 
9.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย
คณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัรายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้กิจการมีระบบการก ากบัดูแลที่ดี เพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจนความน่าเชื่ อถือ         
ของรายงานทางการเงนิ อกีทัง้สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

(1) องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1.1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอสิระจ านวนไม่น้อยกว่า       
3 คน โดยมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1  คน ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจและมปีระสบการณ์
ด้านการบัญชีหรือการเงิน สามารถสอบทานรายการทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็น
กรรมการบริษัท โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

 คณะกรรมการตรวจสอบคดัเลอืกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1.2) คุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและ          
ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
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 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสนิใจในการด าเนิน
กจิการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมขอบรษิทั 

 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ        
ทัง้นี้ ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบญัชี
หรอืการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ
ไดโ้ดยสามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการด าเนินหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท 
เน่ืองจากอาจมผีลใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัใดบรษิทัหนึ่งท าไดไ้ม่เตม็ที ่

 กรรมการตรวจสอบควรไดร้บัการอบรมและเสรมิสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม ่า เสมอ      
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด า เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อ              
การเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้และควรไดเ้พิม่พูนความรูเ้กีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ประสทิธผิลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 เป็นผูท้ีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็ หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าที่
ทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างเป็นอสิระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

  
(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ         
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่ร ับผิดชอบจัดท า รายงาน
ทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบ
บญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ ที่เหน็ว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัในระหว่าง     
การตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั 

 สอบทานให้บรษิทัมรีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและ      
มปีระสทิธผิล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 

 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ          
ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด 

 พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพยีงพอของทรพัยากร 
และปริมาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของ
บุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั 

 พจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณีทีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยง หรอืรายการทีอ่าจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงให้ความเห็นถึง        
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการดงักล่าว 

 จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี      
ของบรษิทั 

 รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ          
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
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 มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ า เป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึง         
การแสวงหาความเห็นที่เป็นอสิระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วย
ค่าใชจ้่ายของบรษิทั เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานภายใตห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

 จดัใหม้กีารประชุมโดยทีไ่ม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมอย่างน้อยปีละ 3 ครัง้ แบ่งเป็นการประชุม
ร่วมกบัผู้สอบบญัชภีายนอก 1 ครัง้ การประชุมร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายใน 1 ครัง้ และ        
การประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 1 ครัง้ 

 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็ชอบดว้ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่น          
หรือผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ องได้เมื่อเห็นว่าจ า เป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดย               
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

 ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่าย
จดัการ ผูบ้รหิารหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็ เขา้ร่วมประชุมหรอื
สง่เอกสารทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 
 

(3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อรับทราบและ

พจิารณาตลอดจนตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทั 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพเิศษได ้

หากมกีารรอ้งขอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบบญัชภีายนอก ผูต้รวจสอบบญัชี
ภายใน หรอืประธานกรรมการบรษิทั เมื่อม ีระเบยีบวาระจ าเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ที่ต้องหารอื
ร่วมกนั 

 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบหรอืเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยค าสัง่ของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสอืนัดประชุม
ไปยงักรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง             
ของกรรมการตรวจสอบทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิผูเ้ชีย่วชาญ หรอืนกักฎหมายจากภายนอกเขา้ร่วมประชุม
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได ้       
ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเป็น
ประธานในทีป่ระชุม 

 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
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9.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เพื่อให้บริษัทมีการพฒันาด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสทิธภิาพอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกบั        

แนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ จึงสมควรจัดให้มีคณะกรรมการบริหาร          
ความเสีย่ง เพื่อท าหน้าทีก่ าหนดนโยบายก ากบัและส่งเสรมิการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบ        
ทีส่ าคญั ทีท่ าใหบ้รษิทับรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 

(1) องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(1.1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 คณะกรรมการบรษิทั เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยก าหนดประธาน
ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย  3 คน เป็น
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง  

(1.2) คุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตอ้งไม่ด ารงต าแน่งประธานกรรมการบรษิทั และ 

/หรอื ประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั 
 เป็นผูท้ีส่ามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอ ในการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรหิารความ

เสีย่งทีด่ ี
 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึง             

ใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ในเรื่องการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร 
 ก ากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความส าเร็จในระดับองค์กร

ตลอดจนระดบัโครงการ โดยมุ่งเน้นเพิม่การใหค้วามส าคญัและค านึงถงึความเสีย่งในแต่ละ
ปัจจัย เพื่ อประกอบการตัดสินใจ ในการใช้ทรัพยากร และกระบ วนการต่าง ๆ                 
อย่างเหมาะสม 

 พจิารณาประเมนิความเสีย่งที่ส าคญัของบรษิัทในระดบัองค์กร อาทเิช่น ความเสีย่งด้าน     
กลยุทธ ์ดา้นการพฒันา ดา้นการผลติ ดา้นการลงทุน ดา้นการเงนิ และดา้นกฎหมายและ
กฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ย งให้อยู่ในระดับที ่       
ยอมรบัได ้

 รายงานการก ากับผลการประเมินความเสี่ยง และการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง              
ต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในกรณีที่มเีรื่องส าคญัซึง่กระทบต่อบรษิัท
อย่างมนียัส าคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพจิารณาโดยเรว็ทีส่ดุ 

 เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 
 พจิารณาทบทวนเกีย่วกบัระเบยีบนี้ เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมและทนัสมยัอยู่เสมอ 
 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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(3) การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อรบัทราบและ

พจิารณาตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานการบรหิารความเสี่ยงที่ดีของบรษิัท  หรือ       
ตามก าหนดเวลาทีเ่หน็สมควร 

 การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง
ของกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธาน
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 ในกรณี ที่ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งไม่อยู่ ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้กรรมการบริหาร     
ความเสีย่งคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 มตทิี่ประชุมใหถ้ือเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิารความเสีย่งทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ในกรณีที่เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสยีง       
เป็นเสยีงชี้ขาดกรรมการบรหิารความเสีย่งที่มสี่วนได้เสยีในเรื่องที่พจิารณา ต้องงดออก
เสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นผู้บนัทึกรายงาน
การประชุม 
 

9.4 คณะกรรมการบริหารการลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ก าหนดนโยบาย 

หลกัเกณฑ์ และขอบเขตของการลงทุน รวมถึงติดตามการลงทุนของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบาย หลกัเกณฑ ์
และขอบเขตการลงทุนทีก่ าหนดไว ้

(1) องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิารการลงทุน 
(1.1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิารการลงทุน 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารการลงทุน โดยก าหนดใหป้ระธาน
ของคณะกรรมการบรหิารการลงทุนตอ้งไม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั  

 คณะกรรมการบรหิารการลงทุนประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย 
 คณะกรรมการบรหิารการลงทุนเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารการ

ลงทุน  
(1.2) คุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิารการลงทุน 

 ประธานคณะกรรมการบรหิารการลงทุน ตอ้งไม่ด ารงต าแน่งประธานกรรมการบรษิทั และ / 
หรอื ประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั 

 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริหาร        
การลงทุน 
 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารการลงทุน 
 พิจารณาก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตาม        

การลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลกัเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุน         
ทีก่ าหนดไว ้
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 ตดิตามการลงทุนไม่ใหผ้ดิขอ้ก าหนด กฎเกณฑ ์ทีห่น่วยงานก ากบัก าหนด 
 พจิารณาประเมนิความเสีย่งในการลงทุน 
 ภารกจิอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 รายงานผลการปฏบิตังิาน วธิกีารแกไ้ข ขอ้เสนอแนะ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

 
(3) การประชุมคณะกรรมการบรหิารการลงทุน 

 คณะกรรมการบรหิารการลงทุนต้องประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อรบัทราบและ
ติดตามผลการลงทุนของบริษัท เว้นแต่ บริษัทมีแผนการลงทุนใดๆ ให้เสนอประธาน
กรรมการบรหิารการลงทุนเรยีกประชุม เพื่อพจิารณาการลงทุนนัน้ๆ และน าเสนอทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมการบรหิาร ตามอ านาจอนุมตัขิองบรษิทั 

 การประชุมคณะกรรมการบรหิารการลงทุน ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการบรหิารการลงทุนทัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานคณะกรรมการ
บรหิารการลงทุนเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริหารการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุนมอบหมายให้กรรมการบริหาร        
การลงทุนคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 มตทิี่ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิารการลงทุน ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ในกรณีที่เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสยีง        
เป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบริหารการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงด          
ออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 เลขานุการคณะกรรมการบรหิารการลงทุนหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการ
ประชุม 

 
9.5 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ก าหนดนโยบาย       
ดา้นการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและก าหนดแนวทางการปฏบิตัิดา้นการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีรวมทัง้การต่อต้านทุจรติ
คอรปัชัน่ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใหม้กีารด าเนินงานภายในองคก์รมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส น่าเชื่อถอื และตรวจสอบ        
ได้ พร้อมทัง้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณทางธุรกจิ เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

(1) องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
(1.1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ โดยก าหนดใหป้ระธาน
ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการตอ้งไม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั  

 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย 
 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการก ากับ       

ดแูลกจิการ  
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(1.2) คุณสมบตัขิองคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
 ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ต้องไม่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัท 

และ / หรอื ประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั 
 เป็นผูท้ี่สามารถอุทศิเวลาได้อย่างเพยีงพอ ในการปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ี
 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
 ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและนโยบายการก ากับดูแลกิจการต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
 ปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 ด าเนินการทบทวนแนวทางการปฏบิตัแิละนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
 ดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
 ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
 เสนอแนวทางในการปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัจรยิธรรมและจรรณยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบรษิัท

อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 
 

(3) การประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการตอ้งประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อรบัทราบและ

พจิารณาตลอดจนตดิตามผลการด าเนินงานการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
 การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง

ของกรรมการก ากบัดแูลกจิการทัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 ในกรณี ที่ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการมอบหมายใหก้รรมการก ากบัดูและ
กจิการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานในทีป่ระชุม 

 มตทิีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ในกรณีที่เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสยีง        
เป็นเสยีงชีข้าด 

 เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นผู้บนัทกึรายงาน       
การประชุม 
 

9.6 คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้การพฒันา

ดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ป็นไปอย่างมมีาตรฐาน และมทีศิทางทีถู่กต้องสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงาน
และองค์กร รวมทัง้สามารถใชข้ดีความสามารถของทรพัยากรมนุษยข์บัเคลื่อนการด าเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกจิ        
ทีก่ าหนดไว ้
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(1) องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
(1.1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
 คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยป์ระกอบดว้ยกรรมการ  3 คน เป็นอย่างน้อย 
 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรม          

การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
(1.2) คุณสมบตัขิองคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยต์อ้งสามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอ และสามารถ
ใชดุ้ลยพนิิจของตนไดอ้ย่างอสิระ เพื่อประโยชน์สงูสุดในการบรหิารและปฏบิตังิานในฐานะ
กรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 
 พิจารณากลัน่กรองนโยบายเรื่อง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ที่จะมี             

การเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ก่อนจะน าเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ 
พจิารณาอนุมตั ิ 

 ทบทวน ปรบัปรุง แกไ้ข ระเบยีบ ค าสัง่ ประกาศ ในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษยท์ีม่ใีช้
ในปัจจุบัน หรือก าหนดให้มีใช้ต่อไปในอนาคตให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์         
ของบรษิทั กฎหมายแรงงาน และเป้าหมายของบรษิทัฯ  

 พจิารณาหลกัเกณฑก์ารขึน้เงนิเดอืน เงนิรางวลัพเิศษ ตลอดจนการเลื่อนระดบั การแต่งตัง้
พนกังาน เพื่อเสนอกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืประธานกรรมการบรหิาร  

 ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานด้านการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แล้ว
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพจิารณากลัน่กรองให้
เป็นไปตามความเหน็ชอบ 
 

(3) การประชุมคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
 คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้            

หรอืตามความเหมาะสม 
 การประชุมคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่ น้อยกว่า      

กึ่งหนึ่งของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และ           
ใหป้ระธานคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เป็นประธานในทีป่ระชุม 

 ในกรณี ที่ประธานกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏบิตัิหน้าที่ได ้ใหป้ระธานคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์มอบหมายใหก้รรมการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 มติที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมากของกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ที่มาประชุมและ       
ออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีที่เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอีก       
หนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด กรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีม่สีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา 
ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
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 เลขานุการคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นผู้บนัทึก
รายงานการประชุม 
 

9.7 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ              
ให้ค าเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และ         
ในการก าหนดอตัราค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั เพื่อน าเสนอขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ใหค้ าเสนอแนะ
แก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูง และท าหน้าที่ก าหนดอัตราค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั และบรษิทัย่อย และปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั
มอบหมาย 

(1) องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(1.1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน              
โดยก าหนดประธานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องไม่เป็นผูบ้รหิาร
ของบรษิทั  

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ  3 คน เป็นอย่างน้อย 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
(1.2) คุณสมบตัขิองคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องไม่ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบรษิทั และ / หรอื ประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั 

 เป็นผูท้ีส่ามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอ ในการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง        

ของบรษิทั และบรษิทัย่อยเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 
 คดัเลอืกและเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมและเป็นไปตามระเบยีบและกฎหมาย       

ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร
ระดบัสงูของบรษิทัและบรษิทัย่อย ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  

 พจิารณากลัน่กรองรายชื่อ ตรวจสอบประวตัิและคุณสมบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนด     
ของหน่วยงานทางการของผูท้ีจ่ะเสนอชื่อ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณา 

 พจิารณาผลงาน คุณสมบตั ิและความเหมาะสมของกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ
และสมควรไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
และเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

 พจิารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในกรณีทีม่เีหตุการณ์
การเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั 
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 ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมขีนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกบั
องคก์ร รวมถงึมกีารปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

 ก าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย          
โดยมีหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน โปร่งใส และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ
และ/หรอื น าเสนอเพื่อขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี  

 ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย ได้รับผลตอบแทน           
ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

 ก าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท และ
บรษิัทย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ าปีพิจารณา จดัท าแผนการพฒันากรรมการ    
เพื่อพฒันาความรู้ บทบาทหน้าทีแ่ละพฒันาการต่างๆ ทีส่ าคญั แก่กรรมการปัจจุบนัและ
กรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึพจิารณาก าหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 

 ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเรื่องนโยบายจา่ยคา่ตอบแทน แผนการก าหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงาน และเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 พิจารณา จดัท าแผนการพฒันากรรมการเพื่อพฒันาความรู้ บทบาทหน้าที่และพฒันา       
การต่างๆ ที่ส าคญั แก่กรรมการปัจจุบนัและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพจิ ารณาก าหนด
แนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 

 
(3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุม          

ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์
ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นประธาน            
ในทีป่ระชุม 

 ในกรณี ที่ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ           
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
มอบหมายให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คนใดคนหนึ่งเป็นประธาน             
ในทีป่ระชุม 

 มตทิีป่ระชุมใหถ้ือเสยีงขา้งมากของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีที่เสยีงเท่ากนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้น      
อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีม่สี่วนไดเ้สยีในเรื่องที่พจิารณา 
ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย            
เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
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10. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย  
10.1 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ มนีโยบายจดัใหค้ณะกรรมการบรษิทัมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้เป็น
ประจ าทุกปีเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการไดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ประเดน็และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทีผ่่านมา 
และเพิม่ประสทิธผิลการทางานของคณะกรรมการ โดยแบ่งการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท       
เป็น 2 รปูแบบ ดงันี้ 

(1) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมนิในดา้นต่างๆ คอื (1) คุณสมบตัิ
ของกรรมการ (2) การท าหน้าทีข่องกรรมการ และ (3) การพฒันาตนเองของกรรมการ 

(2) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ โดยประเมนิในดา้นต่างๆ คอื (1) โครงสรา้ง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ              
(3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท าหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ             
และ (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

เกณฑก์ารประเมนิผล จะคดิเป็นรอ้ยละจากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ โดยมเีกณฑค์ะแนน ดงันี้ 
มากกว่ารอ้ยละ 85 = ดมีาก   รอ้ยละ 75-85 = ด ี รอ้ยละ 65-75 = ค่อนชา้งด ี
รอ้ยละ 50-65 = พอใช ้  ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 =ควรปรบัปรุง 
 

10.2 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อย 
บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ า ปีของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ            

เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตัิงานในระหว่างปีทีผ่่านมา เพื่อสามารถน ามาแกไ้ขและเพิม่ประสทิธภิาพ
การท างาน โดยน าเสนอผลการประเมนิทีไ่ดต่้อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณารบัทราบ 

 
11. การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็น ผูป้ระเมนิผลงานประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่  โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จดัการใ หญ่            
ไม่เขา้ร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารและหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ 

 
12. การติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหาร 

(1) คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมกบัคณะกรรมการ โดยเป็นผู้น าเสนอวาระ          
ที่ตนรบัผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้รบัทราบขอ้มูลและความคิดเห็น       
จากผู้บรหิารที่รบัผดิชอบงานโดยตรง และนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการ       
ไดม้โีอกาสท าความรูจ้กักบัผูบ้รหิารของบรษิทั 

(2) กรรมการสามารถตดิต่อสือ่สารกบัฝ่ายบรหิารแต่ละคนไดโ้ดยตรง โดยไม่เป็นการกา้วล่วงหรอืสอดแทรก
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม กรรมการควรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ           
หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหท้ราบล่วงหน้า 
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13. เลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อรบัผิดชอบด า เนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัท       

หรอืคณะกรรมการ เช่น ทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมกรรมการ หนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถงึท าหน้าที ่     
ใหค้ าแนะน าดา้นการปฏบิตัติามกฎเกณฑต่์างๆ (Compliance) ทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะต้องทราบ และปฏบิตัหิน้าที่     
ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท             
โดยคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบรษิัทเปิดเผยไว้ในรายงานประจ า ปี (แบบ 56-2) และเอกสารแนบ       
ของแบบ 56-1 
 
หลกัปฏิบติั 4 : สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าทีพ่จิารณาดา้นการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสูงตามค่ านิยามของ
ส านกังาน กลต. เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นธรรม เหมาะสม 
และโปร่งใส เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี (CG Code) เพื่อสร้างความมัน่ใจและความน่าเชื่อถือต่อ               
ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ด้านการสรรหา 
 ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการสรรหากรรมการและผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิัท 

และบรษิทัย่อยเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 
 คดัเลอืกและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมและเป็นไปตามระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั
และบรษิทัย่อย ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  

 พิจารณากลัน่กรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก า หนด           
ของหน่วยงานทางการของผูท้ีจ่ะเสนอชื่อ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณา 

 พจิารณาผลงาน คุณสมบตัิ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและ
สมควรไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และเสนอ    
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์         
การเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั 

 ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมขีนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกบัองค์กร 
รวมถงึมกีารปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

 พจิารณา จดัท าแผนการพฒันากรรมการเพื่อพฒันาความรู้ บทบาทหน้าที่และพฒันาการต่างๆ       
ที่ส าคัญ แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพิจารณาก าหนดแนวทางในการ
ปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 

 
ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

 ก าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถงึจ านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นให้แก่กรรมการบรษิทั ผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิัท และบรษิทัย่อย โดยมหีลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจน 
โปร่งใส และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ น าเสนอเพื่อขอ           
ความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี  
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 ดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั และบรษิทัย่อย ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบั
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

 ก าหนดแนวทางในการประเมนิผลงานของกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั และบรษิทัย่อย 
เพื่อพจิารณาผลตอบแทนประจ าปี พจิารณาจดัท าแผนการพฒันากรรมการเพื่อพฒันาความรู ้
บทบาทหน้าที่และพฒันาการต่างๆ ที่ส าคญั แก่กรรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ รวมถึง
พจิารณาก าหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 

 ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการก าหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์พเิศษอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรบัพนักงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท      
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
 

นอกจากนี้  บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง ในรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

 
4.1 หลกัเกณฑก์ารสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั และ กลุ่มบริษทั 
ประเภทของกรรมการ กรรมการรายใหม ่ กรมการรายเดิม 

(1) กรรมการบรษิทั  มคีุณสมบตัสิอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนด
ทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้บงัคบับรษิทัฯ 

 มคีวามรูค้วามสามารถ หรอืเป็นผูท้รงคุณวฒุ ิโดยมี
ประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ทีเ่ป็น
ประโยชน์กบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

 ความจ าเป็นต่อองคป์ระกอบของโครงสรา้งกรรมการทีย่งั
ขาดอยู่ โดยพจิารณาจากทกัษะ ประสบการณ์ ความ
ช านาญในดา้นธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัฯ
ด าเนินอยู่ การบญัช ีการเงนิ และประสบการณ์จากหลาย
สาขาวชิาชพีต่างๆ เป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ มคีวาม
สอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

 การมสีว่นไดเ้สยีหรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจมี
กบับรษิทัฯ 

 การยนิยอมจากผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อพจิารณา 

 ผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมา 
 การใหข้อ้เสนอแนะและ
ความเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ 

 การอุทศิเวลาใหก้บัองคก์ร 
 การเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของ
กรรมการ แต่ละคน 

(2) กรรมการอสิระ ในการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้กรรมการอสิระ จะพจิารณา
จากจ านวนกรรมการอสิระในองคป์ระกอบของคณะกรรมการ
บรษิทัฯ โดย 
 มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนและประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

 ตามนิยามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ  
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ในการเลอืกตัง้กรรมการทดแทนต าแหน่งทีว่่าง ในกรณีอื่นนอกเหนือจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ 
อาจสรรหาและเสนอชื่อผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อคณะกรรมการบรษิทัฯ อาจเลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งทีว่่าง
ไดด้้วยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทีเ่หลอือยู่ ทัง้นี้ บุคคลทีเ่ขา้มาเป็นกรรมการทดแทนจะมี
วาระการด ารงตาแหน่งเท่ากบัวาระเดมิทีเ่หลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน 

 
4.2 การสรรหาและแต่งตัง้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ แทนต าแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการ       
สรรหาฯ พจิารณาตามหลกัเกณฑ ์อนัประกอบดว้ย 

 เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
 มคีวามรู้ ความสามารถ ในการด าเนินธุรกจิ เป็นผู้ที่มีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบตั ิ       

ในดา้นต่างๆ ทีม่คีวามจ าเป็นอย่างยิง่เป็นประโยชน์สงูสดุต่อธุรกจิของบรษิทัฯ 
 มปีระสบการณ์ในการเป็นผูน้ าขององคก์ร และมภีาวะความเป็นผูน้ าสงู 
 ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
 พจิารณาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
4.3 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

 คณะกรรมการจะสง่เสรมิใหม้กีารพบปะระหว่างกรรมการกบัผูบ้รหิาร เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็         
ระหว่างกนัในเรื่องต่างๆ 

 คณะกรรมการจะส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการและ
ผูบ้รหิาร เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง 

 คณะกรรมการก าหนดใหม้กีารจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัผูช้ว่ย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นตน้ไป เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 

4.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัต่อการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ ดงันัน้ ทุกครัง้ที่มกีารเปลี่ยนแปลง

กรรมการใหม่ เลขานุการบรษิทัจะจดัใหม้เีอกสารขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถงึ
จดัใหม้กีารแนะน าลกัษณะธุรกจิและแนวทางการด าเนินธุรกจิให้แก่กรรมการใหม่ เช่น โครงสร้างการท างานภายใน
บรษิทั ขอ้บงัคบับรษิทั วตัถุประสงคบ์รษิทั จรรยาบรรณทางธุรกจิ คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน นโยบายการก ากบั
ดูแลกจิการที่ด ีและนโยบายต่างๆ ของบรษิทั กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง งบการเงนิ หมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถึง
การจดัใหม้กีารพบปะกบัประธานกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั เพื่อรบัทราบ
ขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

 
หลกัปฏิบติั 5 : ส่งเสริมนวตักรรม และการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะผลติและจดัจ าหน่ายสนิคา้ทีม่คีุณภาพ โดยค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชนและ
สิง่แวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มจีรยิธรรม และตรวจสอบได ้รวมถงึการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยี
อย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความส าคญัต่อพนักงานซึ่งเปรยีบเสมอืนทรพัยากรที่มคี่ายิง่ขององค์กร          
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โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อเป็นพื้นฐานให้พนักงานได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม            
จนสามารถน าองคก์รไปสูว่สิยัทศัน์ทีก่ าหนดได ้ดงันี้ 

 
ค่านิยมหลกั 

I – INTEGRITY       - ยดึมัน่คุณธรรม 
C – CHANGE & CONTINUOUS IMPROVEMENT    - พฒันาอย่างต่อเนื่อง 
C – CHALLENGE TOWARD EXCELLENCE   - มุ่งสรา้งผลลพัธอ์นัยอดเยีย่ม 
C – COMMITMENT & EXECUTION    - ลงมอืท าจรงิ 
C – COLLABORATION      - ร่วมแรงรว่มใจ 

 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีนโยบายประกอบธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจะด า เนินงานด้วยความรู ้
ความสามารถอย่างเตม็ที ่เพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มไดร้บัประโยชน์สงูสดุ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัม ี“นโยบายการแจง้
เบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม
รายละเอียด เสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อร้องเรียนการกระท าผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงาน           
ทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิัทฯ ผ่านทางประธานกรรมการ
บริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานก ากับดูแลกิจการของบริษัท (CG & Compliance)  ทัง้นี้             
ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครอง              
ผูท้ี่ใหค้วามร่วมมอืกบับรษิทัฯในการแจ้งเบาะแส หรอื ปฏเิสธการทุจรติคอร์รปัชนัที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ มใิหไ้ด้รบั
ความเดอืดรอ้น อนัตราย หรอืไม่ไดร้บัความเป็นธรรมอนัเกดิจากการใหค้วามร่วมมอืในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั
ดงักล่าว 

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ทัง้ในด้านต้นทุนและผลตอบแทน เช่น           
การจดัซื้อ การจดัจา้ง มกีระบวนการและก าหนดระยะเวลาส่งมอบสนิคา้ที่ถูกต้องเพยีงพอ สญัญาการค้าทีไ่ม่เอารดั      
เอาเปรยีบ การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลคู่คา้เพื่อพฒันาการประกอบธุรกจิระหว่างกนัอย่างยัง่ยนื การแข่งขนั
อย่างเป็นธรรมโดยประกอบธุรกจิอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไมส่รา้งความไดเ้ปรยีบจากการแขง่ขนัทีไ่มเ่ป็นธรรม เป็นตน้ 

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทั มลิล์คอน สตลี จ ากดั (มหาชน) แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั          
ในทุกรูปแบบ บรษิัทมนีโยบายการก าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตั ิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการทีเ่หมาะสม 
เพื่อป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชนั เพื่อให้การตดัสนิใจ และการด าเนินการทางธุรกจิที่อาจมคีวามเสีย่งด้านการทุจรติ       
คอร์รปัชนัได้รบัการพิจารณา และปฏิบตัิอย่างรอบคอบ จงึได้จดัท า “นโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั” และ         
“คู่มอืมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั” รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ดงันี้ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  
นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน่   การสอบสวนเรื่องร้องเรียน และ
จรรยาบรรณทางธุรกจิ เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด าเนินธุรกจิ และพฒันาสู่
องคก์รแห่งความยัง่ยนืพรอ้มทัง้สื่อสารไปยงัพนักงานทุกระดบั เพื่อใหพ้นักงานตระหนักถงึผลกระทบจากการทุจรติ
คอร์รัปชัน่ ด้วยเล็งเห็นว่า การทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็นการบ่อนท าลายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนัน้            
การด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ต้องเกดิจากหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลงัผลกัดนัในการ
ปลกูฝังและสรา้งเสรมิสงัคมไทยใหป้ราศจากการกระท าดงักล่าว 
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3. การดแูลและพฒันาบุคลากร 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อบุคลากรซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ              

ตามเป้าหมายบริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ                           
มปีระสบการณ์ในการท างาน มจีรรยาบรรณและจรยิธรรมในการปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวามรบัผดิชอบ
ต่อตนเองและผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม และมุ่งหวงัใหพ้นกังานสามารถน าทกัษะความรูม้าพฒันาต่อยอดใหม้คีวามเป็นเลศิ
ในด้านการบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีความคิดริเริ่มและกล้าแสดงความคิดเห็น         
อย่างสรา้งสรรค ์เพื่อพฒันาและขยายธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้จรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื สามารถสรา้งผลตอบแทน
และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มในระยะยาว 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
การพฒันาด้านการบริหารทรพัยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกบันโยบาย         
ของหน่วยงานและองค์กร รวมทัง้สามารถใช้ขดีความสามารถของทรพัยากรมนุษย์ขบัเคลื่อนการด าเนินการตาม          
กลยุทธท์างธุรกจิทีก่ าหนดไว ้

 
 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ยึดมัน่ต่อการมคีุณธรรมในการด าเนินธุรกจิ โดยให้ความส าคญัต่อการเคารพสทิธิมนุษยชนและ
ศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสทิธิข ัน้พื้นฐานในการปฏิบตัิต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่มให้มีสทิธิและ
เสรีภาพอย่างเท่าเทียมกนั ตามนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และนโยบายความเป็นกลางทางการเมือง           
โดยบรษิทัฯ ไม่มนีโยบายในการจ ากดัสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทัง้ในดา้นเชือ้ชาต ิศาสนา ความคดิเหน็ทางการเมอืง เพศ เดก็ 
หรือความพิการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง                  
การเสนอแนะของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างอสิระ 

พนักงานทุกคนของบรษิัทฯ จะได้รบัการปฏบิตัิอย่างเท่าเทียมกนั ซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายรวมถึง
ระเบยีบสวสัดกิารในดา้นต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจน พนักงานทุกคนจะไดร้บัการคุม้ครองตามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในดา้นต่างๆ 
อย่างเสมอภาค ปราศจากการมอีคตใินเรื่องเพศ สภาพร่างกายหรอืจติใจ เช่น การไดร้บัหลกัประกนัสุขภาพ การตรวจ
สุขภาพประจ าปี การรักษาพยาบาล การได้สิทธิการเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์                 
การปฏบิตังิานตรงตามความรูค้วามสามารถทีส่อดคลอ้งและเหมาะสม การไดร้บัผลประโยชน์ทีเ่หมาะสมและเท่าเทยีม
กนั เป็นตน้ 

 การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บุคลากรถอืเป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัทีท่ าใหบ้รษิทัฯ ก้าวหน้าและเตบิโตต่อไปได้ บรษิทัฯ จงึใหค้วามส าคญั

ต่อการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยการก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการดูแลค่าตอบแทน และสวสัดกิารของ
พนักงานไว้อย่างชดัเจน ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส การประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกนัสุขภาพ        
แบบกลุ่ม ยนูิฟอรม์ วนัหยุดพกัผ่อน รวมถงึการดแูลเรื่องความปลอดภยั สภาพแวดลอ้มในการท างาน และการส่งเสรมิ
ใหพ้นกังานไดพ้ฒันาความรูด้ว้ยการจดัสมัมนาหรอืฝึกอบรม ทัง้ในและนอกสถานที่ 

 นโยบายการพฒันาพนักงาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญของพนักงาน           

เพื่อให้พนักงานน ามาประยุกต์ใช้และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตังิานจรงิ โดยบรษิทัฯ มนีโยบายในการส่งเสรมิใหพ้นักงานไดฝึ้กฝนและพฒันาตนเองใหเ้หมาะสมตามสายงาน
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้ระดบัผูบ้รหิารและระดบัปฏบิตังิาน 
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 การส่ือสารกบัพนักงาน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการสือ่สารกบัพนกังานเพื่อใหพ้นกังานไดร้บัทราบนโยบาย แนวทางการปฏบิตังิาน 
และข้อมูลต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน โดยพนักงานของบริษัทฯ จะได้รบัทราบข้อมูลด้านต่างๆ จากระบบอีเมล์          
ของบรษิทัฯ ป้ายประกาศของบรษิทัฯ เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

 
 ระบบสารสนเทศด้านทรพัยากรบุคคล 

บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศดา้นทรพัยากรบุคคล (Human Resources Information System : HRIS) 
เพื่อลดการใช้งานทรัพยากรกระดาษในส านักงานซึ่งจากเดิมเป็นการลาโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษโดยพัฒนา          
เป็นการลาโดยผ่านทางระบบออนไลน์ (Leave Online) ท าใหอ้งคก์รลดพืน้ที่ในการเกบ็เอกสาร สามารถตรวจสอบ
ประวตักิารลายอ้นหลงั และเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการงานดา้นทรพัยากรบุคคล ทัง้นี้ การลาในทุกรูปแบบ
เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ นโยบาย รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทีบ่รรจุไวใ้นคู่มอืพนกังานซึง่พนักงานจะรบัทราบล่วงหน้า
ก่อนเขา้ท างานในวนัปฐมนิเทศพนกังาน 

 การบริหารจดัการทรพัยสิ์นสารสนเทศ 
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ทรพัยส์นิสารสนเทศ 

(IT asset management) ประกอบดว้ย อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ระบบงานคอมพวิเตอร์ ระบบและอุปกรณ์เครอืข่าย
คอมพวิเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น มีการระบุและก าหนดหน้าที่ความรบัผิดชอบในการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัของทรพัย์สนิสารสนเทศ มกีารตรวจสอบ ตรวจนับและทบทวนรายการทรพัย์สนิอย่างสม ่า เสมอเพื่อให้เกดิ
ความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ เช่น กรณีพนักงาน ผู้บริหารลาออก หรือ
เปลีย่นแปลงหน้าทีป่ฏบิตังิาน ซึง่แนวทางบรหิารจดัการทรพัยส์นิสารสนเทศเป็นไปตามขอ้ก าหนด ISO 9001:2015 
โดยมรีะบุไวใ้น QP-IT-01 ซึง่เป็นเอกสารในหมวด ISO ของบรษิทั และ นโยบายทรพัยส์นิทางปัญญาและการใชร้ะบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
4. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บริษัทก าหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้าโดยยึดหลัก            
ความซื่อสตัย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการส าคญัคือการสร้างความพึงพอใจสูงสุด          
ใหแ้ก่ลกูคา้ในการใชส้นิคา้และ/หรอืบรกิารของบรษิทัด้วยความรบัผดิชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามส าคญัต่อปัญหาและ       
ความตอ้งการของลกูคา้เป็นอนัดบัแรก 

นอกจากนัน้กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดเ้น้นการผลติสนิคา้ทุกกลุ่มผลติภณัฑใ์หไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน โดยมกีารน า
เครื่องจกัรซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตอนัทนัสมยัและการจดัการมาตรฐานยุโรปที่ได้รบัการยอมรับ        
จากทัว่โลกซึง่เป็นทีรู่จ้กัในชื่อ Automation PLC Rolling Mill and Automation PLC Furnace เขา้มาใช ้ทัง้ยงัมกีาร
ควบคุมคุณภาพในทุกขัน้ตอนการผลิตอย่างเข้มข้นพิถีพิถันทัง้ในเรื่องคุณสมบัติทางส่วนประกอบทางเคมีและ
คุณลกัษณะของผลติภณัฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานตรงกบัความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งไดร้บัการรบัรองคุณภาพ 
UKAS GLOBAL ในเรื่องมาตรฐานระบบการจดัการครบทุกดา้น ทัง้ดา้นคุณภาพ (ISO 9001:2015) ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(ISO 14001:2015) และด้านชวีอนามยัและความปลอดภยั (Environmental Management Systems : EMS)            
ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย (มอก.) ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI)           
และ Australian Authority Certification for Reinforcing Steel (ACRS) เป็นต้น ท าใหลู้กคา้สามารถมัน่ใจในคุณภาพ
ของผลติภณัฑ์ของบรษิทัได้เป็นอย่างด ี นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถรอ้งเรยีน สอบถามขอ้มูล 
หรือเสนอแนะเกี่ยวกบัคุณภาพของสนิค้าและการบริการของกลุ่มบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ได้ เช่น ทางโทรศพัท ์         
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ทางโทรสาร จดหมาย อเีมล ์หรอื เวบ็ไซด ์www.millconsteel.com ของบรษิทัไดต้ลอดเวลาท าการ  ทัง้นี้กลุมบรษิัท      
จะรบีด าเนินการจดัการพจิารณา สอบสวนขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะดงักล่าวอย่างเหมาะสม อย่างเร่งด่วนต่อไป 

 
5. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ด า เนินการธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและ                   
ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึการรกัษาสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากการด าเนินธุรกจิและการผลติของกลุ่ม
บรษิัทมคีวามเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายและระเบยีบต่างๆ เกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมซึ่งมีความเขม้งวดมาก โดยกลุ่มบรษิัท          
ไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มทัง้หมด นอกจากนี้ยงัค านึงถงึผลกระทบทางสิง่แวดล้อม
เมื่อกลุ่มบรษิทัท าการคดัเลอืกหรอืปรบัปรุงเทคโนโลยหีรอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นโรงงาน เช่น 

(1) มรีะบบการบ าบดัน ้าเสยี (Waste Water Treatment Unit) ทีอ่อกแบบเฉพาะเพื่่อใชก้บัโรงงานของบรษิทั
ซึ่งสามารถน าน ้าที่เสยีหรือใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตเหล็กเส้นหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ           
ทีต่่อเนื่อง 

(2) มกีารติดตัง้เครื่องบ าบดัไอเสยี (Fume Treatment Plant) ในเตาหลอมอาร์กไฟฟ้้า ซึ่่งจะช่วยกรอง
อากาศเสยีและฝุ่ นทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ ช่วยลดมลพษิทาง 
 

ทัง้นี้โรงงานของกลุ่มบรษิทัได้รบัการตรวจวดัทุก 6 เดอืนในช่วงเวลาเดยีวกบัการตรวจวดัคุณภาพอากาศ        
ในบรรยากาศ ภายใตก้ารควบคุมดแูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อม นอกจากนัน้บริษัทยังมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อท าการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปี                
ทัง้คุณภาพของอากาศ ความดงัของเสยีง ความเขม้ของแสงสว่าง ความรอ้นบรเิวณพืน้ทีท่ างานหน้าแท่นรดี 

นอกจากนัน้บรษิทัยงัม ี“นโยบายการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ” เพื่อปลูกฝังจติส านึกแก่พนักงาน        
ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสยั และน าไปปรับใช้ที่บ้าน           
รวมทัง้ยงัคาดหวงัผลพลอยได้ซึ่งจะท าให้เกดิการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพในระดบัประเทศ ทัง้นี้ บริษัทฯ
สื่อสารการสร้างจิตส านึกด้านการใช้ทรพัยากร ด้วยวิธีการต่างๆ การประชาสมัพนัธ์ การจดับอร์ด และให้ความรู้           
โดยการ จดัอบรม ภายใต้แนวคดิ 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle เพื่อใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่างเตม็ที ่
และเป็นการลดพลงังานในการก าจดัขยะ ลดมลพิษและลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษัทฯ
ส่งเสริม การในการจัดการพลังงานภายในองค์กร และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษ              
เป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกดิการลด การก่อมลพษิและลดภาระของสงัคมตามธรรมาภิบาลสิ่ งแวดล้อม        
อกีทัง้ ส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้พนักงานในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ใชท้รพัยากรของ
บรษิทัฯใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 
6. การรว่มพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 

ตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจัดตัง้โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน         
อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ดา้น เนื่องจากกลุ่มบรษิัทตระหนักถงึความส าคญัของการอยู่ร่วมกนัระหว่างชุมชนและองค์กร      
มุ่งหมายใหม้กีารพฒันาองคก์รและชุมชนใหเ้ตบิโตไปพรอ้มๆ กนัอย่างยัง่ยนื โดยกลุ่มบรษิทัจะมทีมีงานทีดู่แลชุมชน
โดยเฉพาะ ซึ่งลงพื้นที่รบัฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อองค์กรในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลให้น าไปสู่การพฒันา          
การด าเนินธุรกจิขององค์กรให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและชุมชนให้ดยีิง่ๆ ขึน้ไปตามล าดบั นอกจากนัน้กลุ่มบรษิัท        
ยงัมสีว่นร่วมในการท ากจิกรรมของชุมชนเพื่อสนบัสนุนแนวคดิการอยู่ร่วมกนัแบบพึง่พาอาศยักนัและกนัอกีดว้ย 
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กลุ่มบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการดแูลชุมชนทอ้งถิ่นไวด้งันี้ 
(1) บรษิทัและพนักงานต้องยดึมัน่ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงที่ด ี เคารพสทิธมินุษยชนและพงึปฏบิตัต่ิอชุมชน

ทอ้งถิน่ทีอ่ยู่อาศยัใกลเ้คยีงกบับรเิวณทีต่ัง้โรงงานดว้ยความเป็นมติร และมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัชมชน
ทอ้งถิ่นรวมถงึใหค้วามสนใจ ไม่เลอืกปฏบิตัหิรอืกดีกนักลุ่มผู้ทีต่้องไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ เช่น เดก็ 
สตร ีผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

(2) บริษัทมีหน้าที่ปฏิบตัิต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุุมชนท้องถิ่่นมีส่วนร่วม การให้ความ       
สนับสนุุนและการพัฒนาชุุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่่ ดีตามความเหมาะสมได้แก่                
ดา้นการศกึษา ดา้นวฒันธรรม ดา้นสาธารณสุขุ ดา้นเศรษฐกจิ การสรา้งงาน และสรา้งรายได ้เป็นตน้ 

(3) บรษิทัมหีน้าทีใ่นการเปิดโอกาสใหผู้อ้ยู่อาศยัในชุุมชนใกลเ้คยีงกบัโรงงานมโีอกาสไดร้่วมงานกบับรษิทั
ตามความเหมาะสมและตามทีบ่รษิทัพจิารณา อกีทัง้มนีโยบายในการจา้งงานชุุมชนท้องถิน่นตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสม 

(4) บรษิทัมหีน้าทีใ่นการดแูลและสนบัสนุนกจิกรรมทีม่คีุุณประโยชน์ต่อสงัคม และใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐั 
และหน่วยงานต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจและเสยีสละเพื่่อประโยชน์สว่นรวม 
 

7. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
บทบาทและกจิกรรมทีท่างบรษิทัฯ มสี่วนร่วมในการพฒันาดา้น สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม อย่างต่อเนื่อง

เสมอมาเป็นสว่นส าคญัต่อธุรกจิและไม่เพยีงแต่ค านึงถงึความยัง่ยนืทางธุรกจิ แต่ต้องใส่ใจและใหค้วามส าคญัต่อสงัคม 
ชุมชน ลกูคา้และสิง่แวดลอ้มควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อใหธุ้รกจิของบรษิทันัน้สามารถด าเนินงานอยู่ร่วมกบัสงัคมและชุมชน
ต่อไปไดใ้นอนาคต นอจากการปฏบิตัติามมาตรฐาน ISO 2600 : Social Responsibility แลง้ บรษิทัยงัมุ่งมัน่เดนิหน้า
สรา้งสรรคก์จิกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่องทัง้การสานต่อโครงการทีเ่ปนประโยชน์ต่อสงัคม ตลอดจนรเิริม่โครงการใหม่ 
โดยมุ่งเน้นถงึคุณภาพชวีติ คุณภาพจติใจ และการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่นทัง้ยงัเป็นผูส้นับสนุนและเขา้ร่วมกจิกรรม
อนัเป็นสาธารณประโยชน์อีกด้วย อาทิ กิจกรรมด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพ ด้านศาสนาวฒันธรรมและประเพณี        
ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 
หลกัปฏิบติั 6 : ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการได้ประเมนิระบบควบคุมภายในโดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิารเกี่ยวกบัความเพยีงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั โดยอา้งองิตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ซึง่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคลอ้ง
กบัผูต้รวจสอบภายในว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมตามลกัษณะธุรกจิดงันี้ 

(1) องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
บรษิทัมกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจน วดัผลได ้และมกีารทบทวนพจิารณาถึง

ความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก าหนดเป็นระยะๆ มกีารจดัท าผงัองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน 
และมกีารจดัท าอ านาจด าเนินการระบุระเบยีบวธิปีฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้คู่มอืการปฏบิตังิาน
หลกัทีส่ าคญั มกีารทบทวนเพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ 

(2) การประเมนิความเสีย่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้่วมกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในการพจิารณาประเมนิปัจจยั

ความเสี่ยงทัง้จากภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการด า เนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์จดัระดับ       
ความเสีย่งที่ส าคญัตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกดิขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อก าหนด
แผนงานการบรหิารความเสีย่ง บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและกลยุทธส์ าคญัในการบรหิารความเสีย่ง 
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(3) กจิกรรมควบคุม 
บรษิทัได้ก าหนดนโยบายทีส่ าคญัในการด าเนินธุรกจิ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของ

บริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตัง้ไว้            
มกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และวงเงนิอ านาจอนุมตัขิองฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัอย่างชดัเจน
และเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารแบ่งแยกหน้าทีก่ารอนุมตัริายการ การบนัทกึรายการบญัช ีและแบ่งแยก
หน้าทีก่ารดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิออกจากกนั และมกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีม่ผีลบงัคบัใช้ 

(4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร            

ทีม่คีวามเหมาะสม เพื่อใหทุ้กฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัขอ้มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา มขีอ้มูลทีส่าคญั      
ในเรื่องต่างๆ เพื่อใหผู้บ้รหิารใชป้ระกอบการตดัสนิใจ 

(5) ระบบก ารตดิตามและประเมนิผล 
บรษิทัฯ มกีารประเมนิและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในไดอ้ย่างเหมาะสมทนัเวลา 

โดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งรายงานขอ้บกพร่องต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูจ้ดัการและต่อผูเ้กีย่วขอ้งทีม่หีน้าที่
รบัผดิชอบรวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูหรอืคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขทีม่ปีระสทิธภิาพทนัเวลา 
 

หวัหน้าผูต้รวจสอบภายใน 
บรษิทัฯ ได้ว่าจา้งบุคคลภายนอกเพื่อท าหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ โดยมกีารเสนอ

แผนการตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาอนุมตัิ การด าเนินการ 
และเพื่อใหแ้น่ใจว่าแผนการตรวจสอบทีก่ าหนดขึน้มคีวามเหมาะสม สอดคลอ้งกบัปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกจิและปัจจยั
เสีย่งทีอ่าจมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยมหีน้าที่ท าการส ารวจ และประเมนิระบบควบคุมภายในของบรษิทั และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

 
หน่วยงานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ และจดัตัง้หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน
ของบริษัท (Compliance) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี และก าหนด               
แนวทางการปฏบิตัิดา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมทัง้การต่อต้านทุจรติคอรปัชัน่ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มกีาร
ด าเนินงานภายในองค์กรมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ และก ากบัดูแลให้บรษิัทฯ คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อกฎหมาย และระเบียบ อื่นๆ                 
ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานก ากับดูแลของทัง้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์                
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกจิการตามลกัษณะ        
การประกอบธุรกจิ 

 
การบริหารจดัการความเส่ียง 

บรษิทัฯ พฒันาและทบทวนกรอบการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ าทุกปี เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบรหิารงาน
ที่จะท าให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยอ้างองิ COSO-ERM (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Risk Management) ซึง่เป็นมาตรฐานสากล       
ทีอ่งคก์รทัว่โลกนิยมใชอ้ย่างแพร่หลาย ประกอบดว้ย 

(1) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
 ปัจจยัภายใน เช่น โครงสร้างองคก์ร กระบวนการและวธิปีฏบิตัิงาน วฒันธรรมองค์กร แนวทาง         

การบรหิารความเสีย่งขององคก์รและระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องผูบ้รหิาร 
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 ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ 
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีกฎเกณฑก์ารก ากบัดแูลของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) การก าหนดเป้าหมายการบรหิารความเสีย่ง 
 ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการบรหิารความเสีย่งให้สอดคล้องกบัเป้าหมายหลกัและทศิทางกลยุทธ์

องคก์ร 
(3) การระบุความเสีย่ง 

 ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) 
 ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน (Operational Risk) 
 ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk) 
 ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Compliance Risk) 

(4) การประเมนิความเสีย่ง 
 วดัระดบัความรุนแรงของความเสีย่งโดยประเมนิจากโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ (Likelihood) 
 วดัระดบัผลกระทบของความเสีย่งในดา้นการเงนิ และดา้นทีไ่ม่ใช่การเงนิ (Impact) 

(5) การจดัการความเสีย่ง 
 การยอมรบั (Accept), การลด (Reduce), การหลกีเลีย่ง/การยกเลกิ (Avoid /Terminate) และ       

การโอนความเสีย่ง (Transfer) ทัง้นี้ การจดัการความเสีย่งจะพจิารณาจากการประเมนิโอกาส       
และผลกระทบทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งนัน้ 

(6) นโยบายการควบคุมความเสีย่ง 
 การหาแนวทางควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกนัและลดระดบัความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร

ยอมรับได้ ได้แก่ การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) การควบคุมแบบค้นหา 
(Detective Control) การควบคุมแบบแกไ้ข (Preventive Control) และการควบคุมแบบส่งเสรมิ/
กระตุน้ (Directive Control) ทัง้นี้ แนวทางการควบคุมความเสีย่งควรสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกั
และทศิทางกลยุทธอ์งคก์ร 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิัท ได้ก าหนดให้มมีาตรการในการประเมนิประสทิธผิล      
ของการควบคุมความเสีย่งในดา้นต่างๆ ตลอดจนก าหนดวธิกีารเพื่อลดความเสีย่งอนัจะก่อใหเ้กดิ
ความสญูเสยีต่อองคก์ร 

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดก้ าหนดแผนงานบรหิารความเสีย่งประจ าปี และท าการตดิตาม
การปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้มกีารรายงานความคบืหน้าต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(7) ขอ้มลูและการสือ่สาร 
 ข้อมูล คือข้อมูลทัง้จากแหล่งข้อมูลภายใน และภายนอก เช่น ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูล            

ผลการด าเนินงาน เป็นตน้ 
 การสื่อสาร โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตระหนักและเข้าใจในนโยบาย        

แนวปฏบิตัิ และกระบวนการบริหารความเสีย่ง เพื่อให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุม
ภายในทีเ่ป็นประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ร 

(8) การตรวจตดิตาม 
 บรษิทัมกีารจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งขึน้ เพื่อทบทวนระบบและประเมนิประสทิธผิล

ของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และในทุกๆ ระยะเวลาทีพ่บว่าระดบัความเสีย่ง       
มกีารเปลี่ยนแปลง และรวมถึงการให้ความส าคญักบัสิง่บอกเหตุล่วงหน้า และรายการผิดปกติ
ทัง้หลาย เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธผิลเสมอ  
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เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการความเสีย่งเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG Code) บรษิทัฯ ไดม้กีาร
รายงานและติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่
สามารถยอมรบัได ้ 

 
หลกัปฏิบติั 7 : รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมลู 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา และเป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
ทัง้รายงานทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ ทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยแ์ละมผีลต่อการ
ตดัสนิใจของผู้ลงทุนและผู้มสี่วนได้เสยีของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ ทัง้หมดได้รบัทราบขอ้มูลอย่าง         
เท่าเทยีมกนั โดยบรษิัทฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทางตลาดหลกัทรพัย์ฯ และปรบัปรุง
ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที่ www.millconsteel.com  

 
การเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการตระหนักถึงความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิที่มขีอ้มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิและ
สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบรษิัทจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสม การบนัทกึขอ้มูลทางบญัชมีคีวามถูกต้องครบถ้วน เพยีงพอทีจ่ะด า รงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยส์นิ 
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด า เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ โดยถือปฏิบัต ิ           
อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

คณะกรรมการได้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงนิ ใหม้คีวามถูกต้อง ครบถ้วน
และเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชดัเจน โปร่งใสและทนัเวลาตามข้อก าหนดของการเป็นบริษัท          
จดทะเบยีน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อใหม้รีะบบควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึ การพจิารณาปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและระเบียบของบรษิัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมกีารสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือ
รายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ถงึความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนทีจ่ะน าเสนอใหก้บัทางคณะกรรมการ
บรษิทั พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทฯจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management 
discussion and analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาส/รายปีตามเกณฑก์ารเปิดเผย
ขอ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุน
ไดร้บัทราบขอ้มลูเกีย่วกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทันอกเหนือจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงนิเพยีง
อย่างเดยีว 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยงัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลส าคญัที่เกี่ยวกบับริษัท ทัง้ข้อมูล       
ทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ตรงต่อ        
ความเป็นจริง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลาและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ        
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อ
ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัซึง่มผีลต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยี จงึก าหนดแนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

(1) บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทต้องร ายงานการซื้อขาย รวมถึงการ
เปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยท์ีอ่อกโดยบรษิทั ทัง้ของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุ
นิติภาวะผ่านเลขานุการบรษิัท หลงัการซื้อขายหลกัทรพัย์ 1 วนั นับจากวนัที่ขายหลกัทรพัย์ รวมถึง
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รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัททราบ และต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) บรษิทัก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิาร รายงานการมสี่วนไดเ้สยีของตนและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง 
(รวมถงึทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู) ตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปขอ้มูลการมสี่วนได้เสยี (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง)         
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจ าทุกปีเพื่อสามารถพจิารณาธุรกรรมของบรษิทั ทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทโดยรวม ทัง้นี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสยีใดๆ ในเรื่อง            
ทีพ่จิารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรื่องนัน้ๆ 

(3) บริษัทต้องเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนทนัทีเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์และ         
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(4) บรษิทัต้องเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปีตามหลักเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

(5) บรษิทัมนีโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความสมเหตุสมผล
และความจ าเป็นของการท ารายการระหว่างกนั และน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตัิ  หรอื
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี 

(6) ผลการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการผ่านแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

(7) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ พรอ้มกบัรายงานของผูส้อบบญัช ี
(8) การเปิดเผยรายชื่อและบทบาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้การประชุม และ

จ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมในแต่ละปี 
(9) การเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภททีก่รรมการแต่ละคนไดร้บัในแต่ละปี ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รวมทัง้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท             
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

(10) บรษิทัมชี่องทางการสือ่สารขอ้มลูของบรษิทัตามเกณฑท์ีก่ าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย ์และ
เวบ็ไซต์ของบรษิัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีส่นใจบรษิทั
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบรษิัทไดอ้ย่างสะดวก ทัว่ถึง และเท่าเทยีมกนั รวมถงึเผยแพร่ผ่านกจิกรรม         
ทีท่างตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัขึน้ เป็นตน้ 

(11) บรษิัทจดัตัง้ให้มีนักลงทุนสมัพนัธ์ มอี านาจในเผยแพร่ขอ้มูลที่มนีัยส าคญัของบรษิัท ตอบข้อซกัถาม      
ของผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และนักวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ ซึง่นักลงทุนสามารถตดิต่อสอบถามขอ้มูลเกีย่วกบั
บรษิทั โดยสามารถตดิต่อไดต้ามช่องทางทีแ่จง้ไวใ้นรายงานประจ าปี 
 

หลกัปฏิบติั 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 
บริษัทให้ความส าคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน            

ไม่เพยีงเฉพาะสทิธิตามที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านัน้ แต่บรษิัทจะไม่ท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดิรอนสทิธิ       
ของผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิ ัน้พืน้ฐานของตน เช่น การซือ้ขายหรอืการโอนหุน้ การมสี่วนแบ่ง     
ในก าไรของกจิการ การไดร้บัขอ้มูลสารสนเทศของกจิการอย่างเพยีงพอ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั และเวบ็ไซต์ของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืช่องทางอื่นๆ การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 
และการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัเิรื่องต่างๆ ทีส่ าคญัตามทีก่ฎหมายก าหนด ไม่ว่าจะ
เป็นการแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและพจิารณาค่าตอบแทน
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ผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจนการซักถาม หรือ                  
แสดงความเหน็ในเรื่องต่างๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดร้ายงานใหท้ราบหรอืไดข้อความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
เป็นตน้  

นอกจากนี้ คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้             
เพื่อสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิ ัน้พืน้ฐานในการเขา้ร่วมประชุมและใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

 
1. ก่อนการประชุมผูถ้ือหุ้น 

3.1 จดัให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ภายใน 120 วัน นับแต่วนัสิ้นสุดรอบปีบัญชี และบริษัท          
อาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ เพิ่มเติมตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

3.2 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท เรื่องก าหนดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นหรอืวสิามญัผู้ถือหุ้น 
ระเบียบวาระการประชุม และสาระส าคญัที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ       
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย”์) SETPORTAL โดยทนัทหีรอืไม่เกนิ 9.00 น.ของ
วนัท าการถดัไปนบัจากวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีติ 

3.3 ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจดัส่งหนังสอืเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาการประชุม วาระการประชุม 
วตัถุประสงค ์และเหตุผลของแต่ละวาระทีเ่สนอ พรอ้มทัง้ความเหน็ของ คณะกรรมการบรษิทั ตลอดจน
ขอ้มูลประกอบการประชุมต่างๆ อย่างเพยีงพอ เพื่อใหผู้้ถอืหุน้ได้มเีวลาศกึษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั (สามสบิวนั) โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.millconsteel.com  
และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจดัสง่เอกสารล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 
21 วนั (ยีส่บิเอด็วนั) ยกเวน้กรณีมคีวามจ าเป็นเร่งด่วน บรษิทัจะแจง้ล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่า      
ทีก่ฎหมายก าหนด 

3.4 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น แ ละสามารถเสนอชื่อบุคคล              
ผู้มีคุณสมบตัิเพื่อรบัการิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทได้ก่อนวนัประชุม ตามหลกัเกณ์ที่บริษัท
ก าหนด  

3.5 ประธานทีป่ระชุมจดัสรรเวลาและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสในการแสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกบับรษิัท การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั รวมทัง้      
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามล่วงหน้ามากกว่า 3 เดอืนก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั
หรอืสง่มาที ่ 

ฝ่ายงาน ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 29 ถนนสลีม   
แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2652-333 ต่อ 208   โทรสาร 0-2632-9899 

 
โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ

เผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์(SETPORTAL) พรอ้มกบัการน าสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
3.6 คณะกรรมการจะก าหนดวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยตอ้งมวีาระดงัต่อไปนี้ 

(1) การประชุมสามญัประจ าปี 
 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ก่อน 
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 รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปีทีผ่่านมา 
 พจิารณาอนุมตั ิหรอืใหง้ด การจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา 
 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 
 วาระอื่นๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถาม เพื่อให้คณะกรรมการตอบขอ้ซกัถาม            

ในประเดน็นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดขา้งต้น หรือให้ผู้ถือหุ้นให้ขอ้เสนอแนะในประเด็น
ต่างๆ ทีอ่ยู่ในความสนใจ แต่ในทุกกรณี จะไม่มกีารลงมตแิต่อย่างใด 

(2) การประชุมวสิามญั 
 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ก่อน 
 กรณีมวีาระอื่น บรษิทัจะจดัใหม้สีารสนเทศทีค่รบถว้นและเพยีงพอ 
 พจิารณาวาระส าคญัตามทีค่ณะกรรมการเสนอต่อผูถ้อืหุน้ 

3.7 กรณีมกีารยกเลกิ เพิม่เตมิ หรอืเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมที่ส าคญั บรษิทัต้องแจ้งตลาดหลกัทรพัย์
ล่วงหน้า ≥ 14 วนั ก่อนวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้เพื่อสทิธเิขา้ประชุม (Record Date “RD”) หรอื         
วนัปิดสมุดทะเบยีน  (Book Closing Date “BC”) 

3.8 ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสอืพิมพ์รายวันติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั 

3.9 มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท และนกัลงทุนสมัพนัธ์ เป็นผูต้ิดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวก
ระหวา่งบรษัิทกบันกัลงทนุ 

 
2. วนัประชุมผูถ้ือหุ้น 

2.1 อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงไม่ท าการใดๆ ทีเ่ป็นการ
จ ากดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ 

2.2 เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเวลาเริ่มประชุม             
2 ชัว่โมง 

2.3 บริษัทก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น              
ทีจ่ะเขา้ประชุม 

2.4 บรษิทัน าระบบคอมพวิเตอร ์และบารโ์คด้ มาใชใ้นการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีง เพื่อความสะดวก
รวดเรว็ และความถูกตอ้ง เชื่อถอืไดข้องขอ้มลู 

2.5 บรษิทัสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ 
2.6 อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยบรษิทัด าเนินการแนบ

หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบอ านาจให้กรรมการอสิระทีบ่รษิทัแต่งตัง้ขึน้เป็นผูร้บัมอบอ านาจแทน โดยปฏบิตัหิน้าทีเ่สมอืนเป็น
ตวัแทนของผู้ถอืหุน้รายย่อย หรอืสามารถมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงคะแนน
แทนตน ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่เป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทัว่ไป 
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2.7 บริษัทชี้แจงและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสยีง
ลงคะแนนอย่างชดัเจนตัง้แต่เริม่การประชุม 

2.8 บรษิทัจะไม่เพิม่วาระการประชุมนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ หรอืเปลีย่นแปลง
ขอ้มลูทีส่ าคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

2.9 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม           
แสดงความคดิเหน็ และขอรบัการชีแ้จงจากคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูส้อบบญัชใีนวาระที่เกีย่วขอ้ง 

2.10 บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล บรษิัทตรวจนับ
คะแนนเสยีงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบอย่างชดัเจนและ
โปร่งใส 

2.11 บรษิทับนัทกึการประชุมในลกัษณะสื่อวดีทีศัน์และบนัทกึการออกเสยีงและได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้และบุคคลภายนอกทีส่นใจดกูารประชุมผูถ้อืหุน้ทีจ่ดัขึน้ 
 

3. หลงัการประชุมผูถ้ือหุ้น 
3.1 บรษิทัแจง้มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวนัประชุมผูถ้อืหุน้หรอือย่างชา้

ภายในเวลา 9.00 น.ของวันท าการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SETLink) เพื่อเผยแพร่ต่อผูล้งทุน 

3.2 บรษิัทจดัท ารายงานการประชุมที่มสีาระส าคญัครบถ้วน เพื่อจดัส่งตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์บริษัทภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผู้ถือหุ้น (ทัง้กรณีการประชุมสามญัผู ้      
ถอืหุน้และการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้) 

3.3 บรษิทัเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.millconsteel.com และมกีารแจง้
ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETLink) 
 

นอกจากนัน้บรษิทัมนีโยบายจดัการใหผู้ถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูถ้อืหุน้รายย่อยรวมทัง้ผูถ้อืหุน้
ต่างชาตไิดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยมแีนวปฎบิตัดิงันี้ 

(1) บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธิเสนอเรื่องเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล      
เพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกใหเ้ป็นกรรมการในการประชุมสามญัประจ าปี ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

(2) บรษิทัก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัใินการใชข้อ้มลูภายใน และ นโยบายการเผยแพร่ขอ้มลูทางการเงนิ 
และทีม่ใิช่ทางการเงนิ ต่อสาธารณะ เช่น การใช้ขอ้มูลในทางทีผ่ดิ การใชข้อ้มูลภายในเพื่อการซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์เพื่อป้องกนัมใิห ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใชข้อ้มลูภายในแสวงหาประโยชน์โดยตรง
หรอืโดยออ้ม ทัง้นี้บรษิทัไดม้กีารแจง้นโยบายและแนวปฏบิตัใิหทุ้กคนภายในองคก์รปฏบิตั ิและตดิตาม
ผลอย่างสม ่าเสมอ 

(3) บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระส าคัญและ          
อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน์             
ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทัง้นี้  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบงัคับของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย            
อย่างเคร่งครดั 

(4) บริษัทก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลกัษณ์อักษร และ         
แจ้งแนวทางดงักล่าวให้ทุกคนในบรษิทัฯ ถือปฏบิตั ิและห้ามบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลภายในท าการ      
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ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ของบรษิทัฯ ภายใน 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิ
ประจ าปี  

(5) คณะกรรมการบรษิัท จะด าเนินการประชุมผูถ้ือหุ้นโดยเรยีงตามวาระทีไ่ดแ้จง้ไว้ในหนังสอืเชญิประชุม 
และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้             
ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น             
เพื่อประโยชน์ของบรษิทั ฯ และไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

(6) ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยบรษิทัด าเนินการแนบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. 
แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ถื อหุ้น           
ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยตนเองได ้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอสิระ      
ทีบ่รษิัทแต่งตัง้ขึน้เป็นผู้รบัมอบอ านาจแทน โดยปฏบิตัิหน้าที่เสมอืนเป็นตวัแทนของผูถ้ือหุ้นรายย่อย 
หรอืสามารถมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้น
หนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่เป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทัว่ไป 

(7) คณะกรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีและผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อใหค้ณะกรรมการ
ได้พจิารณาธุรกรรมของบรษิัท ที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสนิใจเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัโดยรวม นอกจากนี้ กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารทีม่สี่วนไดเ้สยีกบัธุรกรรมทีท่ ากบับรษิทั ต้องไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจท าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามขัน้ตอนหรือมาตรการอนุมัติ                  
การท ารายการระหว่างกนัของบรษิทั 

(8) ก าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บรหิารของบริษัทต้องรายงานการซื้อขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลง         
การถือครองหลกัทรพัย์ที่ออกโดยบริษัท ทัง้ของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ        
ผ่านเลขานุการบริษัท หลังการซื้อขายหลักทรัพย์ 1 วนั นับจากวันที่ขายหลักทรัพย์ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี้บริษัทได้ก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือ                
ไม่ปฏบิตัติาม  

(9) บรษิทัจดัท ารายงานการประชุมทีม่สีาระส าคญัครบถว้น เพื่อจดัสง่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์บรษิัทภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผู้ถอืหุน้ (ทัง้กรณีการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
และการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้) 

 
คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ที่เป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รบัการปฏิบตัิและ

ปกป้องสทิธิ ขัน้พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกนั ทัง้การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสทิธิของผู้ถือหุ้น          
ส่วนน้อย การป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเขา้ท า รายการระหว่างกนั 
ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยก าหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

 
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถ้ือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

(1) แจ้งก าหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม         
พร้อมแจ้งข่าวต่อ ตลาดหลกัทรพัย์และเผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนั      
นดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบขัน้ตอนและกฎเกณฑต่์างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ทัง้วธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ 
และการออกเสยีงลงคะแนน 

(3) จัดท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทัง้ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่            
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิ
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(4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้          
เป็นกรรมการก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑอ์ย่างชดัเจน พรอ้มทัง้แจง้เป็นจดหมายข่าวไปยงั
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

(5) ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดบัระเบยีบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสอืเชญิประชุม และไม่เพิม่ระเบยีบ
วาระในทีป่ระชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ต้อง
ใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 

(6) เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 

2. นโยบายการรกัษาความลบัและการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัท              

ที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคญั มิให้น าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้        
เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน ดงันี้ 

(1) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส 
และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิ่มเติม) 
รวมทัง้การรายงานการได้มาหรอืจ าหน่ายหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ        
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

(2) ให้กรรมการและผู้บริหารของบรษิัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ จดัท าและเปิดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และจดัส่งส าเนารายงานนี้
ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมทัง้รายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัทราบทุกไตรมาส 

(3) ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายใน
ที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทฯ       
ในช่วง 1 เดอืนก่อนที่งบการเงนิหรือขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา       
24 ชัว่โมงภายหลงัจากทีข่อ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูล
ภายในต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มกีารแจ้งขอ้มูลนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
มาตรการลงโทษหากมกีารกระท าการฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตัิดงักล่าวขา้งต้น บรษิัทฯ ถือเป็นความผิด     
ทางวนิยัตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทัโดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืน
ด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลกิจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงาน          
ดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

(4) ก าหนดใหก้รรมการและผู้บรหิารระดบัสงู (ตามนิยามของสานักงานก.ล.ต.) แจง้ต่อคณะกรรมการหรอื       
ผูท้ี่คณะกรรมการมอบหมายเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิทั อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการ     
ซือ้ขาย 

(5) ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษิัทฯน าขอ้มูลภายในของบรษิัท หรอืบรษิัท          
ทีร่่วมท าธุรกจิ ทีต่นไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าที ่ไปซื ้ หรอืขาย หรอื เสนอซือ้ หรอืเสนอขาย หรอื
ชกัชวนใหบุ้คคลอื่น ซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัหรอืบรษิทัร่วมทุนเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือบุคคลอื่นและต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดีบริษัท
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ส่งเสรมิใหก้รรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ถอืหุน้อย่างน้อย 3 เดอืนนับจากวนัทีม่กีารซือ้หลกัทรพัย์
บรษิทัครัง้สดุทา้ย ยกเวน้การขายหุน้บรษิทัทีซ่ือ้มาตามสทิธใิน Warrant 

(6) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน มหีน้าทีร่กัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัเช่น ความลบัทางการคา้ 
ความลบัเกี่ยวกบัขอ้มูลกิจการร่วมค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ฯลฯ        
ไม่ให้รัว่ไหลไปยงับุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้ง ซึง่อาจจะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บรษิทัหรอืผู้มสี่วนได้เสยี 
ยกเวน้กรณีทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย หรอืไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจแลว้ 

(7) ตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนและวธิกีารรกัษาความลบัของนโยบายการบรหิารจดัการเอกสารของบรษิทั และ
ขอ้ก าหนดเรื่องระบบสารบรรณของกลุ่มบรษิทั 

(8) เมื่อไดร้บัทราบขอ้มลูสว่นบุคคลตอ้งเกบ็รกัษาอย่างระมดัระวงั หรอืใชข้อ้มูลดงักล่าวเท่าทีจ่ าเป็นภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย ไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น และ             
ไม่พยายามเขา้ถงึขอ้มลูความลบัของผูอ้ื่น 

(9) ไม่เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทั แมพ้น้สภาพหรอืสิน้สดุการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากบรษิทัไปแลว้ 
(10) นอกจากขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ บรษิทั ถอืว่าขอ้มูลต่าง ๆ ของบรษิทัเป็นขอ้มูลทีใ่ชภ้ายใน

เท่านัน้ ซึ่งกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ต้องใชข้อ้มูลนัน้ภายใต้กรอบหน้าที่และความรบัผดิชอบ
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(11) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะไดร้บัการแจง้เตอืนไม่ใหใ้ชข้อ้มูลภายในหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง
หรอืผูอ้ื่น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบรษิทั เช่น จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื คู่มอืการก ากบัดูแลกจิการ     
ทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

(12) กรรมการ ผูบ้รหิารตัง้แต่ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสหรอืเทยีบเท่าในกลุ่มงานการเงนิและการบญัช ีจะไดร้บัแจง้
ขอความร่วมมอืใหง้ดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วงเวลาทีบ่รษิทัจะมกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญั
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั และกรรมการ ผูบ้รหิาร ตัง้แต่ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสหรอื
เทยีบเท่าในกลุ่มงานการเงนิและการบญัช ีมหีน้าที่รายงานการถือหลกัทรพัยแ์ละการเปลีย่นแปลงการ
ถือหลกัทรพัย์ของบรษิัทตามกฎหมาย และต้องส่งส าเนาให้เลขานุการบริษัทรายงานคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อทราบดว้ย 

 
ทัง้นี้หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกบั

สารสนเทศภายใน และระเบยีบว่าดว้ยการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั รวมทัง้หลกัเกณฑอ์ื่นๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแล       
ทีเ่กีย่วขอ้ง ถอืเป็นความผดิทางวนิยัตามระเบยีบบรษิทั และอาจมโีทษตามกฎหมาย 

 
3. นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการ         
ที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านัน้ และ            
ควรหลกีเลีย่งการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืมสี่วนไดเ้สยี
กบัรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการมีส่วนได้เสยีของตนในรายการดงักล่าว           
และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิใจ รวมถงึไม่มอี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ 

ดงันัน้ จงึต้องพิจารณาความขดัแย้งกนัของผลประโยชน์เกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัระหว่างบรษิัทกบั
บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมอย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ มเีหตุผลและเป็นอสิระ โดยรายการที่เกีย่วโยงกนั 
แบ่งเป็น 5 ประเภท คอื 

(1) รายการค้าที่เป็นธุรกจิปกติ คอื รายการธุรกรรมการค้าที่บรษิัทท าเป็นประจ าและเป็นไปตามเงื่อนไข
การคา้ทัว่ไป เช่นการซือ้ขายกลุ่มผลติภณัฑเ์หลก็ การซือ้วตัถุดบิ และการใหบ้รกิารเป็นตน้ 
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(2) รายการสนบัสนุนปกต ิคอื รายการธุรกรรมการคา้เกีย่วกบัสนิทรพัย/์บรกิาร เพื่อสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้ด าเนินการไปได้อย่างราบรื่ น ได้แก่ การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้าง           
ท าโฆษณา สญัญาความช่วยเหลอืทางเทคนิค หรอืจา้งบรหิารงาน เป็นตน้ 

(3) รายการเช่า/ ให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ระยะสัน้ คอื รายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ที่ไม่สามารถ
แสดงไดว้่าเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป และมอีายุสญัญาไม่เกนิกว่า 3 ปี 

(4) รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารอย่างอื่น 
(5) รายการที่เกี่ยวโยงกนั นอกจากรายการตามขอ้ 1-4 รูปแบบพฤติกรรมของความขดัแย้งกนัระหว่าง

ผลประโยชน์สว่นรวมทีพ่บเหน็บ่อย 
(5.1) การหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือสร้างความได้เปรียบใดๆ ให้ตนเองจากการเป็นลูกจ้าง      

ของ บรษิทั 
(5.2) การรบัผลประโยชน์จากการด ารงต าแหน่งหน้าที ่
(5.3) การใชท้รพัยส์นิของบรษิทัเพื่อประโยชน์สว่นตน 
(5.4) การใชข้อ้มลูของบรษิทัเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพอ้ง 
(5.5) การรบังานนอกแลว้สง่ผลต่อความเสยีหายของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
(5.6) การใหข้องขวญั ของก านลั เพื่อความกา้วหน้า 
(5.7) การช่วยญาตมิติรใหไ้ดง้านอย่างไม่เป็นธรรม 
(5.8) การจ่ายผลประโยชน์ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและผลประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อใหไ้ดม้าซึง่การเลื่อน

ระดบั ต าแหน่ง หรอืโบนสั 
 

บริษัท ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัท            
เป็นส าคญัและไม่เกีย่วขอ้งในกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 
แนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

(1) หลกีเลี่ยงการมสี่วนเกีย่วขอ้งทางการเงนิ และ/หรอืความสมัพนัธก์บับุคคลอื่นภายนอก ซึง่จะส่งผลให้
บรษิทัตอ้งเสยีผลประโยชน์ หรอืก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 

(2) บุคลากรทุกระดับจะต้องท ารายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน             
ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด และแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ หากมี        
ขอ้สงสยัหรอืไม่แน่ใจ ให้รายงานเรื่องดงักล่าวโดยทนัท ีโดยใช้แบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์      
ทบัซอ้นของบรษิทั พรอ้มแนบรายละเอยีดของเรื่องดงักล่าว โดยกรรมการน าสง่ใหค้ณะกรรมการบรษิทั  

ส าหรบัผู้บริหารและพนักงานน าส่งให้ผู้บงัคบับญัชา เพื่อให้ค าแนะน าการปฏบิตัิที่เหมาะสม       
และส่งส าเนาให้ฝ่ายตรวจสอบเพื่อทราบ (โปรดดูแบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์) 

(3) การตดัสนิใจเกี่ยวกบัการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยปราศจาก
อทิธพิลของความต้องการส่วนตวั หรอืของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง และใชร้าคาทียุ่ติธรรมเหมาะสม เสมอืน     
ท ารายการกบับุคคลภายนอก เมื่อตอ้งเกีย่วขอ้งในกระบวนการเสนอว่าจา้ง คดัเลอืกตดัสนิใจหรอือนุมตัิ
รายการที่อาจมีผลประโยชน์ทบัซ้อนให้รายงานผู้บงัคบับญัชาหรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมตัิ โดยใช้         
แบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์ทบัซอ้นของบรษิทัและใหถ้อนตวัจากการมสีว่นร่วมในกระบวนการ
ดงักล่าวหรอืถอนตวัจากการด าเนินธุรกรรมกบับรษิทั 
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หากมรีายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไข
การคา้โดยทัว่ไป จะตอ้งน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิโดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แลว้แต่
กรณี) ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
4. นโยบายเก่ียวกบัการเข้าท ารายการระหว่างกนั 

คณะกรรมกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกัน            
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคับ 
ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง            
การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ ตามมาตรฐานการบญัชี        
ทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ ์โดยบรษิทัฯ มนีโยบายในการท ารายการระหว่างกนัดงันี้ 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นรายการทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปจะตอ้งกระท าอย่างยุตธิรรม ตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดกรอบการท ารายการดงักล่าว ซึง่ไดร้บัการพจิารณา
และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ         
เป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนัน้            
มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั 
ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอทิธิพลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร บุคคล         
ที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทัง้นี้บริษัทฯ จะจดัท า รายงานสรุปการท า
ธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ                 
และการประชุมคณะกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาส ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทพบว่ามีการด าเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิทัร่วมกนัด าเนินการเพื่อหาทางแกไ้ข 

(2) โดยรายการทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป จะตอ้งเป็นรายการทางการคา้ทีบ่รษิทัฯ กระท าเป็นปกต ิ     
เพื่อประกอบกจิการหรอืเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกจิโดยทัว่ไปมลีกัษณะเดยีวกบับรษิัทฯ กระท า            
เพื่อสนบัสนุนรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ โดยรายการดงักล่าวจะต้องเป็นรายการทีม่เีงื่อนไขการคา้              
ทีม่รีาคาและเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเททางผลประโยชน์ 

(3) หากมกีารเขา้ท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นธุรกรรมอื่น บรษิทัฯ จะต้องเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
พจิารณาและใหค้วามเหน็ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ         
เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการ
ระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้บรษิทัฯ จะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชเีป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบั
รายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ยหรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิัทฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทัฯ ไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

 
5. การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน               
รวมทัง้ด าเนินการทบทวนความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอเพื่อปกป้องเงนิลงทุนของ       
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ผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การด า เนินงาน         
การก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง และการบรหิารความเสีย่ง เพื่อช่วยให้
บรษิัทฯ มคีวามมัน่ใจที่จะบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงิน            
ทีม่คีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้และเพื่อใหบ้รรลุการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิลเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิดงักล่าว 

ทัง้นี้  บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่             
โดยขึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรบัผดิชอบการตรวจสอบการปฏบิตัิงานของบรษิัทฯ ให้มปีระสิทธภิาพ      
โดยก าหนดให ้ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมอบหมายใหส้่วน
งานก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เป็นผูก้ ากบัดแูลและตดิตามการน ามาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัไปปฏบิตัิ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา เพื่อใหค้วามเหน็เรื่องความเพยีงพอของระบบ
ควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
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กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมกรรมการชุดย่อย 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
 
1 วตัถปุระสงค ์

 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่และ               
ความรบัผดิชอบ ของตนทีม่ต่ีอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหุน้ ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทั จงึมบีทบาท
ส าคัญในการก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่า และความเชื่อมัน่ให้แก่บริษัท           
รวมทัง้สรา้งผลตอบแทนจากการลงทุน และประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนก ากบัดูแลกจิการของฝ่ายจดัการให้
เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ และความรบัผิดชอบตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 
2 องคป์ระกอบการแต่งตัง้ และคณุสมบติั 

2.1  องคป์ระกอบ และการแต่งตัง้ 
2.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง                 

ของกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ฐานอยู่ในราชอาณาจกัร โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจะตอ้งเป็นบุคคลสญัชาตไิทย 

2.1.2 คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด          
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมาย และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนด 

2.1.3 คณะกรรมการบรษิัทเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพจิารณา
เหน็สมควรจะเลอืกกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ด้ โดยรองประธาน              
มหีน้าทีต่ามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่ประธานกรรมการเป็นผูม้อบหมาย 

2.1.4 ประธานกรรมการบรษิัทเป็นกรรมการอสิระ และจะต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ 

2.1.5 การเลอืกตัง้คณะกรรมการบรษิัทให้กระท าโดยทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมคีะแนนเสยีง
เท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

2.1.6 กรรมการบรษิทัตอ้งมคีวามหลากหลายทางดา้นคุณวุฒ ิเพศ อายุ ทกัษะวชิาชพี และความเชีย่วชาญ
เฉพาะดา้น โดยประกอบดว้ยผูม้คีวามรูใ้นธุรกจิของบรษิัทฯ และดา้นบญัชแีละการเงนิอย่างน้อย 1 คน 

 
2.2  คณุสมบติัของกรรมการ 

2.2.1 คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์                
ทีเ่หมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มคีวามซื่อสตัยต่์อหน้าที ่มวีสิยัทศัน์ รวมทัง้จะต้องอุทศิ
เวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างอิสระ              
เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

2.2.2 มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากดั รวมถึง        
ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ           
ทีม่มีหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ส านักงาน กลต.ก าหนดเป็นไปตามฐานขอ้มูลกรรมการ ในการสรรหา
กรรมการใหม่ 
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2.2.3 กรรมการบริษัทสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ เว้นแต่ กร รมการบริษัท                  
ต้องไม่ประกอบกจิการ เขา้เป็นหุน้ส่วนหรอืเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั 
และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

2.2.4  กรรมการบรษิัทจะไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนและบรษิัทย่อยที่ไม่ใช่บรษิัท          
จดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเท่านัน้ 

2.2.5  ประธานกรรมการบรษิทัไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (CEO) เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุล
และการ สอบทานการบรหิารงาน โดยบรษิทัฯ ไดก้ าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ      
ของคณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อย่างชดัเจน เพื่อมใิหก้รรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการมอี านาจบรหิารและอนุมตัวิงเงนิไม่จ ากดั 

 
2.3 คณุสมบติัของกรรมการอิสระ  

นอกเหนือจากคุณสมบตัติามขอ้ 2.2 ขา้งต้น กรรมการอสิระต้องมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามทีค่ณะกรรมการ
ตลาดทุนก าหนดดงันี้  

2.3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ ผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่        
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทัง้นี้ ให้นับรวม        
การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2.3.2 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั       
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรอืที่ปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น         
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต 

2.3.3 ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น
บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัย่อย 

2.3.4 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื             
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวาง การใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน 
รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรือผู้มอี านาจควบคุม ของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจ                
กบั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะได้
พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

2.3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ               
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ            
ส านักงานสอบบญัช ี ซึง่มผีูส้อบบญัชขีอง บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอื      
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า        
2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

2.3.6 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอื               
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย         
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็น ผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจ
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ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ก.ล.ต. 

2.3.7 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

2.3.8 ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการ ของผูข้ออนุญาตหรอื
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง 
พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุ้นเกนิรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนั ทีม่นีัยกบักจิการ      
ของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัย่อย 

2.3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ  การด าเนินงานของ                     
ผูข้ออนุญาต 

2.3.10  มคีวามรูแ้ละเขา้ใจลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นอย่างด ีรวมทัง้มคีวามรูค้วามสามารถ         
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

2.3.11 กรรมการอสิระจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัทนัทหีากเหน็ว่ามเีหตุการณ์ใดๆ ทีอ่าจจะท าให้
ตนตอ้งขาดคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระในฐานะกรรรมการอสิระ 

2.3.12 กรรมการอสิระมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกนิ 5 ปี นับจากวนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ ยกเว้น
กรรมการทีด่ ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบนั 

2.3.13 กรรมการอสิระจะตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนมากกว่า 5 แห่ง 
 
3 วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

3.1  วาระการด ารงต าแหน่ง 
3.1.2 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน       
1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนนัน้ ใหจ้บัฉลากกนั
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระในขอ้น้ีอาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได้ 

3.1.3 กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระใหก้รรมการเลอืกบุคคล        
ซึง่มคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการ
แทนในการประชุมกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน โดยบุคคล         
ทีเ่ขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีเ่หลอืของกรรมการทีต่นแทน 

 
3.2  การพ้นจากต าแหน่ง 

3.2.1 นอกจากพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมือ่ 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน 

พ.ศ. 2535 
- ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
- ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 
- ถงึแก่กรรม 
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3.2.2 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนับแต่วนัทีใ่บลาออก      
ไปถงึบรษิทั กรรมการลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด้ 

3.2.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ               
ไดด้้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถอืหุน้ ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและ        
มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อื โดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
4 ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

4.1 อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ 
4.1.1 เป็นผู้น าของคณะกรรมการ รบัผดิชอบในการก ากบั ติดตาม ดูแลการบรหิารงานของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้
4.1.2 พจิารณาก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และดูแลให้กรรมการบรษิัทได้รบัขอ้มูลอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสนิใจ           
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.1.3 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และมีคะแนนเสยีงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ               
มกีารลงคะแนนเสยีง และมคีะแนนเสยีงสองขา้งเท่ากนั 

4.1.4 เป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้อืหุน้ แต่อาจมอบหมายใหก้รรมการอื่นเรยีกหรอื        
ลงนามในหนงัสอืเชญิประชุมได ้

4.1.5 เป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และมคีะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารลงคะแนนเสยีง และ       
มีคะแนนเสยีงสองข้างเท่ากันด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบงัคับ             
ของบรษิทั และกฎหมาย 

4.1.6 จดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ และส่งเสรมิให้กรรมการบรษิัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคดิเห็น            
ได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ายอย่าง
ครบถว้น 

4.1.7 ด าเนินการและควบคุมใหก้ารประชุมกรรมการ หรอืการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปตามระเบยีบวาระ และ       
ตอ้งเปิดโอกาสใหก้รรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี ซกัถามหรอืแสดงความเหน็ตามสมควร 

4.1.8 เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างคณะกรรมการบรษิัทกบัฝ่ายจดัการ และสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าทีข่องประธานกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษิทั 

4.1.9 ก ากบัดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอย่างโปร่งใสในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
4.1.10 ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัมโีครงสรา้งและองคป์ระกอบทีเ่หมาะสม 
4.1.11 ก ากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ            

และกรรมการบรษิทัแต่ละคน เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
 

4.2 อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
4.2.1 คณะกรรมการมอี านาจและหน้าที่และความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค์ขอ้บงัคบัของบรษิัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทปีระชุมผู้ถือหุ้น โดยยดึหลกั         
“ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน” ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

4.2.2 จดัให้มกีารท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ            
ทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

4.2.3 ก าหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ภารกจิ เป้าหมาย กลยุทธ ์แนวทาง นโยบาย แผนงานการด า เนินธุรกจิ 
งบประมาณ นโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) และระบบควบคุมภายใน                
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ที่เหมาะสม การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Succession Plan)                
รวมถงึทบทวนเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

4.2.4 ควบคุมและก ากบัดแูลการบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมถงึก าหนดค่าตอบแทนและทบทวน 
การวางแผนการสบืทอดงาน 

4.2.5 ก ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาท ิการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั        
การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญั กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4.2.6 พจิารณาก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน มอี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ       
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ      
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ ทัง้นี้ การมอบ
อ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้
คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณา
และอนุมัติรายการที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด         
กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์
ทีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

4.2.7 คณะกรรมการพจิารณาแบ่งอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายก ากบัดูแลและ       
การบรหิารงานประจ าวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน ทัง้นี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบรหิารงานปกติ
ประจ าวนัแต่ให้การสนับสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางกรรมการ
ผูจ้ดัการอย่างสม ่าเสมอ ในขณะทีก่รรมการผูจ้ดัการรบัผดิชอบเกีย่วกบัการบรหิารจดัการบรษิทัภายใต้
กรอบอ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

4.2.8 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน            
ทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยจดัใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูต้ดิตามด าเนินการร่วมและประสานงาน
กบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.2.9 อนุมตั ิและทบทวนคู่มอืและนโยบาย ดงัต่อไปนี้ 
(1) นโยบายก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 
(2) นโยบายการจดัท าและการเกบ็รกัษาขอ้มลู 
(3) นโยบายบรรษทัภบิาลในการดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
(4) นโยบายการปกป้องดแูลรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทั 
(5) นโยบายการรกัษาความลบัและการใชข้อ้มลูภายใน 
(6) นโยบายการรบั - ให ้ของขวญั การเลีย้งหรอืประโยชน์อื่นใด 
(7) นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(8) นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(9) นโยบายทรพัยส์นิทางปัญญาและการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(10) นโยบายและมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
(11) นโยบายการแจง้เบาะแสและคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ 
(12) นโยบายการอ านวยความสะดวกและสง่เสรมิการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 
(13) นโยบายการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
(14) นโยบายการไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน 
(15) นโยบายความเป็นกลางทางการเมอืง 
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(16) นโยบายเกีย่วกบัการท ารายการระหว่างกนั 
(17) นโยบายการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
(18) นโยบายการเปิดเผยขอ้มลู 
(19) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
(20) นโยบายการด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นของกรรมการบรษิทั 
(21) นโยบายการบรหิารงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
(22) นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(23) นโยบายสิง่แวดลอ้ม (กรุงเทพฯ) 
(24) นโยบายคุณภาพ (กรุงเทพฯ) 

4.2.10 คณะกรรมการก าหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และด าเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแส           
การกระท าผิด โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือ             
การแจง้เรื่องโดยตรงกบัหวัหน้างาน 

4.2.11 ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทอนุมัติการน านโยบาย           
แนวทางการปฏิบัติ และ มาตรการ/ขัน้ตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน่           
ไปปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งและทัว่ทัง้องคก์ร 

4.2.12 ก ากบัดแูลการปฏบิตัติามแนวทางการปฏบิตั ิและมาตรการ/ขัน้ตอนในการปฏบิตัเิพื่อต่อตา้นการทุจรติ 
คอรร์ปัชัน่ จดัใหม้รีะบบทีส่นับสนุนการต่อต้านการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกๆ รูปแบบ ในทุกๆ 
กจิกรรมของบรษิทัและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

4.2.13 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกประธานกรรมการบริษัท โดยที่ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
บรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั และมกีารแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่
อย่างชดัเจน 

4.2.14 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้บริษัทมีนโยบายก ากับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ              
เพื่อค านึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการก าหนดบทบาทหน้าที่และ       
นโยบายก ากบัดแูลกจิการ และใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูม้สีว่นไดเ้สยี น าไปปฏบิตัิ 

4.2.15 คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คดัเลอืกกรรมการ          
ทีจ่ะเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ โดยค านึงถงึ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลา
ได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทกัษะวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการ          
ทีย่งัขาด อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

4.2.16 กรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัต าแหน่งครัง้แรก จะไดร้บัการปฐมนิเทศ เพื่อรบัทราบขอ้มูล กฎระเบยีบ 
นโยบายต่าง ๆ และผลการด าเนินงานของบรษิทั  

4.2.17 บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสมัมนาที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ปี            
เพื่อเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิาน 

4.2.18 บรษิทัจดัใหม้กีารประเมินผลการปฏบิตังิานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย 
และรายบุคคล ปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
หลกัเกณฑใ์นการประเมนิของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ได้พจิารณาทบทวนการปฏบิตัหิน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏบิตัหิน้าที่ตามบทบาท         
ทีร่บัผดิชอบหรอืไม่ 

4.2.19 ก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีข่บัเคลื่อนใหบ้รษิทัเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
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4.2.20 ก ากบัดูแลใหม้กีารก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิเกีย่วกบัความปลอดภยั และสุขอนามยัในสถานที่
ท างาน 

4.2.21 แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพื่อรบัผดิชอบด าเนินการในดา้นต่างๆ ในนามของบรษิทัหรอืคณะกรรมการ 
เช่น ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชุมกรรมการ หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

 
5 การประชมุ 

5.1  จ านวนครัง้การประชุม 
5.1.1 คณะกรรมการบรษิทัต้องประชุมร่วมกนัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ โดยก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้า

ตลอดทัง้ปี และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็น 
5.1.2 ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาก าหนดเรื่องเข้าวาระ            

การประชุมคณะกรรมการ อย่างไรกต็าม กรรมการแต่ละคนมอีสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขา้สูว่าระการประชุม
กไ็ดซ้ึง่ในการประชุมทุกคราวจะมกีารก าหนดวาระการประชุมทีช่ดัเจน มเีอกสารประกอบการประชุม                  
ทีค่รบถว้นเพยีงพอ โดยจดัสง่ใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลู
อย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

5.1.3 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุม         
ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น รีบด่วนเพื่อรกัษาสทิธ ิหรือ
ประโยชน์ของบรษิทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้ได ้

5.1.4 ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ท าหน้าที่ประธานกรรมการ จะจดัสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่              
ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบทัว่ถึง                        
โดยมีการจัดท ารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้ส าหรับกรรมการและ
ผูเ้กีย่วขอ้ง ตรวจสอบได ้

 
5.2  ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด         
จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามหน้าที่ได้ถ้ามี          
รองประธานกรรมการใหร้องประธานเป็นประธาน ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
ใหป้ระธานกรรมการมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 
5.3  การลงคะแนนเสียง 

การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน 
เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสทิธิออกเสยีงในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน             
ในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
 
5.4  การบนัทึกรายงานการประชมุ 

เลขานุการคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
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6 การรายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการต้องรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจดัท ารายงานทางการเงิน            

โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผู้สอบบญัชเีพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัทราบในแบบแสดงขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดอย่างน้อยตามทีก่ฎหมาย ระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง
ก าหนด 

 
7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการจะจดัใหม้ขีึน้ทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รปูแบบดงันี้ 
- แบบประเมนิกรรมการทัง้คณะ 
- แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) 

โดยผลคะแนนและขอ้คดิเหน็ของกรรมการจะน าไปใช้เพื่อการปรบัปรุงการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการ          
ในแต่ละปี และเพื่อใหก้ารท างานของคณะกรรมการมปีระสทิธผิลมากขึน้ 

 
8 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทน 
โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ผลประกอบการของบรษิทั และ
หน้าที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอ านาจอนุมตัขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปแบบของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอื
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะให้มผีลตลอดไป
จนกว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลงกไ็ด้ และนอกจากนัน้ให้ได้รบัเบีย้เลี้ยงและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบ       
ของบรษิทั  

(3) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จะไดร้ับผลตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นลูกจา้งหรอืพนักงานของ
บรษิทั 
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กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 
 
1 วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าหน้าทีบ่รหิารกจิการของบรษิทั
ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทเป็นไปตามกรอบนโยบายทีก่ าหนดไว ้อกีทัง้         
สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

 
2 องคป์ระกอบการแต่งตัง้ และคณุสมบติั 

2.1  องคป์ระกอบ และการแต่งตัง้ 
2.1.1 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้รหิารรวมกนั 5 คน เป็นอย่างน้อย 
2.1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่ง            

เป็นประธานกรรมการบรหิาร 
2.1.3 ประธานกรรมการบรหิารอาจเป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2.1.4 คณะกรรมการบรหิารเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร  

 
2.2  คณุสมบติั 

2.2.1  ประธานกรรมการบรหิารตอ้งไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบรษิทั 
2.2.2  เป็นผูท้ีส่ามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอ ในการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรหิาร 

         
3 วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

3.1  วาระการด ารงต าแหน่ง 
3.1.1  กรรมการบรหิารทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั มวีาระการปฏบิตังิานตามวาระของการเป็นกรรมการบรษิทั 
3.1.2 กรรมการบรหิารที่เป็นผูบ้รหิารของบรษิัทมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่าที่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บรหิาร           

ของบรษิทั เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมมีตเิป็นอย่างอื่น 
3.1.3  กรรมการบรหิาร ที่เป็นบุคคลภายนอก ซึง่มไิด้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผู้บรหิารของบรษิัท        

มวีาระการด ารงต าแหน่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะเหน็สมควร 
 
3.2  การพ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการบรหิารพน้จากการด ารงต าแหน่งโดยทนัท ีเมื่อ 
- ถงึแก่กรรม 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการบรหิาร 
- คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

การลาออกของกรรมบรหิาร ตอ้งแจง้การลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงับรษิทั การลาออกใหม้ผีล
ตัง้แต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทั 
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4 ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
4.1 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

4.1.1 ด าเนินกจิการและบรหิารกจิการของบรษิทัฯ ตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด 
ค าสัง่ และมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

4.1.2 ให้ความเหน็และขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั ในการตดัสนิใจในประเดน็ทีส่ าคญัต่อกลยุทธ์       
ขององค์กรและทศิทางการด าเนินธุรกจิ แผนการลงทุน งบประมาณ การจดัสรรทรพัยากร รวมทัง้           
สรา้งระบบการท างานของบรษิัทใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาอนุมตั ิ

4.1.3 พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตัิ ทัง้นี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงและ
เพิม่เตมิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในระหว่างทีไ่ม่มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัในกรณีเร่งด่วน 
และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบในทีป่ระชุมคราวต่อไป 

4.1.4 อนุมตักิารซือ้ขายสนิคา้อนัเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทัในวงเงนิไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท 
4.1.5 อนุมตัิค่าใช้จ่ายในการซื้อทรพัย์สินอนัมีลักษณะเป็นการลงทุนตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกต ิ

นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นงบประมาณประจ าปี ในวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 
4.1.6 อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมอีนุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 
4.1.7 เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การ

บรหิารงานทัว่ไป และดา้นการปฏบิตักิารอื่นๆ  
4.1.8 จดัสรรบ าเหน็จรางวลัซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ต่อพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั

หรอืบุคคลใดๆ ทีก่ระท ากจิการใหบ้รษิทั 
4.1.9 ควบคุมดูแลการด าเนินการหรือการบริหารงานประจ าวันของบริษัท ทัง้นี้ อ านาจของผู้บริหาร            

จะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรอืรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือ
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูบ้รหิาร มสี่วนไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิทัหรอื
บริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการ              
ในลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งไดก้ าหนดไว้ 

4.1.10 ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมาย            
ทีก่ าหนดไว ้และก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

4.1.11 ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 

4.2 ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
4.2.1 ดแูล บรหิาร ด าเนินงาน และปฏบิตังิานประจ าตามปกตธิุรกจิเพื่อประโยชน์ของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบับรษิทั ตลอดจนระเบยีบ มต ินโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ าหนด        
โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ภายใตก้รอบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และขอบเขต
อ านาจซึง่คณะกรรมการก าหนด 

4.2.2 ควบคุมดแูลการด าเนินกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทั 
4.2.3 จดัท าและน าเสนอ นโยบายทางธุรกจิ แผนธุรกจิ เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ 

งบประมาณประจ าปีของบรษิัทที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ งบประมาณรายงานประจ าปี และก าหนด
อ านาจการบรหิารงาน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการของบรษิทั 
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4.2.4 รบัเอานโยบายของคณะกรรมการบรษิทัมาก าหนดทศิทาง แนวทาง กลยุทธ ์และเป้าหมายทางธุรกจิ            
เพื่อก าหนดภารกจิหลกัส าหรบัฝ่ายจดัการ 

4.2.5 ควบคุมตรวจสอบ ตดิตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้           
ตามนโยบายของบรษิทั 

4.2.6 ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการและรายงานผลการด าเนินงานการบรหิารจดัการ 
ความคบืหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

4.2.7 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการบรษิทั 
 

5 การประชมุกรรมการบริหาร 
5.1  จ านวนครัง้การประชุม  

คณะกรรมการบริหารประชุมไม่น้อยกว่า 10 ครัง้ต่อปี ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอ านาจ              
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และพิจารณากลัน่กรองเรื่องที่จะน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พจิารณาอนุมตั ิ
 
5.2  ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการบรหิาร ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบรหิาร
ทัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารเป็นประธานในทีป่ระชุม 

ในกรณี ที่ประธานกรรมการบรหิารไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประธาน
คณะกรรมการบรหิารมอบหมายใหก้รรมการบรหิารคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 
5.3  การลงคะแนนเสียง 

มตทิีป่ระชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิาร ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีที่
เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการบรหิารทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
 
5.4  การบนัทึกรายงานารประชมุ 

เลขานุการคณะกรรมการบรหิารหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 

6 การรายงานของคณะกรรมการบริหาร 
รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิาร (ถา้ม)ี  ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
 

7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการบรหิารจะท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานทุกปี ทัง้การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ และ

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมนิ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั ทราบ  
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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1 วตัถปุระสงค ์
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อ                

ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และ              
การตรวจสอบภายใน เพื่อให้กิจการมีระบบการก ากับดูแลที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจน          
ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงนิ อกีทัง้สร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มสี่วนได้เสยี ตลอดจนผู้เกี่ยวขอ้ง        
ทุกฝ่าย 

                                        
2 องคป์ระกอบการแต่งตัง้ และคณุสมบติั 

2.1 องคป์ระกอบ และการแต่งตัง้ 
2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน                

โดยมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจและมปีระสบการณ์ดา้นการบญัชหีรอื
การเงิน สามารถสอบทานรายการทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

2.1.2 คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการ
บรษิทั โดยจะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ตามทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์          
แห่งประเทศไทยก าหนด 

2.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

2.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2.2 คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ  
2.2.1 กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะ

ตอ้งหา้ม ตามทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
2.2.2 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสนิใจในการด าเนินกิจการของ

บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั 

2.2.3 มคีวามรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ ต้องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน                
เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้โดยสามารถอุทศิเวลา
อย่างเพยีงพอในการด าเนินหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2.4 กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นเกนิกว่า 5 บรษิทั เนื่องจากอาจมผีล
ใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัใดบรษิทัหนึ่งท าไดไ้ม่เตม็ที่ 

2.2.5 กรรมการตรวจสอบควรได้รบัการอบรมและเสรมิสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอในเรื่องที่
เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้
และควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ประสทิธิผลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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2.2.6 เป็นผู้ที่สามารถปฏบิตัิหน้าที่และแสดงความเห็น หรอืรายงานผลการปฏบิตัิงานตามหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมายไดอ้ย่างเป็นอสิระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

 
3 วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

3.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับตัง้แต่วนัที่ไดร้บัแต่งตัง้ กรรมการ

ตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัการแต่งตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้บุคคล         
ทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการ 

ตรวจสอบเพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยบุคคลทีเ่ป็น
กรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงวาระทีเ่หลอือยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

 
3.2 การพ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบพน้จากการด ารงต าแหน่งโดยทนัท ีเมื่อ 
- ลาออก 
- พน้จากการเป็นกรรมการบรษิทั 
- ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการตรวจสอบ 
- คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
- ถงึแก่กรรม 

การลาออกของกรรมการตรวจสอบตอ้งแจง้การลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัคณะกรรมการบรษิทั 
 

4 ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
4.1 สอบทานให้บริษัทมีรายการทางการเงนิอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบั           

ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่ร ับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผูส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบบญัชใีดๆ ที่เหน็ว่าจ าเป็นและ        
เป็นเรื่องส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั 

4.2 สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสอบทาน
ร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 

4.3 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                
รวมทัง้ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4.4 พจิารณาคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชภีายนอกและผูต้รวจสอบภายในของบรษิัท รวมถึงพจิารณา
เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชภีายนอกและผูต้รวจสอบภายใน โดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอ
ของทรพัยากร และปรมิาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบญัชนีัน้ รวมถงึประสบการณ์ของบุคลากร
ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั  

4.5 พจิารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้ง          
ทางผลประโยชน์ ใหม้คีวามถูกต้องและครบถ้วน รวมถงึใหค้วามเหน็ถงึความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของการท ารายการดงักล่าว 

4.6 ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดว้ย 
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4.7 จดัท ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 
4.8 รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
4.9 มอี านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามทีจ่ าเป็นในเรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการแสวงหา

ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้             
การปฏบิตังิานภายใตห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

4.10 จดัใหม้กีารประชุมโดยทีไ่ม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมอย่างน้อยปีละ 3 ครัง้ แบ่งเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี
ภายนอก 1 ครัง้ การประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบภายใน 1 ครัง้ และการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ          
1 ครัง้ 

4.11 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญ            
เฉพาะเรื่องไดเ้มื่อเหน็ว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

4.12 ในการปฏบิตัิงานตามขอบเขตหน้าที ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเชญิให้ฝ่ายจดัการ ผู้บรหิารหรอื
พนกังานของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็ เขา้ร่วมประชุมหรอืสง่เอกสารทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 

 
5 การประชมุ 

5.1 จ านวนครัง้การประชุม  
5.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อรบัทราบและพจิารณาตลอดจน

ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทั  
5.1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมี         

การร้องขอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบบญัชภีายนอก ผู้ตรวจสอบบญัชีภายใน หรือ
ประธานกรรมการบรษิทั เมื่อม ีระเบยีบวาระจ าเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ทีต่อ้งหารอืร่วมกนั 

5.1.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยค าสัง่ของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการ            
นดัประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด้ 
 

5.2 ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 
5.2.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ

ตรวจสอบทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธาน            
ในทีป่ระชุม 

5.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้ ให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ มอบหมายใหก้รรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตาม       
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

 
5.3 การลงคะแนนเสียง 

มตทิีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการตรวจสอบทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีที่
เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด กรรมการตรวจสอบทีม่สี่วนไดเ้สยี       
ในเรื่องทีพ่จิารณา ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
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5.4 การบนัทึกรายงานการประชมุ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

 
6 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 
6.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจ าปี (แบบ 56-1) ถงึการปฏบิตัติามหลกัการตรวจสอบทีด่ ี 
 

7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานทุกปี ทัง้การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

และแบบประเมนิตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมนิ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั ทราบ 
 

8 ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาตามความเหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
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กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
1 วตัถปุระสงค ์

เพื่อให้บริษัทมีการพฒันาด้านการบริหารความเสี่ยงให้มปีระสทิธิภาพอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกบั            
แนวปฏบิตัิดา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีที่บรษิทัจดทะเบยีนพงึปฏบิตั ิจงึสมควรจดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง เพื่อท าหน้าทีก่ าหนดนโยบายก ากบัและส่งเสรมิการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร ซึง่เป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญั                    
ทีท่ าใหบ้รษิทับรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 

 
2 องคป์ระกอบการแต่งตัง้ และคณุสมบติั 

2.1 องคป์ระกอบ และการแต่งตัง้ 
2.1.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง โดยก าหนดประธานของคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อยสามคนเป็นคณะกรรมการ            

บรหิารความเสีย่ง 
2.1.3 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

 
2.2 คณุสมบติั 

2.2.1  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ต้องไม่ด ารงต าแน่งประธานกรรมการบรษิัท และ / หรือ 
ประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั 

2.2.2  เป็นผูท้ีส่ามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอ ในการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรหิารความเสีย่งทีด่ ี 
 

3 วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
3.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการบรษิทั ทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระการปฏบิตังิานตามวาระของการ
เป็นกรรมการบรษิทั 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง ทีไ่ม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ครบวาระการด ารงต าแหน่งกต่็อเมื่อ
ลาออกจากการเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
3.2 การพ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการบรหิารความเสีย่งพน้จากการด ารงต าแหน่งโดยทนัท ีเมื่อ 
- ลาออก 
- พน้จากการเป็นกรรมการบรษิทั 
- ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
- ถงึแก่กรรม 

การลาออกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลกัษณ์อักษรมายัง
คณะกรรมการบรษิทั 
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4 ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4.1 ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้ค าแนะน า                      

แก่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ในเรื่องการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร 
4.2 ก ากบัดูแลและสนับสนุนให้การบรหิารความเสีย่งประสบความส าเรจ็ในระดบัองคก์รตลอดจนระดบัโครงการ       

โดยมุ่งเน้นเพิม่การให้ความส าคญัและค านึงถงึความเสีย่งในแต่ละปัจจยัเพื่อประกอบการตดัสนิใจในการใช้
ทรพัยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

4.3 พิจารณาประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทในระดับองค์กร อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์                
ดา้นการพฒันา ดา้นการผลติ ดา้นการลงทุน ดา้นการเงนิ และดา้นกฎหมายและกฎระเบยีบ โดยใหเ้สนอแนะ              
วธิป้ีองกนั และวธิลีดระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

4.4 รายงานการก ากบัผลการประเมนิความเสีย่ง และการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
เป็นประจ า ในกรณีที่มีเรื่องส าคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมี นัยส าคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ                 
เพื่อพจิารณาโดยเรว็ทีส่ดุ 

4.5 เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 
4.6 พจิารณาทบทวนเกีย่วกบัระเบยีบนี้ เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมและทนัสมยัอยู่เสมอ 
4.7 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 

5 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
5.1  จ านวนครัง้การประชุม  

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งต้องประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อรบัทราบและพจิารณา
ตลอดจนตดิตามผลการด าเนินงานการบรหิารความเสีย่งทีด่ขีองบรษิทั หรอืตามก าหนดเวลาทีเ่หน็สมควร 
 
5.2  ผูเ้ข้ารว่มประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง                        
ของกรรมการบรหิารความเสีย่งทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง            
เป็นประธานในทีป่ระชุม 

ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้                  
ใหท้ี่ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมอบหมายใหก้รรมการบรหิารความเสีย่งคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน         
ในทีป่ระชุม 

 
5.3  การลงคะแนนเสียง 

มตทิี่ประชุมให้ถอืเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิารความเสีย่ง ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน        
ในกรณีทีเ่สยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการบรหิารความเสีย่งทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
 
5.4  การบนัทึกรายงานการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
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6 การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
6.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
6.2 รายงานผลการด าเนินงานของคระกรรมการบรหิารความเสีย่งไว้ในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ถงึการปฏบิตัติามหลกัการบรหิารความเสีย่งทีด่ ี 
 

7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทัง้การประเมิ นตนเอง                          

ของคณะกรรมการ และแบบประเมนิตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมนิ เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษิทั ทราบ 

 
8 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะพจิารณาตามความเหมาะสมกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบ         
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
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กฎบตัรคณะกรรมการบริหารการลงทุน 
 

1 วตัถปุระสงค ์
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ก าหนดนโยบาย 

หลกัเกณฑ์ และขอบเขตของการลงทุน รวมถึงติดตามการลงทุนของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบาย หลกัเกณฑ ์
และขอบเขตการลงทุนทีก่ าหนดไว ้

 
2 องคป์ระกอบการแต่งตัง้ และคณุสมบติั 

2.1  องคป์ระกอบ และการแต่งตัง้ 
2.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยก าหนดให้ประธานของ    

คณะกรรมการบรหิารการลงทุนตอ้งไม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั  
2.1.2 คณะกรรมการบรหิารการลงทุนประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย 
2.1.3 คณะกรรมการบรหิารการลงทุนเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารการลงทุน  

 
2.2  คณุสมบติั 

2.2.1  ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน ต้องไม่ด ารงต าแน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ 
ประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั 

2.2.2  เป็นผูท้ีส่ามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอ ในการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรหิารการลงทุน  
 

3 วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
3.1  วาระการด ารงต าแหน่ง 

3.1.1  กรรมการบรษิทัทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร ทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารการลงทุน มวีาระการปฏบิตังิาน     
ตามวาระของการเป็นกรรมการบรษิทั 

3.1.2  กรรมการบรษิทัทีด่ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทั  พน้จากต าแหน่งกต่็อเมื่อครบวาระหรอื ลาออก
จากการเป็นกรรมการบรหิารการลงทุน 

3.1.3  กรรมการบรหิารการลงทุน ทีไ่มไ่ดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั พน้ต าแหน่งกต่็อเมื่อลาออกจากการ
เป็นกรรมการบรหิารการลงทุน 

 
3.2  การพ้นจากต าแหน่ง 

 กรรมการบรหิารการลงทุนพน้จากการด ารงต าแหน่งโดยทนัท ีเมื่อ 
- ลาออก 
- พน้จากการเป็นกรรมการบรษิทั 
- ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการบรหิารการลงทุน 
- คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
- ถงึแก่กรรม 

การลาออกของกรรมการบรหิารการลงทุน ตอ้งแจง้การลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงั
คณะกรรมการบรษิทั 
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4 ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
4.1  พจิารณาก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบรษิัท            

ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบาย หลกัเกณฑ ์และขอบเขตการลงทุนทีก่ าหนดไว้ 
4.2 ตดิตามการลงทุนไม่ใหผ้ดิขอ้ก าหนด กฎเกณฑ ์ทีห่น่วยงานก ากบัก าหนด 
4.3 พจิารณาประเมนิความเสีย่งในการลงทุน เพื่อประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการบรษิทั หรอืหน่วยงาน     

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
4.4 ภารกจิอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
4.5 รายงานผลการปฏบิตังิาน วธิกีารแกไ้ข ขอ้เสนอแนะ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 
 

5 การประชมุ 
5.1  จ านวนครัง้การประชุม  

คณะกรรมการบรหิารการลงทุนต้องประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อรบัทราบและตดิตามผล      
การลงทุนของบรษิทั เวน้แต่ บรษิทัมแีผนการลงทุนใดๆ ให้เสนอประธานกรรมการบรหิารการลงทุนเรยีกประชุม             
เพื่อพิจารณาการลงทุนนัน้ๆ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร               
ตามอ านาจอนุมตัขิองบรษิทั 
 
5.2  ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง                 
ของกรรมการบริหารการลงทุนทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน           
เป็นประธานในทีป่ระชุม 

ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริหารการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้                  
ให้ที่ประธานคณะกรรมการบรหิารการลงทุนมอบหมายให้กรรมการบรหิารการลงทุนคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน            
ในทีป่ระชุม 
 
5.3  การลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุมใหถ้ือเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิารการลงทุน ที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน        
ในกรณีทีเ่สยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการบรหิารการลงทุนทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
 
5.4  การบนัทึกรายงานการประชมุ 

เลขานุการคณะกรรมการบรหิารการลงทุนหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 

6 การรายงานของคณะกรรมการบริหารการลงทุน 
รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารการลงทุน (ถา้ม)ี ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
 

7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการบริหารการลงทุนจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทัง้การประเมินตนเอง                

ของคณะกรรมการ และแบบประเมนิตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมนิ เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัทราบ 
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8 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรหิารการลงทุน จะพจิารณาตามความเหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ          
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
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กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 

1 วตัถปุระสงค ์
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ก าหนดนโยบาย       

ดา้นการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและก าหนดแนวทางการปฏบิตัิดา้นการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี รวมทัง้การต่อต้านทุจรติ
คอรปัชัน่อย่างเป็นรปูธรรม เพื่อใหม้กีารด าเนินงานภายในองคก์รมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส น่าเชื่อถอื และตรวจสอบได้
พรอ้มทัง้สง่เสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบรษิทั ปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณ
ทางธุรกจิ เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

 
2 องคป์ระกอบการแต่งตัง้ และคณุสมบติั 

2.1 องคป์ระกอบ และการแต่งตัง้ 
2.1.1  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยก าหนดให้ประธาน               

ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการต้องไม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั  
2.1.2 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย 
2.1.3 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ  

 
2.2 คณุสมบติั  

2.2.1  ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั และ / หรอื 
ประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั 

2.2.2  เป็นผูท้ีส่ามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอ ในการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 
  

3 วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
3.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 

3.1.1 กรรมการบรษิทั ทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัดูแลกจิการ มวีาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของ       
การเป็นกรรมการบรษิทั 

3.1.2 กรรมการบรษิัทที่ด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิัท ครบวาระการด ารงต าแหน่งกต่็อเมื่อลาออกจาก        
การเป็นกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

3.1.3 กรรมการก ากบัดแูลกจิการ ทีไ่ม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ครบวาระการด ารงต าแหน่งกต่็อเมื่อ
ลาออกจากการเป็นกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

 
3.2  การพ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการก ากบัดแูลกจิการพน้จากการด ารงต าแหน่งโดยทนัท ีเมื่อ 
- ลาออก 
- พน้จากการเป็นกรรมการบรษิทั 
- ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
- คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
- ถงึแก่กรรม 
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การลาออกของกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ตอ้งแจง้การลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงั
คณะกรรมการบรษิทั 

 
4 ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

4.1  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกบันโยบายแนวทางการปฏิบตัิการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีรวมถึงการด าเนินงานที่ส าคญั            
ทัง้ในดา้นการบรหิารงานทีย่ ัง่ยนื และดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4.2  ปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
4.3  ด าเนินการทบทวนนโยบายแนวทางการปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีอย่างสม ่าเสมอ 
4.4  ดูแลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิารและพนักงาน เพื่อให้มัน่ใจว่า บรษิทัมกีารด าเนินการ

สอดคล้องกบันโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนด เพื่อพฒันาและยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท          
อย่างต่อเนื่อง  

4.5  ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
4.6  เสนอแนวทางในการปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

 
5 การประชมุ 

5.1  จ านวนครัง้การประชุม  
คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการต้องประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อรบัทราบและพจิารณา

ตลอดจนตดิตามผลการด าเนินงานการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั  
 
5.2  ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการเป็นประธาน               
ในทีป่ระชุม 

ในกรณี ที่ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้                 
ให้ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการมอบหมายใหก้รรมการก ากบัดูและกจิการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธาน          
ในทีป่ระชุม 
 
5.3 การลงคะแนนเสียง 

มติทีป่ระชุมให้ถอืเสยีงขา้งมากของกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน         
ในกรณีทีเ่สยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
 
5.4  การบนัทึกรายงานการประชมุ 

เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 

6 การรายงานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
6.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 
6.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ถงึการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
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7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทัง้การประเมินตนเอง                 

ของคณะกรรมการ และแบบประเมนิตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมนิ เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษิทั ทราบ 

 
8 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการจะพจิารณาตามความเหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ         
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
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กฎบตัรคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
 

1 วตัถปุระสงค ์
คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้การพฒันา         

ดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ป็นไปอย่างมมีาตรฐาน และมทีศิทางทีถู่กต้องสอดคลอ้งกบันโยบายของหน่วยงาน
และองค์กร รวมทัง้สามารถใชข้ดีความสามารถของทรพัยากรมนุษยข์บัเคลื่อนการด าเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกจิ          
ทีก่ าหนดไว ้
 
2 องคป์ระกอบการแต่งตัง้ และคณุสมบติั 

2.1  องคป์ระกอบ และการแต่งตัง้ 
2.1.1 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
2.1.2 คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยป์ระกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย 
2.1.3 คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการพฒันาทรพัยากร

มนุษย ์ 
 

2.2  คณุสมบติั 
คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยต์อ้งสามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอ และสามารถใชดุ้ลยพนิิจ

ของตนไดอ้ย่างอสิระ เพื่อประโยชน์สงูสดุในการบรหิารและปฏบิตังิานในฐานะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 
 

3 วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
3.1  วาระการด ารงต าแหน่ง 

3.1.1 กรรมการบรษิทั ทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มวีาระการด ารงต าแหน่งตามวาระ      
ของการเป็นกรรมการบรษิทั 

3.1.2 กรรมการบรษิัทที่ด ารงต าแหน่งผู้บรหิารของบรษิัท พ้นจากต าแหน่งกต่็อเมื่อครบวาระหรือลาออก          
จากการเป็นกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

3.1.3 กรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ทีไ่ม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ครบวาระการด ารงต าแหน่ง           
กต่็อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 
3.2 การพ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยพ์น้จากการด ารงต าแหน่งโดยทนัท ีเมื่อ 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
- คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
- ถงึแก่กรรม 

การลาออกของกรรมการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยัง
คณะกรรมการบรษิทั 
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4 ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
4.1 พจิารณากลัน่กรองนโยบายเรื่อง การบรหิารและการพฒันาบุคลากรต่างๆ ทีจ่ะมกีารเพิม่เตมิ แกไ้ข ปรบัปรุง 

เปลีย่นแปลง ก่อนจะน าเสนอ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตั ิ 
4.2 ทบทวน ปรบัปรุง แก้ไข ระเบยีบ ค าสัง่ ประกาศ ในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ที่มใีช้ในปัจจุบนั หรือ

ก าหนดให้มีใช้ต่อไปในอนาคตให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท กฎหมายแรงงาน และ
เป้าหมายของบรษิทัฯ  

4.3 พจิารณาหลกัเกณฑก์ารขึน้เงนิเดอืน เงนิรางวลัพเิศษ ตลอดจนการเลื่อนระดบั การแต่งตัง้พนักงาน เพื่อเสนอ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืประธานกรรมการบรหิาร  

4.4 ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานด้านการบริหาร และการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ แล้วรายงานความก้าวหน้า        
การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณากลัน่กรองใหเ้ป็นไปตามความเหน็ชอบ 

4.5  ก าหนดใหม้กีารจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
เป็นตน้ไป เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 
5 การประชมุ 

5.1  จ านวนครัง้การประชุม  
คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ตอ้งประชุมรว่มกนัอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ หรอืตามความ

เหมาะสม 
 
5.2  ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง           
ของกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์เป็นประธานในทีป่ระชุม 

ในกรณี ทีป่ระธานกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยไ์ม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้        
ให้ประธานคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์มอบหมายให้กรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ คนใดคนหนึ่ง             
เป็นประธานในทีป่ระชุม 
 
5.3  การลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุมให้ถือเสยีงข้างมากของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีทีเ่สยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนน           
ในเรื่องนัน้ 
 
5.4  การบนัทึกรายงานการประชมุ 

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงาน          
การประชุม 

6 การรายงานของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั 
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7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทัง้การประเมินตนเอง          

ของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน                 
เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

 
8 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่              
ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้น
ประจ าปี 
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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

1 วตัถปุระสงค ์
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้                 

ค าเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และ                     
ในการก าหนดอตัราค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั เพื่อน าเสนอขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ใหค้ าเสนอแนะ        
แก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูง และท าหน้าที่ก าหนดอัตราค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั และบรษิัทย่อย และปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั
มอบหมาย 
 
2 องคป์ระกอบการแต่งตัง้ และคณุสมบติั 

2.1  องคป์ระกอบ และการแต่งตัง้ 
2.1.1 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยก าหนดประธาน    

ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งไม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั  
2.1.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย 
2.1.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน  
 

2.2  คณุสมบติั 
2.2.1  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องไม่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิัท 

และ / หรอื ประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั  
2.2.2  เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏบิตัิงานในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
 

3 วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
3.1  วาระการด ารงต าแหน่ง 

3.1.1 กรรมการบรษิัท ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มวีาระการด ารงต าแหน่ง
ตามวาระของการเป็นกรรมการบรษิทั 

3.1.2 กรรมการบรษิัทที่ด ารงต าแหน่งผู้บรหิารของบรษิัท พ้นจากต าแหน่งกต่็อเมื่อครบวาระหรือลาออก          
จากการเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3.1.3 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งกต่็อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
3.2  การพ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพน้จากการด ารงต าแหน่งโดยทนัท ีเมื่อ 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
- คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
- ถงึแก่กรรม 
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การลาออกของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร            

ไปยงัคณะกรรมการบรษิทั 
 

4 ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4.1 ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการสรรหากรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทั และบรษิัท

ย่อย เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 
4.2 คดัเลอืกและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมและเป็นไปตามระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดบัสูงของบรษิัทและบริษัทย่อย                 
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  

4.3 พจิารณากลัน่กรองรายชื่อ ตรวจสอบประวตัแิละคุณสมบตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ
ของผูท้ีจ่ะเสนอชื่อ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณา 

4.4 พจิารณาผลงาน คุณสมบตัิ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและสมควรได้รบั
เลือกตัง้ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น          
เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

4.5 พจิารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในกรณีทีม่เีหตุการณ์การเปลีย่นแปลง          
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั 

4.6 ดูแลใหค้ณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมขีนาดและองคป์ระกอบทีเ่หมาะสมกบัองคก์ร รวมถงึมกีาร
ปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

4.7 ก าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถงึจ านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่
กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั และบรษิทัย่อย โดยมหีลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน โปร่งใส และน าเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น         
แลว้แต่กรณี  

4.8 ดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั และบรษิทัย่อย ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบ 

4.9 ก าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย                
เพื่อพจิารณาผลตอบแทนประจ าปี 

4.10 ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
พเิศษอื่นนอกเหนือจากค่าจา้งส าหรบัพนกังาน  และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

4.11 พจิารณา จดัท าแผนการพฒันากรรมการเพื่อพฒันาความรู้ บทบาทหน้าที่และพฒันาการต่างๆ ที่ส าคญั          
แก่กรรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึพจิารณาก าหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 
 

5 การประชมุ 
5.1  จ านวนครัง้การประชุม  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งประชุมรว่มกนัอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้  
 
5.2  ผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง
ของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการ        
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในทีป่ระชุม 



                   บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
                MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 84 

ในกรณี ทีป่ระธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมอบหมายให้กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 
5.3  การลงคะแนนเสียง 

มตทิีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ในกรณีทีเ่สยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
 
5.4  การบนัทึกรายงานการประชมุ 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงาน
การประชุม 

 
6 การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย    
ปีละ 2 ครัง้ 

 
7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานทุกปี ทัง้การประเมนิตนเอง
ของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน                  
เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

 
8 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาตามความเหมาะสมกบัหน้าที่         
ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้น
ประจ าปี 
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นโยบายบริษทั 
 
นโยบายทีส่ าคญัของบรษิทั มดีงันี้ 
 

(1) นโยบายก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 
(2) นโยบายการจดัท าและการเกบ็รกัษาขอ้มลู 
(3) นโยบายบรรษทัภบิาลในการดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
(4) นโยบายการปกป้องดแูลรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทั 
(5) นโยบายการรกัษาความลบัและการใชข้อ้มลูภายใน 
(6) นโยบายการรบั - ให ้ของขวญั การเลีย้งหรอืประโยชน์อื่นใด 
(7) นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(8) นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(9) นโยบายทรพัยส์นิทางปัญญาและการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(10) นโยบายและมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
(11) นโยบายการแจง้เบาะแสและคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ 
(12) นโยบายการอ านวยความสะดวกและสง่เสรมิการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 
(13) นโยบายการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
(14) นโยบายการไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน 
(15) นโยบายความเป็นกลางทางการเมอืง 
(16) นโยบายเกีย่วกบัการท ารายการระหว่างกนั 
(17) นโยบายการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 
(18) นโยบายการเปิดเผยขอ้มลู 
(19) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
(20) นโยบายการด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นของกรรมการบรษิทั 
(21) นโยบายการบรหิารงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
(22) นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(23) นโยบายสิง่แวดลอ้ม (กรุงเทพฯ) 
(24) นโยบายคุณภาพ (กรุงเทพฯ) 
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1. นโยบายการจดัท าและการเกบ็รกัษาข้อมูล 
บริษัทก าหนดให้บุคลากรของบรษิัทให้ความส าคญักบัการจดัการขอ้มูลภายในองค์กร โดยการจดัท าและ

รายงานขอ้มูลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรอืกฎหมายที่ก าหนด ส่วนการเกบ็รกัษาขอ้มูลจะต้องด าเนินการให้อยู่ใน
สภาพทีป่ลอดภยั และสามารถน ามาใชอ้า้งองิได ้ซึง่บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัิไวด้งันี้ 

(1) จะต้องจดัท าและรายงานเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และเป็นไปตามมาตรฐาน หรือ
กฎหมายทีก่ าหนด 

(2) ห้ามกระท าการเพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข หรือบันทึกด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ                     
เพื่อเปลี่ยนแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัท เช่น การบิดเบือนผลการด าเนินงาน             
การบนัทกึบญัชใีหผ้ดิไปจากความเป็นจรงิโดยเจตนา เป็นตน้ 

(3) เกบ็รกัษาขอ้มลูตามก าหนดเวลา ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
2. นโยบายบรรษทัภิบาลในการดแูลผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม 
ดงัต่อไปนี้ ผูถ้อืหุน้, ลกูคา้, คู่คา้, เจา้หนี้ และ ลูกหนี้, พนักงาน, คู่แข่งทางการคา้, สถาบนัการเงนิ, สงัคม ชุมชน และ
สิง่แวดลอ้มcและภาครฐั 

2.1 ผูถ้ือหุ้น : บรษิัทมหีน้าที่ที่จะปกป้องและเคารพสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกประการ ซึ่งได้แก่สทิธิ         
ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รบัส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สทิธิในการได้รบัข้อมูลข่าวสารของกิจการ          
อย่างเพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นเพื่ออนุมตัใินวาระต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนดรวมทัง้การแต่งตัง้
หรอืถอดถอนกรรมการการแต่งตัง้ ผูส้อบบญัช ีการจดัสรรเงนิปันผล รวมทัง้กจิการอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน
ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นให้สทิธใินเรื่ องต่างๆในการประชุมสามญั         
ผู้ถือหุ้นประจ าปี ได้แก่ สทิธใินการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สทิธิในการเสนอบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็น
กรรมการล่วงหน้า สทิธิในการส่งค าถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สทิธิในการแสดงความคิดเหน็ และ          
ตัง้ค าถามต่อที่ประชุม เป็นต้น รวมถึงสร้างการเติบโตอย่างมคีุณภาพและมัน่คง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัผลตอบแทน            
ทีย่ ัง่ยนื โดยมผีลประกอบการทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการไดร้บัขอ้มูลทีจ่ าเป็นโดยเท่าเทยีม
กนั เปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิ ด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ โปร่งใส และเป็นธรรม บรษิทัจะต้อง
ไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืจ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยมแีนวปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัมหีน้าทีป่กป้องและเคารพสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ทุกประการ ซึง่ไดแ้ก่สทิธใินการซือ้ขายหรอื
โอนหุ้น สทิธใินการได้รบัส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สทิธิในการได้รบัขอ้มูลข่าวสารของกิจการอย่าง
เพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัใินวาระต่างๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนดรวมทัง้การ
แต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล รวมทัง้กิจการอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ 

(2) บรษิทัมหีน้าทีส่ง่เสรมิและสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใหส้ทิธใินเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สทิธิในการเสนอบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็น
กรรมการล่วงหน้า สทิธใินการส่งค าถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สทิธใินการแสดงความ
คดิเหน็ และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุม เป็นตน้ 

(3) บรษิทัตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืจ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
(4) ปฏบิตัหิน้าทีด่้วยความซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัการของวชิาชพี ดว้ย

ความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงูสุดของผู้
ถอืหุน้โดยรวม 
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(5) น าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงนิ การบญัช ีและรายงาน
อื่นๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ  

(6) แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิทั ทัง้ในดา้นบวกและดา้น
ลบ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุนและมเีหตุผลเพยีงพอ 

(7) หา้มมใิหพ้นักงานบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบรษิทั    ซึง่ยงั
มไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับรษิทั 

(8) ก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัการหาประโยชน์จากขอ้มูลภายในใหแ้ก่ตนเอง 
หรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ หรอืการด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับรษิทั เพื่อใหเ้กดิความยุตธิรรมต่อผูถ้อืหุน้ 
 

2.2 ลูกค้า : สร้างความพงึพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รบับริการที่ดี โดยปฏิบตัิต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัสนิคา้และบรกิารอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ ส ารวจความพงึพอใจ
ของลูกค้า เพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนาปรบัปรุงการอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสมัพันธ์และ            
ความร่วมมอืในระยะยาวกบัลูกค้าโดยยดึหลกัความซื่อสตัย์สุจรติ ความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกนัและกนั ด้วยการ
รบัผิดชอบเอาใจใส่และให้ความส าคญัต่อปัญหา และความต้องการของลูกค้าเป็นอนัดบัแรก โดยให้ผู้บริหารและ
พนกังานทุกคนปฏบิตัติามมาตรการดงัต่อไปนี้ 

ก. ยดึมัน่ในการน าเสนอและการส่งมอบสนิคา้และบรกิารทีไ่ด้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการ
ของลกูคา้ 

ข. ยดึถอืปฏบิตัติามเงื่อนไขต่าง ๆ ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัลกูคา้อยา่งดทีีส่ดุ 
ค. การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั ตอ้งมคีวามเท่าเทยีมกนั 
ง. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกบัคุณสมบตัิและคุณภาพของสนิค้าและบรกิาร   

เพื่อสรา้งความ เชื่อมัน่และความเป็นธรรมใหแ้ก่ลกูคา้ 
จ. พร้อมที่จะตอบค าถามของลูกค้ารวมทัง้ด าเนินการเกี่ยวกบัขอ้ร้องเรียน การให้ค าแนะน า และ         

การตดิตามผลความคบืหน้าในประเดน็ต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัแจง้จากลกูคา้ 
 

2.3 คู่คา้ : ปฏบิตักิบัคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและค านึงถงึผลประโยชน์ร่วมกนัพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพ          
ที่ยัง่ยนืกบัคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกนัและกนั โดยบรษิัทยดึถือปฏิบตัิตามระเบยีบการจดัซื้อจดัจ้าง ซึ่งมกีาร
ก าหนดขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัิไว้อย่างชดัเจน บรษิทัมหีน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายน าเสนอสนิค้า/บรกิารได ้       
โดยเท่าเทยีมกนั โดยใหผู้บ้รหิารและพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคู่คา้จะตอ้งปฏบิตัติามมาตรการดงันี้ 

ก. ตอ้งปฏบิตังิานต่อคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และมคีวามเท่าเทยีมกนั 
ข. การพจิารณาและตดัสนิใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรยีบเทยีบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ        

โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
ค. ตอ้งรกัษาความลบัคู่คา้โดยหา้มมใิหม้กีารรบัสนิบนหรอืค่านายหน้าใด ๆ จากคู่คา้และรวมถงึหา้ม

เปิดเผยขอ้มูลหรอืขอ้เสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรอืหลายรายให้แก่ลูกคา้รายอื่น ๆ ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม 

 
2.4  เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการช าระให้กับเจ้าหนี้                 

อย่างครบถ้วนตามก าหนดเวลา และปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ตกลงอย่างครบถ้วน รวมทัง้สรา้งความสมัพนัธ์และปฏบิตัิ       
ต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลกัความซื่อสตัย์สุจริต ความเชื่อถือ และ ความไว้วางใจ ซึ่งกนัและกัน อีกทัง้บริษัทมีหน้าที่            
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ในการสร้างความสมัพนัธ์และปฏิบตัิต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลกัความซื่อสตัย์สุจริต ความเชื่อถือ และความ ไว้วางใจ           
ซึ่งกนัและกนั รวมถึงการรบัผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความส าคญัต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ท าข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี้         
อย่างดทีีส่ดุ จงึไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) บริษัทมีหน้าที่สร้างความสมัพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสตัย์สุจริต สร้างความ
น่าเชื่อถอื และความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

(2) บรษิทัมหีน้าทีใ่นการรบัผดิชอบ เอาใจใส ่และใหค้วามส าคญัต่อเงื่อนใขต่างๆ ทีไ่ดต้กลงไวก้บัเจา้หนี้อย่าง
ดทีีส่ดุ 
 

2.5. พนกังาน : ดแูลและปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน             
การแต่งตัง้โยกย้าย การพฒันาศักยภาพ ยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยการเคารพในเกียรติ ศกัดิศ์รี และ         
สทิธสิ่วนบุคคล ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มคีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของ
พนกังาน เปิดรบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนักงาน ตลอดจนเปิดโอกาสใหพ้นักงานรอ้งเรยีนผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รบัความเป็นธรรม รวมทัง้ปฏบิตัิต่อพนักงานทุกระดบัด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลอืก
ปฏิบตัิ เคารพสทิธิในการจดัตัง้และเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทัง้          
เปิดโอกาสให้พนักงานมสีทิธใินการต่อรองเงื่อนไขในการจ้าง ในด้านสทิธมินุษยชนบรษิัทจะไม่ด าเนินการบงัคบัใช้
แรงงานจา้งแรงงานเดก็ หรอืจา้งงานบุคคลทีอ่ายุต ่ากว่าทีก่ฎหมายก าหนด จะไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สญัชาติ หรอืเผ่าพนัธุ์ และไม่เลอืกปฏบิตัิ ไม่ว่าในทางใดกต็าม และบรษิัทตกลงก าหนด
เงื่อนไขการจา้งงานต่อพนกังานทุกคนในทุกระดบัและต าแหน่งงาน โดยไม่ต ่ากว่าหลกัเกณฑต์ามทีก่ฎหมายก าหนด 
จงึก าหนดแนวทางการปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

(3) ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั 
(4) จัดให้มีการสรรหา คัดเลือก และจ้างงานที่เป็นธรรม โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 
(5) บรษิทัใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงานโดยยดึหลกัการพจิารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถ

วดัผลได้ดว้ยวธิกีารวดัผลทีใ่ชแ้ละยอมรบักนัโดยทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะงานของพนักงาน
โดยผลตอบแทนของพนกังาน รวมถงึ รายไดค้่าจา้งและค่าตอบแทนรายเดอืน รายไดจ้ากการท างาน
ล่วงหน้าและการท างานในวนัหยุด โบนสัและค่าตอบแทนพเิศษประจ าปี          การประกนัชวีติและ
ประกนัสขุภาพ กองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นตน้ 

(6) บรษิทัมุ่งส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและ
สมัมนาผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั เป็นตน้ 

(7) บรษิทัปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั เช่น การประเมนิผลการท างาน
ของพนกังาน การรกัษาความลบัเกีย่วกบัประวตัสิว่นตวัและประวตักิารท างาน การใชส้ทิธสิวสัดกิาร
ต่างๆ เป็นตน้ 

(8) บริษัทค านึงถึงสทิธิของพนักงานเป็นส าคญั และยึดถือปฏิบตัิต่อพนักงานทุกคนด้วยการเคารพ     
ในเกยีรต ิศกัดิศ์ร ีและ สทิธสิ่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสใหพ้นักงานรอ้งเรยีนผ่านช่องทางต่างๆ 
กรณีทีพ่นกังานไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 

(9) บรษิทัเคารพสทิธใินการจดัตัง้และเขา้ร่วมในองคก์รทางดา้นแรงงาน สหภาพแรงงาน หรอืองคก์รอื่น
ใด รวมทัง้เปิดโอกาสใหพ้นกังานมสีทิธใินการต่อรองเงื่อนไขในการจา้ง 

(10) บรษิทัมหีน้าทีด่แูลและจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะและเอือ้ต่อ
การท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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(11) บรษิทัเคารพและค านึงถงึสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในการจา้งงาน โดยบรษิทัจะไม่ด าเนินการบงัคบัใชแ้รงงาน 
จา้งแรงงานเดก็ หรอืจา้งงานบุคคลทีอ่ายุต ่ากว่าทีก่ฎหมายก าหนด 

(12) บรษิัทจะไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาต ิสญัชาติ หรอืเผ่าพนัธุ ์
และไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่ว่าในทางใดกต็าม และจะปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั 

(13) บรษิทัตกลงก าหนดเงื่อนไขการจา้งงานต่อพนกังานทกุคนในทุกระดบัและต าแหน่งงาน โดยไม่    ต ่า
กว่าหลกัเกณฑต์ามทีก่ฎหมายก าหนด 

(14) รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเนอแนะ ข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดต่างๆ            
จากพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาคกนั ผ่านทางช่องทางที่บรษิัทก าหนดไว้ โดยมี
กระบวนการในการด าเนินการ การแกไ้ข รวมถงึมาตรการคุม้ครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

(15) บรหิารงานดว้ยความระมดัระวงัและหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรม ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานของพนกังาน 

 
2.6 คู่แข่งทางการคา้ : ด าเนินธุรกจิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็น

ความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปัญญาของผูอ้ื่นหรอืคู่แขง่ทางการคา้ จงึก าหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่ดแีละเป็นธรรม โดยไม่กดีกนัผู้อื่นในการเข้าร่วม
แขง่ขนัทางธุรกจิ 

(2) ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม 
(3) ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย โดยปราศจากขอ้เทจ็จรงิหรอืกระท า

การใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรมต่อการแขง่ขนั 
 
2.7. สถาบนัการเงนิ : บรษิทัฯ ปฏบิตัแิละใหค้วามส าคญัต่อผูใ้หกู้ ้และคงรกัษาความสมัพนัธอ์นัด ีเพื่อสรา้ง

ความเชื่อมัน่และเชื่อถอื และใหเ้กยีรตต่ิอผูใ้หกู้ต้ามสญัญาทีผ่กูพนั 
2.8. สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม : ปฏบิตัติามกฎหมาย และ/หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ดูแลป้องกนัมิ

ให้การด าเนินงานของบรษิัทก่อให้เกดิความเสยีหายต่อคุณภาพชวีติของสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิและ
สร้างสรรค์สงัคม ทัง้ในส่วนของการพฒันาคุณภาพชวีติ การประหยดัพลงังาน และการรกัษาสิง่แวดล้อม เพื่อความ
เจรญิกา้วหน้าต่อสงัคมโดยรวม โดยบรษิทัและพนกังานตอ้งยดึมัน่ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีเคารพสทิธมินุษยชน และ
พงึปฏบิตัิต่อชุมชนท้องถิน่ที่อยู่อาศยัใกล้เคยีงกบับรเิวณโรงงานด้วยความเป็นมติร เช่น เดก็ สตร ีผู้พกิาร ผูสู้งอายุ       
อกีทัง้เปิดโอกาสในชุมชนทอ้งถิน่มสีว่นร่วมการใหค้วามสนบัสนุน และการพฒันาชุมชนในดา้นต่างๆ ใหม้คีวามเป็นอยู่
ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวฒันธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและ         
สรา้งรายได ้เป็นต้น รวมถึงการดูแลและสนับสนุนกจิกรรมทีม่คีุณประโยชน์ต่อสงัคม โดยก าหนดแนวทางการปฏบิตั ิ
ดงันี้ 

(1) บรษิัทมีนโยบายให้ ผู้บรหิาร พนักงาน ต้องยึดมัน่ปฏิบตัิเป็นพลเมืองดเีคารพสทิธิมนุษยชน และพึง
ปฏบิตัต่ิอชุมชนท้องถิน่ทีอ่ยู่ใกล้เคยีงกบัสถานประกอบการด้วยความเป็นมติร เช่น เดก็ สตร ีคนพกิาร 
ผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

(2) บริษัทมีหน้าที่ปฏิบตัิต่อชมชน และสงัคม ด้วยการให้การสนับสนุน หรือการมสี่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนดา้นต่าง ๆ ใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ตีามความเหมาะสม ไดแ้ก่ ดา้นการศกึษา ดา้นวฒันธรรม ดา้นสา
ธารสขุ ดา้นเศรษฐกจิ การสรา้งงานและสรา้งรายได ้เป็นตน้ 
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(3) บรษิัทมหีน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อาศยัในชุมชนใกล้เคยีงสถานประกอบการได้ร่วมงานกบับรษิัทฯ 
ตามความเหมาะสม อีกทัง้บริษัท ยังมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

(4) บริษัท มีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสงัคม และให้ความร่วมมือ กบั
ภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจและความเสยีสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม 

(5) หลกีเลีย่งการด าเนินงานของบรษิทัอนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อชุมชนและทอ้งถิน่ 
(6) ปฏบิตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ค าสัง่ และขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั รวมทัง้ให้ความร่วมมอืกบั

ภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ 
 

2.9 ภาครฐั : ให้ความร่วมมอืและสนับสนุนนโยบายภาครฐัเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือกบัภาครฐัและหน่วยงานต่าง ๆ โดยก าหนดให้กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานถอืปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) ใหค้วามส าคญักบัการซือ้สตัยส์ุจรติ โปร่งใสและปฏบิตัสิอดคลอ้งตามกฎหมาย ในการตดิต่อท าธุรกรรม
กบัเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานภาครฐั โดยหลกีเลีย่งการด าเนินการทีอ่าจสง่ผลต่อการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม
และขดัแย่งต่อหลกัการบริหารจดัการที่ดี รวมทัง้ต่อต้านการให้สนิบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรฐัเพื่อ
อ านวยความสะดวกหรอืผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทั 

(2) ใหค้วามร่วมมอืในฐานะพลเมอืงทีด่ ีโดยปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทัอย่างเคร่งครดั 

(3) เสนอความคดิเหน็ การมสีว่นร่วม และความร่วมมอืกบัภาครฐัในการพฒันาประเทศ รวมถงึแกไ้ขปัญหา
ต่อเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

 
3. นโยบายการปกป้องดแูลรกัษาทรพัยสิ์นของบริษทั 

บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทใช้ทรพัย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้ช่วยกนั
ระมดัระวงัและป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิัท โดยมใิห้เสยีหายหรอืสูญหาย รวมทัง้ไม่น าสิง่ของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรอื
ทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์สว่นตวั หรอืเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่นทีไ่ม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
ซึง่บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

(1) ใชท้รพัยส์นิของบรษิทั อย่างประหยดั และใหเ้กดิประโยชน์อย่างเตม็ที ่
(2) ดแูลรกัษาและปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทั ไม่ใหเ้สยีหายหรอืสญูหาย 
(3) ไม่น าสิง่ของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรอืทรพัยส์นิของบรษิทั ไปใชป้ระโยชน์สว่นตวั 
(4) หากอุปกรณ์ในการท างานเสยีหาย ควรแจง้ผูบ้งัคบับญัชาทนัท ี

 
4. นโยบายการรกัษาความลบัและการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัท             
ที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคญั มิให้น าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้         
เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน ดงันี้ 

4.1 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275                
แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) รวมทัง้การรายงาน        
การไดม้าหรอืจ าหน่ายหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 
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และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) 

4.2 ให้กรรมการและผู้บริหารของบรษิัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ จดัท าและเปิดเผย
รายงานการถอืครองหลกัทรพัยแ์ละรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิัทต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และจดัส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่บรษิัทฯ ในวนัเดียวกบัวนัที่ส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. พรอ้มทัง้รายงานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบทุกไตรมาส 

4.3 ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลกูจา้งของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายใน
ทีเ่ป็นสาระส าคญัซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์หา้มซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนที่
งบการเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากทีข่อ้มูลภายใน
ของบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลภายในต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้ใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่า
จะได้มกีารแจง้ขอ้มูลนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มาตรการลงโทษหากมกีารกระท าการฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตัดิงักล่าว
ขา้งต้น บรษิทัฯ ถอืเป็นความผดิทางวนิัยตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัทโดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 
ไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนักงาน
ดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

4.4 ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง (ตามนิยามของสานักงานก.ล.ต.)แจง้ต่อคณะกรรมการหรอื      
ผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมายเกีย่วกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิทั อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 

4.5 ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษิัทฯน าขอ้มูลภายในของบรษิัท หรอืบรษิัท            
ที่ร่วมท าธุรกิจ ที่ตนได้รบัทราบจากการปฏบิตัิหน้าที่ ไปซื้อ หรอืขาย หรอื เสนอซื้อ หรอืเสนอขาย หรอืชกัชวนให้
บุคคลอื่น ซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัหรอืบรษิทัร่วมทุนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืบุคคลอื่น  
และตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั อย่างไรกด็ ีบรษิทัส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน  
ถอืหุน้อย่างน้อย 3 เดอืนนบัจากวนัทีม่กีารซือ้ หลกัทรพัยบ์รษิทัครัง้สุดทา้ย ยกเวน้การขายหุน้บรษิทัทีซ่ือ้มาตามสทิธิ
ใน Warrant 

4.6 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน มหีน้าทีร่กัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัเช่น ความลบัทางการคา้ 
ความลบัเกี่ยวกบัข้อมูลกิจการร่วมค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ฯลฯ ไม่ให้รัว่ไหล            
ไปยงับุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจจะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บรษิัทหรอืผู้มสี่วนได้เสยี ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตาม
กฎหมาย หรอืไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจแลว้ 

4.7 ตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนและวธิกีารรกัษาความลบัของนโยบายการบรหิารจดัการเอกสารของบรษิทั และ
ขอ้ก าหนดเรื่องระบบสารบรรณของกลุ่มบรษิทั 

4.8 เมื่อไดร้บัทราบขอ้มลูสว่นบุคคลตอ้งเกบ็รกัษาอย่างระมดัระวงั หรอืใชข้อ้มูลดงักล่าวเท่าทีจ่ าเป็นภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย  ไม่น าขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรอืบุคคลอื่น และไม่พยายามเขา้ถึง
ขอ้มลูความลบัของผูอ้ื่น 

4.9 ไม่เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทั แมพ้น้สภาพหรอืสิน้สดุการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากบรษิทัไปแลว้ 
4.10 นอกจากขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ บรษิทั ถอืว่าขอ้มูลต่าง ๆ ของบรษิทัเป็นขอ้มูลทีใ่ชภ้ายใน

เท่านัน้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องใช้ข้อมูลนัน้ภายใต้กรอบหน้าที่และความรบัผิดชอบตามที่ได้รบั
มอบหมาย 

4.11 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะไดร้บัการแจง้เตอืนไม่ใหใ้ชข้อ้มูลภายในหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง
หรือผู้อื่น ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ           
จรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 
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4.12 กรรมการ ผูบ้รหิารตัง้แต่ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสหรอืเทยีบเท่าในกลุ่มงานการเงนิและการบญัช ีจะไดร้บัแจง้
ขอความร่วมมือให้งดการซื้อขายหลักทรพัย์ของบริษัท ในช่วงเวลาที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัที่อาจมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั และกรรมการ ผู้บรหิาร ตัง้แต่ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสหรอืเทยีบเท่าในกลุ่มงาน
การเงนิและการบญัช ีมหีน้าทีร่ายงานการถอืหลกัทรพัยแ์ละการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัตามกฎหมาย 
และตอ้งสง่ส าเนาใหเ้ลขานุการบรษิทัรายงานคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบดว้ย 
 

ทัง้นี้หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามระเบียบว่าด้วยการควบคุม เกี่ยวกบั
สารสนเทศภายใน และระเบยีบว่าดว้ยการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั รวมทัง้หลกัเกณฑอ์ื่นๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแล      
ทีเ่กีย่วขอ้ง ถอืเป็นความผดิทางวนิยัตามระเบยีบบรษิทั และอาจมโีทษตามกฎหมาย 
 
ตวัอยา่งเหตกุารณ์และค าแนะน าในการปฏิบติั 

เหตุการณ์ : หากท่านทราบว่า บรษิทัจะไปลงทุนซือ้ทีด่นิแห่งหนึ่งและท่านไดไ้ปซือ้ทีด่นิไวก้่อนเพื่อเกง็ก าไร
พฤตกิรรมดงักล่าวถอืว่าผดิจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั หรอืไม่ 

ค าแนะน า : พฤตกิรรมดงักล่าวถอืว่าผดิจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั เนื่องจากเป็นการหาประโยชน์ใหแ้ก่
ตนเองโดยอาศยัขอ้มลูภายใน ซึง่การหาประโยชน์จากขอ้มลูภายในไม่จ ากดัเฉพาะการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์เท่านัน้แต่รวมถึงการหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูล
ภายในทีไ่ดล่้วงรูม้าจากการปฏบิตัหิน้าที ่

เหตุการณ์ : ท่านสามารถน าขอ้มลูของบรษิทัไปพดูคยุกบัเพื่อนบรษิทัอื่นไดห้รอืไม ่
ค าแนะน า : ท่านสามารถท าได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลส าคัญ               

ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนซึ่งถือ          
เป็นข้อมูลภายใน เช่น การคาดการณ์ผลก าไร การจ่ายเงินปันผลและโครงการลงทุนใหม่        
เป็นตน้ 

 
เหตุการณ์ : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกไปแล้ว ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ          

นานเท่าใดหากไม่ปฏบิตัติามจะมผีลเช่นใด 
ค าแนะน า : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกไปแล้ว ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลทีเป็นความลับ          

ของบริษัทตลอดไป หากเปิดเผยแล้วก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บรษิัท บรษิัทอาจพิจารณา
ด าเนินคดกีบับุคคลนัน้ 

 
เหตุการณ์ : พนกังานทีน่ าขอ้มลูลบัของบรษิทัไปเปิดเผย มคีวามผดิอย่างไรบา้ง 
ค าแนะน า : การน าขอ้มลูลบัของบรษิทัไปเปิดเผยเป็นการท าผดิจรรยาบรรณและผดิวนิัยพนักงาน จงึจะถูก

พจิารณาโทษทางวนิยัตามความรา้ยแรงหรอืผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
5. นโยบายการรบั - ให้ ของขวญั การเลี้ยงหรอืประโยชน์อ่ืนใด 

ตามที่บรษิัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกจิ เพื่อพนักงานยดึถือเป็น
แนวทางในการปฏบิตังิาน แลว้นัน้ เพื่อใหพ้นกังานมแีนวปฏบิตัเิรื่องการรบั-ใหข้องขวญั การเลีย้ง หรอืประโยชน์อื่นใด 
ตามทีก่ าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกจิใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ตลอดจนสอดคล้องกบันโบบายการต่อต้านทุจรติ
คอร์รัปชัน จึงได้จัดท านโยบายฉบับนี้ขึ้น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากับดู แลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ 
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แนวทางปฏบิตั ิ
5.1 การใหข้องขวญั ของทีร่ะลกึ หรอืประโยชน์อื่นใด 

(1) การใหข้องขวญัหรอืของทีร่ะลกึ ตามประเพณีนิยม สามารถกระท าไดโ้ดยต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย     
ทีเ่กีย่วขอ้ง และจารตีประเพณีทอ้งถิน่ เช่น ส าหรบัประเทศไทยไม่เกนิ 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส 
ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของบรษิัทฯ
และบรษิทัในกลุ่ม ดงัต่อไปนี้ 
(1.1) ปฏทินิ ไดอารี ่สมุด 
(1.2) สนิคา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม (Company Product) 
(1.3) สินค้าที่ ใ ช้ เ ป็นสื่ อประชาสัมพันธ์ข องบริษัทฯ  และบริษัท ในก ลุ่ม  ( Corporate 

Logo/Corporate Brand) 
(1.4) สนิคา้โครงการหลวง โครงการในพระราชด าร ิสนิคา้ชุมชนในพืน้ทีป่ฏบิตักิารของบรษิทัฯ

และบรษิทัในกลุ่มหรอืสนิคา้เพื่อการกุศล หรอืสาธารณประโยชน์หรอืสนิคา้ทีส่นับสนุนการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื 

(2) การใหข้องขวญั ของทีร่ะลกึ ควรด าเนินการใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัเพื่อไม่ใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตัิ 
(3) ไม่ให้ของขวญั ของที่ระลกึ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรอืผู้เกี่ยวขอ้งของ

เจา้หน้าทีร่ฐั ลกูคา้ คู่คา้ และบุคคลทีต่ดิต่อดว้ย เน่ืองจากโดยพฤตกิารณ์ถอืว่าเป็นการรบัแทน 
(4) การให้ของที่ระลกึเนื่องในโอกาสส าคญัทางธุรกจิ อาท ิวนัสถาปนาการจดัตัง้ การลงนามสญัญา

ทางธุรกจิ สามารถกระท าได ้แต่หากมลูค่าของทีร่ะลกึเกนิกว่า 3,000 บาท ใหน้ าส่งผูบ้งัคบับญัชา 
หรอืสว่นงานก ากบัดแูลกจิการเป็นผูพ้จิารณาสง่คนืผูใ้หห้รอื ด าเนินการอื่น อนัสมควร ต่อไป 

*ปกตปิระเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรอืวนัส าคญัซึง่อาจมกีารใหข้องขวญักนั และ
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยนิด ีการแสดงความขอบคุณ การต้อนรบั การแสดง
ความเสยีใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบตัิกนัในสงัคมด้วย (อ้างอิงจาก
ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการใหห้รอืรบัของขวญัของเจา้หน้าทีร่ฐั พ.ศ. 2544) 

 
5.2 การเลีย้งรบัรอง 

การใชจ้่ายส าหรบัเลีย้งรบัรองทางธุรกจิ อาท ิการเลี้ยงรบัรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลีย้ง
รบัรองในรูปแบบการกฬีา และการใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตัิทางธุรกจิ หรอื เป็ นจารตี
ทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระท าได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่าย                  
อย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง            
ทางผลประโยชน์ 

 
5.3 การจดักจิกรรม CSR ร่วมกบัหน่วยงานของรฐั หรอืเจา้หน้าทีร่ฐั 

(1) การจดักจิกรรม CSR ร่วมกบัหน่วยงานของรฐั หรอืเจา้หน้าทีร่ฐั สามารถท าไดต้ามความเหมาะสม 
โดยตอ้งท าในนามบรษิทั และมวีตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบันโยบาย CSR ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ควรมี
หลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่ชัดเจน และด าเนินการผ่านขัน้ตอน ระเบียบ ของบริษัทฯ             
ทีไ่ดก้ าหนดไว ้

(2) การจดัท ากจิกรรม CSR หรอืกจิกรรมใดๆ ในนามบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม ต้องยกเวน้กจิกรรม      
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสนบัสนุนพรรคการเมอืง 

 
5.4 การรบัของขวญั ของทีร่ะลกึ หรอืประโยชน์อื่นใด 
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(1) ถ้าเป็นการรับเงินสด หรือสิง่ใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนมากลับมาเป็นเงินได้ ห้ามมิให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน รบัจาก คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 

(2) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน สามารถรบัของเป็นสว่นตวัได ้แต่ของขวญั ของก านัล หรอืการเลีย้ง
รบัรอง ตอ้งมมีลูค่า ไม่เกนิ 3,000 บาทตามประกาศของ ป.ป.ช.  จากคู่คา้ ตวัแทนทางธุรกจิ หรอื
ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
หากมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้น าส่งผู้บังคับบัญชา หรือส่วนงานก ากับดูแลกิจการ                 
เป็นผูพ้จิารณาสง่คนืผูใ้หห้รอื ด าเนินการอื่น อนัสมควร ต่อไป 

(3) กรณีเป็นของบรโิภคซึง่มวีนัหมดอายุน้อยกว่า 1 เดอืน ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของผูบ้งัคบับญัชาส่วนงาน
ก ากบัดแูลกจิการในการบรหิารจดัการ 

(4) กรณีปฏทินิ ไดอารี ่ทีใ่ชเ้ป็นสือ่ประชาสมัพนัธข์องบรษิทั พนกังานสามารถรบัเป็นของขวญัสว่นตวั
ได ้

(5) กรณีเป็นการรบัของขวญั ของทีร่ะลกึ ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสญัญาทางธุรกจิ 
สามารถกระท าได ้ทัง้นี้ ของขวญั ของทีร่ะลกึ ดงักล่าว จะตอ้งเป็นทรพัยส์นิของบรษิทั 

 
 

5.5 การรบัขอ้เสนอการประชุม อบรม สมัมนา และเยีย่มชมกจิการโดยใชง้บประมาณของคู่คา้ 
(1) การรบัขอ้เสนอการประชุม อบรม สมัมนา และเยีย่มชมกจิการ โดยใชง้บประมาณของคู่คา้สามารถ

กระท าได้ หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลักษณะแฝงการท่องเที่ยว               
การรบัขอ้เสนอการประชุม อบรม สมัมนา และเยีย่มชมกจิการ โดยใชง้บประมาณของคู่คา้ในกรณี
ที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงสญัญา สามารถกระท าได้ หากพจิารณาแล้วว่าการรบัข้อเสนอดงักล่าว          
มคีวามเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ  ทัง้นี้ ต้องไดร้บัการอนุมตัจิากผูบ้งัคบับญัชาและ
เป็นไปตามระเบยีบของบรษิทัฯ  

(2) ไม่รบัขอ้เสนอเกี่ยวกบัการอบรม สมัมนา ทีม่ลีกัษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการ
ถ่ายทอดความรูอ้ย่างแทจ้รงิ 

 
5.6 การสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และค่าใชจ้่ายอื่นใหก้บัเจา้หน้าทีข่องรฐั 

การสนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และค่าใชจ้่ายอื่นใหก้บัเจ้าหน้าทีข่องรฐั สามารถด าเนินการ
ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 

 
5.7 การบรจิาคและใหก้ารสนบัสนุนกบัหน่วยงานของรฐั หรอืเจา้หน้าทีร่ฐั รวมถงึองคก์รการกุศล  

(1) เป็นองคก์รทีเ่ชื่อถอืได ้และ/หรอืมกีารจดัตัง้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
(2) การด าเนินการต้องกระท าในนามบรษิทัฯ และบรษิัทในกลุ่ม อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย 

และเป็นไปตามระเบยีบของบรษิทัฯ  
(3) ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่ร ัฐหรือบุคคลใด ๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุ            

ในหนงัสอืขอรบัการสนบัสนุนชดัเจน และมหีลกัฐานการรบัการสนบัสนุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(4) ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนได้ถูกน าไปเพื่อ         

ใชป้ระโยชน์ของสาธารณะ และ/หรอืตรงตามวตัถุประสงค์ของการบรจิาคและ/หรอืการสนับสนุน         
อย่างแทจ้รงิ บุคลากรของบรษิทัฯ ต้องท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามแนวปฏบิตัเิรื่องการรบั-ให้
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ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด หากพบข้อสงสยัประการใด ให้ติดต่อหรือสอบถาม           
ไดท้ี ่หน่วยงานก ากบักจิการ บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน) 

 
ตวัอย่าง : ท่านจะปฏบิตัอิยา่งไรในกรณีเช่นนี้.. 

ก. การไดร้บัรางวลัจากการจบัฉลาก ในงานต่าง ๆ ทีม่ผีูเ้ขา้ร่วมจ านวนมาก เช่น งานสมัมนากบัหน่วยงาน
ภายนอก ท่านสามารถเกบ็ของรางวลัเป็นของตนเองไดห้รอืไม่ 
ค าแนะน า.: รางวลัทีไ่ดจ้ากการจบัฉลากโดยการสุม่จากตวัเลอืกจ านวนมาก มวีตัถุประสงคเ์พื่อหลกีเลีย่ง

การเกดิอทิธพิลในการตดัสนิใจอยู่แล้ว ดงันัน้ ท่านสามารถรบัเป็นของตวัเองได้แต่หาก
รางวลัมมีลูค่าสงูมากควรปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาเพื่อหาแนวปฏบิตัทิีเ่หมาะสมเพื่อใหแ้น่ใจว่า
การใหน้ัน้ไม่มเีจตนาใหเ้กดิแรงจงูใจในการตดัสนิใจใด ๆ 

ข. ท่านสามารถรบับตัรเขา้ชมคอนเสริต์ หรอืบตัรเขา้ชมกฬีาจากคู่คา้/ลกูคา้ ไดห้รอืไม่ 
ค าแนะน า : หากเป็นการใหโ้ดยเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถรบัได ้แต่หากเป็นการให้

ในนามองค์กรต่อองค์กรสามารถพจิารณารบัไว้ได้ โดยจะต้องน าบตัรเหล่านัน้มาบรหิาร
จดัการอย่างเหมาะสม เช่น การจบัฉลาก เป็นต้น ทัง้นี้ กรณีมูลค่าของบตัรเข้าชมมมีูลค่า     
สงูมากควรปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาเพื่อหาแนวปฏบิตัทิี่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการให้นัน้       
ไม่มเีจตนาใหเ้กดิแรงจงูใจในการตดัสนิใจใด ๆ 

 
ค. การเลีย้งรบัรองในรปูแบบกฬีาแก่เจา้หน้าทีร่ฐั สามารถท าไดห้รอืไม่ 

ค าแนะน า : หากเป็นการเลีย้งรบัรองในรูปแบบการจดัแข่งขนักฬีาที่กระท าอยู่เป็นประจ าหรอืจดัเป็น
ประเพณีต่อเนื่อง ควรจดัท าแผนงานขออนุมตัิจากผู้บงัคบับญัชา ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ
แผนงานประจ าปี โดยก าหนดกรอบการด าเนินงาน วงเงนิ รายละเอยีดใหช้ดัเจน เพื่อความ
โปร่งใส ทัง้นี้ พึงระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองในช่วงเจรจาหรือท าสญัญา         
ทางธุรกจิทีอ่าจมผีลต่อการตดัสนิใจและอาจเป็นเหตุใหบุ้คคลอื่นเขา้ใจผดิได้ 

ง. การจดักจิกรรมขอบคุณลกูคา้ สามารถท าไดห้รอืไม่ 
ค าแนะน า : การจดักจิกรรมขอบคุณลูกคา้ ถอืเป็นการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายทีเ่สนอผลประโยชน์

พิเศษให้กบัลูกค้าเป็นครัง้คราว เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าในแต่ละ
ช่วงเวลา ซึ่งเป็นกลไกปกติทางธุรกจิทีส่ามารถกระท าได ้โดยหน่วยงานผูจ้ดัควรก าหนด
หลกัเกณฑท์ีช่ดัเจน โปร่งใส และตรวจสอบได ้

จ. หากไม่แน่ใจในการตดัสนิใจของตน ควรท าเช่นไร 
ค าแนะน า : ใชห้ลกัวญิญชูน โดยขอใหต้ัง้ค าถามกบัตนเองดงันี้ 

- การกระท านัน้ขดัต่อกฎหมายหรอืไม่ หากขดัต่อกฎหมาย ใหย้ตุ ิ
- การกระท านัน้ขดัต่อนโยบายบรษิทัของท่านหรอืไม่ หากขดัต่อนโยบาย ใหยุ้ต ิ
- การกระท านัน้ขดัต่อค่านิยมหรอืวฒันธรรมบรษิทัของท่านหรอืไม่ หากขดัต่อค่านิยมหรอื
วฒันธรรม ใหย้ตุ ิ

- การกระท านัน้สง่ผลเสยีต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีบรษิทัของท่านหรอืไม ่หากสง่ผลเสยี ใหยุ้ติ 
- การกระท านัน้สง่ผลเสยีต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั หรอืไม่หากสง่ผลเสยีต่อภาพลกัษณ์         
ใหย้ตุ ิ

- การกระท านัน้จะก่อใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิีไ่ม่ดใีนอนาคตหรอืไม่หากก่อใหเ้กดิแนวปฏบิตัิ         
ทีไ่ม่ด ีใหยุ้ต ิ
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ทัง้นี้ กรณีไมแ่น่ใจหรอืไม่อาจตดัสนิใจไดว้่าการตดัสนิใจของตนนัน้ถูกตอ้งหรอืไม่ควรหารอืผูบ้งัคบับญัชา 
หรอืสอบถามไดท้ีห่น่วยงานก ากบักจิการ 
 
6. นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า
การตัดสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านัน้ และ                 
ควรหลกีเลีย่งการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืมสี่วนไดเ้สยี
กบัรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการมีส่วนได้เสยีของตนในรายการดงักล่าว         
และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิใจ รวมถงึไม่มอี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ 

ดงันัน้ จงึต้องพิจารณาความขดัแย้งกนัของผลประโยชน์เกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัระหว่างบรษิัทกบั
บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมอย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ มเีหตุผลและเป็นอสิระ โดยรายการที่เกีย่วโยงกนั 
แบ่งเป็น 5 ประเภท คอื 

(1) รายการค้าที่เป็นธุรกจิปกติ คอื รายการธุรกรรมการค้าที่บรษิัทท าเป็นประจ าและเป็นไปตามเงื่อนไข
การคา้ทัว่ไป เช่นการซือ้ขายกลุ่มผลติภณัฑเ์หลก็ การซือ้วตัถุดบิ และการใหบ้รกิารเป็นตน้ 

(2) รายการสนบัสนุนปกต ิคอื รายการธุรกรรมการคา้เกีย่วกบัสนิทรพัย/์บรกิาร เพื่อสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้ด าเนินการไปได้อย่างราบรื่น ได้แก่ การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้าง            
ท าโฆษณา สญัญาความช่วยเหลอืทางเทคนิค หรอืจา้งบรหิารงาน เป็นตน้ 

(3) รายการเช่า/ ให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ระยะสัน้ คอื รายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ที่ไม่สามารถ
แสดงไดว้่าเป็นไปตามเงื่อนไขการคา้ทัว่ไป และมอีายุสญัญาไม่เกนิกว่า 3 ปี 

(4) รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารอย่างอื่น 
(5) รายการที่เกี่ยวโยงกนั นอกจากรายการตามขอ้ 1-4 รูปแบบพฤติกรรมของความขดัแย้งกนัระหว่าง

ผลประโยชน์สว่นรวมทีพ่บเหน็บ่อย 
(5.1) การหาประโยชน์ใหต้นเอง หรอืสรา้งความไดเ้ปรยีบใดๆ ใหต้นเองจากการเป็นลกูจา้งของ บรษิทั 
(5.2) การรบัผลประโยชน์จากการด ารงต าแหน่งหน้าที ่
(5.3) การใชท้รพัยส์นิของบรษิทัเพื่อประโยชน์สว่นตน 
(5.4) การใชข้อ้มลูของบรษิทัเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพอ้ง 
(5.5) การรบังานนอกแลว้สง่ผลต่อความเสยีหายของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
(5.6) การใหข้องขวญั ของก านลั เพื่อความกา้วหน้า 
(5.7) การช่วยญาตมิติรใหไ้ดง้านอย่างไม่เป็นธรรม 
(5.8) การจ่ายผลประโยชน์ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและผลประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อใหไ้ดม้าซึง่การเลื่อนระดบั 

ต าแหน่ง หรอืโบนสั 
บริษัท ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใด ๆ โดยยึดถื อผลประโยชน์ของบริษัท         

เป็นส าคญั และไม่เกีย่วขอ้งในกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 
แนวทางปฏบิตัทิีด่ ี
(1) หลกีเลี่ยงการมสี่วนเกีย่วขอ้งทางการเงนิ และ/หรอืความสมัพนัธก์บับุคคลภายนอกอื่น ซึง่จะส่งผลให้

บรษิทัตอ้งเสยีผลประโยชน์ หรอืก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 
(2) บุคลากรทุกระดับจะต้องท ารายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน             

ตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนด และแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ หากมี        
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ขอ้สงสยัหรอืไม่แน่ใจ ให้รายงานเรื่องดงักล่าวโดยทนัท ีโดยใช้แบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์      
ทบัซอ้นของบรษิทั พรอ้มแนบรายละเอยีดของเรื่องดงักล่าว โดยกรรมการน าสง่ใหค้ณะกรรมการบรษิทั  

ส าหรบัผู้บริหารและพนักงานน าส่งให้ผู้บงัคบับญัชา เพื่อให้ค าแนะน าการปฏบิตัิที่เหมาะสม       
และส่งส าเนาให้ฝ่ายตรวจสอบเพื่อทราบ ( โปรดดูแบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์) 

(3) การตดัสนิใจเกี่ยวกบัการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยปราศจาก
อทิธพิลของความต้องการส่วนตวั หรอืของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง และใชร้าคาทียุ่ติธรรมเหมาะสม เสมอืน     
ท ารายการกบับุคคลภายนอก เมื่อตอ้งเกีย่วขอ้งในกระบวนการเสนอว่าจา้ง คดัเลอืกตดัสนิใจหรอือนุมตัิ
รายการที่อาจมีผลประโยชน์ทบัซ้อนให้รายงานผู้บงัคบับญัชาหรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมตัิ โดยใช้          
แบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์ทบัซอ้นของบรษิทัและใหถ้อนตวัจากการมสีว่นร่วมในกระบวนการ
ดงักลา่วหรอืถอนตวัจากการด าเนินธุรกรรมกบับรษิทั 

หากมรีายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไข
การคา้โดยทัว่ไป จะตอ้งน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิโดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทหรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แลว้แต่
กรณี) ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะต้องปฏบิตัิตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
7. นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
7.1 หลกัการและเหตผุล 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบและเป็นธรรมตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย             
มุ่งด าเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมัน่คง สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับ         
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม บรษิัทฯ ได้ตระหนักถงึ ความส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ        
จงึมนีโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) และการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 
(Anti - Corruption) ซึง่ก าหนดหลกัการ 7 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. การก ากบัดูแลองคก์ร 2. สทิธมินุษยชน 3. การปฏบิตัดิา้น
แรงงาน 4. สิง่แวดลอ้ม 5. การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 6. ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ 7. ชุมชนและสงัคม  

 
7.2 วตัถปุระสงค ์

(1) เพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไดท้ราบถงึนโยบายการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ 
(2) เพื่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงาน             

ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อย่างยัง่ยนื 
(3) เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม               

ของกจิการทีก่ าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") 
 
7.3 นิยาม 

ผูม้สีว่นไดเ้สยี : ประกอบดว้ย ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถ้อืหุ้น หน่วยงานราชการ ชุมชน และสงัคม 
 

7.4 ขอบเขต 
นโยบายนี้ ครอบคลุมผูม้สีว่นไดเ้สยีของ บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
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7.5 นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

(1) การก ากบัดแูลองคก์ร 
(1.1) บรษิัทฯ มุ่งมัน่ประกอบธุรกจิด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต และค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและ

ประเทศชาติ รวมทัง้อยู่ภายใต้ข้อก าหนด กฏระเบียบ และกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ       
การด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้เคารพต่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นที่บริษัทฯ                   
มคีวามสมัพนัธ์ดว้ย ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนต้องปฏบิตัิหน้าทีโ่ดยยดึถือระเบยีบขอ้บงัคบั
ของบรษิทั และขอ้ก าหนดของกฏหมายเป็นส าคญั รวมถงึการใหค้วามช่วยเหลอื สนับสนุน และ
การใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ และหน่วยงานภาครฐั หรอืองคก์รทีม่หีน้าที่
ในการก ากับดูแลตรวจสอบกิจการของบริษัท นอกจากนั ้น  ผู้บริ หารและพนักงาน                
จะต้องปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัและป้องกนัมิให้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง        
กบักจิกรรมใดๆ ในทางทีม่ชิอบ อนัอาจน ามาซึง่ความเสือ่มเสยีต่อการด าเนินธุรกจิ 

(1.2) ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ มีความเชื่อมัน่ว่าการแข่งขนัที่ยุติธรรมจะเป็น
แรงผลกัดนัใหบ้รษิทัมคีวามเขม้แขง็และพฒันาอยู่ตลอดเวลา บรษิทัก าหนดนโยบายใหผู้บ้รหิาร
และพนักงานทุกคนจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ และไม่ใช้วิธีการแข่งขัน                    
ทีไ่ม่ยุทตธิรรม หรอืขดัต่อจรยิธรรมทางธุรกจิ เพื่อเอาเปรยีบคู่แขง่ดว้ยวธิกีารใดๆ 

 
 

(2) การเคารพสทิธมินุษยชน 
บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือหลักปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและ           

เท่าเทยีมกนัในแต่ละกลุ่มบุคคลทีบ่รษิทัมคีวามสมัพนัธ ์ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมแีนวทางทีจ่ะสง่เสรมิและกระตุ้น
ให้มกีารปฏบิตัิตามหลกัการสทิธ ิมนุษยชนขัน้พื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่ค านึงถงึความแตกต่าง      
ในเรื่องเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมอืง หรอืความเชื่อในทางอื่นใด ชาตพินัธุห์รอื
พืน้เพทางสงัคม ทรพัยส์นิ ก าเนิด หรอืสถานะ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมแีนวทางทีจ่ะส่งเสรมิและเปิดโอกาส
ใหพ้นกังาน ในการ แสดงความคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการถูกละเมดิสทิธขิองแต่ละบุคคล 

(3) การปฏบิตัดิา้นแรงงาน 
บรษิัทฯ เชื่อว่าทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สุดในการด าเนินธุรกจิเพื่อการสร้างมูลค่า 

และผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏบิตัิงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จ าเป็นต้องใช้ความรู้
ความสามารถ รวมทัง้ความทุ่มเททัง้แรงกายและแรงใจในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ดังนั ้นบริษัทฯ ก าหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ด้วยความเท่าเทียมกัน           
ตามหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน         
ดว้ยความเคารพในเกยีรต ิศกัดิศ์ร ีและสทิธสิว่นบุคคล โดยบรษิทัฯ จะรวบรวมและเกบ็รกัษาประวตั ิขอ้มูล
ส่วนตวั ของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จ าเป็นต่อการปฏบิตัิงาน และตามทีก่ฏหมายก าหนด โดยให้ถอืเป็น
ความลบั การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะกระท าเฉพาะในกรณี ที่ผูม้สีทิธติามกฏหมายจ าเป็นต้องรบัทราบ
เท่านัน้  

บริษัทฯ จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติ                
ต่อ พนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ล าเอียง ส่งเสรมิการเรียนรู้และพฒันาศักยภาพของ
พนักงานทุกระดบัชัน้ เพื่อใหพ้นักงานมโีอกาศกา้วหน้าในอาชพี และเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของ
พนักงาน รวมทัง้ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่อง จรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึ่งปฏิบัต ิ               
จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยถูก
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สุขลกัษณะ และเอื้อต่อการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ และปฏบิตัต่ิอพนักงานด้วยความสุจรติใจด้วยการ       
รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอย่างมเีหตุผล  

(4) การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัส าคญัของสิง่แวดล้อมต่อการด ารงชวีิตของมนุษย์ ในขณะที่สงัคม 

ปัจจุบนัเริ่มตระหนักถึงความส าคญักบัการรกัษาสิง่แวดล้อมอย่างจริงจงั เนื่องจากก าด าเนินธุรกิจ และ         
การผลติของบรษิทัฯ มคีวามเกีย่วขอ้งกบักฏหมายและระเบยีบต่างๆ เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและความเขม้งวด
มาก โดยบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามกฏหมายและระเบยีบเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าวทัง้หมด และ
ค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อบริษัทฯ ท าการคัดเลือกหรือปรับปรุง
เทคโนโลยหีรอือุปการณิทีใ่ชใ้นโรงงาน  

ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงก าหนดนโยบายสิง่แวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกจิการด้วยความ 
รอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ให้การด าเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง           
หรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะควบคุมมลพิษทัง้ทางน ้ า ทางอากาศ               
และทางเสยีง โดย ดูแลให้บริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงงาน ต้องมีระบบบ าบัดน ้าเสีย         
และระบบบ าบดัไอเสยี มกีารควบคุมฝุ่ นละอองในอากาศ การควบคุมระดบัเสยีงการควบคุมระดบัความรอ้น 
การควบคุมระดบัแสงสว่าง 

 
(5) การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

กรรมการบรษิทั ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิทัฯ จะต้องปฏบิตัิตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่และจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั ดงัต่อไปนี้ 

(5.1) ไม่เรยีกรบัและจ่ายสนิบนกบับุคคลอื่นใด ที่ตนได้เขา้ไปติดต่องาน รวมถึง หน่วยงานราชการ 
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์ในทางมชิอบ 

(5.2) ละเว้นการรบัของขวญั การเลี้ยงรบัรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือ คู่ค้าที่มีมูลค่าสูง         
เกนิความจ าเป็น หากมคีวามจ าเป็นต้องรบัของขวญัในโอกาสตามประเพณี นิยม ทีม่มีูลค่าเกนิ
กว่าทีก่ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ ใหพ้นักงานรายงาน ใหบ้รษิทัฯ รบัทราบ
และน าสง่บรษิทัฯ ต่อไป 

(5.3) จดัใหม้รีะบบควบคมุภายในป้องกนัมใิหม้กีารทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยม ีระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั
ก าหนดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ผู้มีอ านาจในการอนุมัติจ่ายเงิน และวงเงินที่ร ับผิดชอบ         
ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยตอ้งมเีอกสาร หลกัฐานทีช่ดัเจน 

(5.4) พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระท าที่ท าทุจริต คอร์รัปชัน่ หรือ           
สอ่ไปในทางทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ ตอ้งแจง้ให ้ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

 
นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังจะจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย           

และ แนวทางปฏบิตัิในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่และส่งเสรมิให้พนักงานมคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ และ 
รบัผดิชอบในการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

(6) ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี้  
(6.1) ความสมัพนัธล์กูคา้  

(6.1.1) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความส าพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า        
โดยยดึหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ ความน่าเชื่อถอืและไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

(6.1.2) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการ
รบัผดิชอบเอาใจ ยดึมัน่ในการน าเสนอและการส่งมอบสนิคา้และบรกิารทีไ่ดม้าตราฐาน 
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บรษิัทฯ จะปฏิบตัิต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสนิค้าและบริการ โดยไม่เลอืก
ปฏบิตัดิ้วยความเท่าเทยีม บรษิัทฯ ยดึถอืเงื่อนไขต่าง ๆ ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัลูกค้า
อย่างดีที่สุด บริษัทฯ ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงที่เกี่ยวกับ
คุณสมบตัขิองสนิคา้และบรกิาร  

(6.1.3) บริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกบัความไม่สมบูรณ์ของ สนิค้าและ
บริการ รวมถึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน           
เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และความเป็นธรรมกบัลกูคา้   

(6.2) ความสมัพนัธค์ู่คา้ 
(6.2.1) บรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัคู่คา้ทุกราย 
(6.2.2) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดโอกาศให้คู่ค้าทุกรายน าเสนอสินค้า/บริการได้โดย         

เท่าเทียมกันทุกราย โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติดังนี้  ต้องปฏิบัตต่อคู่ค้าด้วย       
ความซื่อสตัย์สุจริตและมคีวามเท่าเทียมกนั การพิจารณาและตัดสนิใจจะต้องอยู่บน
พื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์       
ของบรษิทัฯ และต้องรกัษาความลบัของคู่คา้ บรษิทัฯ หา้มใหม้กีารเรยีบรบัสนิบนหรอื
ค่านายหน้า จากคู่คา้เดด็ขาด 

(6.2.3) บรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการจดัหาและว่าจา้งคู่คา้ทีป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการรักษาสภาพแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ และการปฏิบัติต่อพนักงาน         
ของคู่คา้ทางดา้นแรงงานและการจา้งงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลอืกปฏบิตัิ 

(6.2.4) บรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการฝึกอบรมและใหค้ าแนะน าแก่คู่คา้ในการเขา้มาปฏบิตังิานภายใน
บริเวณสถานประกอบการของบริษัทฯ หรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทได้มอบหมาย          
เพื่อเป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

(6.3) ความสมัพนัธก์บัเจา้หนี้ 
(6.3.1) บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสมัพนัธ์และปฏิบตัิต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลกัความซื่อสตัย์

สจุรติ สรา้งความน่าเชื่อถอื และความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 
(6.3.2) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความส าคัญต่อเงื่อนใขต่างๆ           

ทีไ่ดต้กลงไวก้บัเจา้หนี้อย่างดทีีส่ดุ 
(7) ชุมชนและสงัคม 

(7.1) บรษิทัฯ มนีโยบายให ้ผูบ้รหิาร พนักงาน ต้องยดึมัน่ปฏบิตัเิป็นพลเมอืงดเีคารพสทิธมินุษยชน 
และพงึปฏบิตัต่ิอชุมชนทอ้งถิน่ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงกบัสถานประกอบการดว้ยความเป็นมติร เช่น เดก็ 
สตร ีคนพกิาร ผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

(7.2) บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติต่อชมชน และสงัคม ด้วยการให้การสนับสนุน หรือการมีส่วนร่วม           
ในการพฒันาชุมชนด้านต่าง ๆ ใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ตีามความเหมาะสม ไดแ้ก่ ด้านการศกึษา 
ดา้นวฒันธรรม ดา้นสาธารสขุ ดา้นเศรษฐกจิ การสรา้งงานและสรา้งรายได้ 

(7.3) บริษัฯ มีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อาศัยในชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบการได้ร่วมงาน          
กับบริษัทฯ ตามความเหมาะสม อีกทัง้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่น         
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(7.4) บรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการดแูลและสนบัสนุนกจิกรรมทีม่คีุณประโยชน์ต่อสงัคม และใหค้วามร่วมมอื 
กบัภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจและความเสยีสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม 
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แนวทางปฏบิตั ิ
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิด้านความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR Best Practice) ของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย          
กลุ่มอุตสาหกรรม : สนิคา้อุตสาหกรรม และใหผู้บ้รหิาร พนักงาน ทุกคนในบรษิทั ปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้ง
กบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม และความเกีย่วโยงไปสูค่วามยัง่ยนืของธุรกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 
8. นโยบายทรพัยสิ์นทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรษิัทก าหนดนโยบายทรพัย์สนิทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใหทุ้กคนในองค์กร
ตระหนักถึงความส าคัญ ของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ได้ทราบถึง หน้าที ่               
ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆที่ เกี่ยวข้อง กับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ            
โดยนโยบายดงักล่าวจะต้องครอบคลุมดา้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มูล สารสนเทศของบรษิัทฯซึ่งต้องไดร้บัการปฏบิตัิอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกบัเป้าหมายหลกัขององค์กร เป็นไปตามหลกัสากล ซึ่งประกอบด้วย การรกัษาความลับ          
ของขอ้มูล (Confidentiality) การแบ่งแยกหน้าที ่(Segregation of Duties) การควบคุมการเขา้ออกศูนยค์อมพวิเตอร์
และการป้องกันความเสยีหาย (Physical Security) การรกัษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และ             
ระบบเครอืข่าย (Information and Network Security) การควบคุมการพฒันา การแกไ้ขหรอื เปลีย่นแปลงระบบงาน
คอมพวิเตอร ์(Change Management) การส ารองขอ้มูลและระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละการเตรยีมพรอ้มกรณีฉุกเฉิน 
(Back up and IT Continuity Plan) การควบคุมการปฏบิตังิานประจ าดา้นคอมพวิเตอร ์(Computer Operation)        
และการควบคุมการใชบ้รกิารดา้นงานเทคโนโลยสีารสนเทศจากผู้ให้บรกิารรายอื่น (IT Outsourcing) โดยบรษิัทฯ        
จะยดึหลกัปฏบิตัทิีส่ าคญั ดงันี้ 

(1) บรษิทัจดัใหม้กีารรกัษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่อดคลอ้งตามมาตรฐานสากล 
ซึ่งบุคลากรที่ปฏบิตัิงานมหีน้าที่รบัผดิชอบ ในการรกัษาความปลอดภยัของระบบ รวมถึงไม่เปิดเผย
รหสัผ่าน (Password) ทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึระบบขอ้มลูของบรษิทัใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

(2) การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยเีพื่อกิจกรรมส่วนตัวได้ตามสมควร แต่ต้องไม่น าไปใช้ในเชิงธุรกจิส่วนตัว           
ไม่สง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ไม่รบกวนประสทิธภิาพการท างาน และสรา้งความร าคาญ
แก่ผูอ้ื่น 

(3) ควรใช ้E-mail และ Internet ทีจ่ดัใหเ้พื่อธุรกจิของบรษิทัอย่างระมดัระวงั และไม่น ามาซึง่ความเสื่อมเสยี
ชื่อเสยีงของบรษิทั 

(4) ไม่ละเมดิลขิสทิธิ ์Software ใด 
(5) ผูป้ฏบิตังิานมหีน้าทีด่แูลบุคคลภายนอกในการเขา้ถงึแฟ้มขอ้มลูและโปรแกรมเท่าทีจ่ าเป็นต่อการท างาน 

และปฏบิตัติามนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัอย่างเคร่งครดั 
(6) บริษัทให้ความส าคัญกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ทัง้ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและ              

การน ามาใชง้านตอ้งไม่ละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา 
(7) ประกาศนโยบายและชีแ้จงแนวทางปฏบิตัใิหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกคนรบัทราบ 
(8) ลงทุนด้านความปลอดภัยของข้อมูลในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบริบท           

การประกอบธุรกจิของบรษิทั 
(9) ยดึหลกัความคุม้ค่าในการลงทุนโดยเทยีบจากความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) 
(10) ทุกคนในองคก์รมสีว่นรบัผดิชอบในการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(11) น าระเบยีบปฏบิตังิานดา้นสารสนเทศทีม่อียู่แลว้มาใชง้านหรอืประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม

ขององคก์ร 
(12) พฒันาระเบยีบปฏบิตังิาน แนวทางปฏบิตัทิีส่ามารถน าไปปฏบิตัแิละบงัคบัใชไ้ด ้
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(13) ก าหนดขอบเขตที่เกี่ยวข้องหรือให้มีผลบังคบัใช้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างชดัเจน 

 
9. นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
หมวด 1  หลกัการ ค านิยาม นโยบาย หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ ขอ้ก าหนดในการด าเนินการ 
 
หลกัการ 

บรษิทั มลิล์คอน สตลี จ ากดั (มหาชน) แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั        
ในทุกรปูแบบเพื่อใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมนีโยบายการก าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตั ิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการ
ทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้ 

เพื่อให้การตัดสินใจ และการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับ                 
การพจิารณาและปฏบิตัอิย่างรอบคอบจงึไดจ้ดัท า “นโยบายการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชนั” และ “คู่มอืมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน” รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ นโยบายการให้                
ความคุ้มครองผู้ให้ขอ้มูล และการตรวจสอบเรื่องร้องเรยีน และจรรยาบรรณธุรกจิเป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็น         
แนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด าเนินธุรกจิ และพฒันาสูอ่งคก์รแห่งความยัง่ยนื 
 
ค านิยาม 

คอร์รัปชัน หมายถึง การกระท า หรือความประพฤติใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย              
การให ้เสนอว่าจะให ้รบั หรอืเรยีกรอ้งสนิบนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น ไม่ว่ากระท าดว้ยตนเอง หรอืผ่านบุคคล
อื่นในทุกรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าจากหรอืกบัเจา้หน้าทีภ่าครฐั หรอืหน่วยงานภาคเอกชน หรอืหน่วยงานก ากบั
ดูแลตามกฎหมายใดๆ หรือองค์กรสาธารณกุศล (เรียกรวมกันว่า “เจ้าหน้าที่”) และไม่ว่าจะเป็นการกระท า หรือ            
เป็นเจ้าหน้าที่ในหรือต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อ าน าจ                  
ทีไ่ม่ถูกต้อง อนัเป็นการให้ไดม้า หรอืรกัษาไวซ้ึง่ธุรกจิ หรอืไดร้บัการปฏบิตั ิหรอืไดเ้ปรยีบเป็นพเิศษที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย หรอืเพื่อชกัจงูใจเจา้หน้าทีอ่นัอาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที่ 

ทุจรติ หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบด้วยหน้าที่หรอืด้วยกฎหมายของกรรมการผู้บรหิาร และ
พนักงานทัง้ของบริษัทของลูกค้า และของคู่ค้า หรือคู่ส ัญญาของบริษัท อาทิ การท าหลักฐานการเงินเป็นเท็จ                
การน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระท าในลักษณะที่มีการขดักั น            
ของผลประโยชน์ 

การจ่ายเงนิคอรร์ปัชนั หรอืการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจรติ หมายถงึ การจ่ายเงนิทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์
ใดๆ โดยตรงจากบรษิทัเอง หรอืผ่านลกูคา้/คู่คา้ หรอืบุคคลทีส่าม 
 

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นับเป็นเรื่องที่ส าคญัอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น
นอกเหนือจากนโยบายการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ โดยนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั ซึง่รวมถงึ
การกระท าอันเป็นการทุจริต เป็นการก าหนดหลักการเพื่อความเข้าใจร่วมกนัของกรรมการและพนักงานทุกคน             
เพื่อยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัต่ิอไป บรษิทัจงึก าหนดนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัไว ้ดงันี้ 

(1) กรรมการและพนักงานจะด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และกระท าเพื่อให้มัน่ใจว่า                 
การด าเนินการนัน้ไม่ท าให้เกดิขอ้ครหา หรอืท าให้เสื่อมเสยีชื่อเสยีงในทุกรูปแบบ ทุกการด าเนินงาน         
ที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบรจิาคเพื่อการกุศล การไม่บรจิาคให้แก่พรรคการเมอืง        
การใหข้องขวญัทางธุรกจิ และเงนิสนบัสนุนกจิกรรมต่างๆ ดงันี้ 
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- ไม่รบัและไม่เรยีกรอ้งเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดกบัผูห้นึ่งผูใ้ดทีม่เีจตนาชกัน าใหก้ระท า
หรอืละเวน้การกระท าทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

- ไม่ใหแ้ละไม่เสนอให้เงนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวขอ้งทางธุรกจิ เช่น บุคคล 
หรอืนิติบุคคล หรอืองค์กรที่บรษิัทติดต่อหรอืมีสมัพนัธ์ทางธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครฐั 
หรอืเอกชน รวมถงึองคก์รสาธารณกุศล 

(2) บริษัทจะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่ หรือสนับสนุน             
พรรคการเมืองใด หรอืผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอ านาจทางการเมือง ไม่บริจาคเงิน และ/หรือทรพัย์สนิอย่างใด         
แก่พรรคการเมอืง 

(3) บริษัทมีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และขัน้ตอนกระบวนการ เพื่อควบคุมการจัดซื้อ และการสัง่ซื้อ              
การแจง้ใหช้ าระหนี้ การเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร โดยจะมกีารบนัทกึขอ้มูลอย่างเป็นระบบ เพื่อใชอ้า้งองิและ
ตรวจสอบได ้

(4) บรษิทัมกีารประเมนิความเสีย่งในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสุม่เสีย่งต่อการทุจรติและคอรร์ปัชนั 
(5) บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม ่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติ               

ทีไ่ม่เหมาะสม  
(6) บริษัทจดัให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และคอร์รปัชนัแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและ

พนักงาน เพื่อส่งเสรมิความซื่อสตัย์สุจรติ และความรับผดิชอบในการปฏบิตัิหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็น       
ถงึความมุ่งมัน่ของบรษิทั 

(7) บริษัทจัดให้มีการรายงานทางการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานรายงาน           
ทางการเงิน และมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงาน            
ทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 

(8) บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ          
แจ้งเบาะแสอนัควรสงสยัโดยมัน่ใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รบัการคุ้มครอง โดยไม่มกีารลงโทษหรือ
โยกยา้ยทีไ่ม่เป็นธรรม หรอืกลัน่แกลง้ดว้ยประการใด และรวมถงึการแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบเพื่อตรวจสอบ
ตดิตามทุกเบาะแสทีม่กีารแจง้เขา้มา 

 
หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

(1) คณะกรรมการบรษิทั  
มหีน้าที่และรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลให้มรีะบบสนับสนุนการต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความส าคัญกับ           
การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ  
มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบควบคุมภายใน 

ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล                
มคีวามรดักุม เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 

(3) คณะกรรมการบรหิาร  
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย           

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวน           
ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ
ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
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(4) ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
มีหน้าที่และรบัผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง         

ตรงตามนโยบาย แนวปฏบิตั ิอ านาจด าเนินการ ระเบยีบปฏบิตั ิและกฎหมายขอ้ก าหนดของหน่วยงาน
ก ากบัดแูล เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามรีะบบควบคุมทีม่คีวามเหมาะสม และเพยีงพอต่อความเสีย่งดา้นทุจรติคอร์
รปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการรวจสอบ 

(5) ผูบ้รหิารทุกฝ่าย  
มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือ               

การปฏบิตังิาน 
(6) พนกังานทุกฝ่าย 

มหีน้าที่ในการปฏบิตัิตามนโนบายการต่อต้านคอร์รปัชนั และคู่มอืมาตรการต่อต้านการทุจรติ        
คอรร์ปัชนั รวมถงึนโยบายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
แนวทางการปฏิบติั 

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และ            
คู่มอืมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนั รวมถงึนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ นโยบายการใหค้วาม
คุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู และการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน และจรรยาบรรณธุรกจิ โดยต้องไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้ง
กบัเรื่องทุจรติคอร์รปัชนั ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม เพื่อมุ่งหวงัประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั 
เพื่อนและคนรูจ้กั 

(2) พนักงานบริษัททุกคน ต้องไม่เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายทุจริตคอร์รปัชนัที่เกี่ยวข้อง         
กบับรษิทั ต้องแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษาผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีก่ าหนดใหท้ าหน้าที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตดิตามรบัเรื่องรอ้งเรยีน ผ่านช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ 

(3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รปัชนั ตามมาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทัง้ ไม่มีการ
ด าเนินการใดๆ เพื่อลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏเิสธการคอร์รปัชนั แม้ว่า       
การกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ  

(4) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานทุกระดบั ทีก่ระท าการทุจรติคอรร์ปัชนั ถอืเป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณ
ของบรษิัท จะต้องไดร้บัการพจิารณาทางวนิัยตามระเบยีบทีบ่รษิัทก าหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รบั
โทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

(5) บรษิัทตระหนักถงึความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเขา้ใจกบับุคคลอื่นที่ต้องปฏบิตัิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย             
การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั 

(6) บรษิทัมุ่งมัน่ที่จะสร้างและรกัษาวฒันธรรมองคก์รที่ยดึมัน่ว่าการทุจรติคอรร์ปัชนัเป็นสิง่ที่ยอมรบัไม่ได ้
ทัง้การท าธุรกรรมกบัภาครฐัและเอกชน 

(7) เพื่อความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดทุจริตคอร์รัปชนั กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทัทุกระดบั ตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื่องต่อไปนี้ 
(7.1) การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเมอืง  

บรษิัทจะไม่ให้การสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมของพรรคการเมอืงพรรคหนึ่งพรรคใด       
โดยจะวางตวัเป็นกลาง จะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการฝักใฝ่ หรอื สนับสนุนพรรคการเมอืงใด 
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หรือผู้หนึ่ งผู้ ใดที่มีอ านาจทางการเมือง ไม่บริจาคเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอย่างใดแก่              
พรรคการเมอืง 

ส าหรับพนักงานมีสิทธิ และหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ
สนบัสนุนกจิกรรมทางการเมอืงต่างๆ ไดอ้ย่างมอีสิระเป็นการส่วนตวั โดยกระท านอกเวลาท าการ 
และไม่ใชท้รพัยส์นิของบรษิทัในการกระท าการดงักล่าว 

(7.2) การบรจิาคเพื่อการกุศล 
บรษิทัสามารถบรจิาคเงนิ หรอื ทรพัยส์นิของบรษิทัเพื่อการกุศลได ้แต่ตอ้งกระท าในนาม

บริษัทเท่านัน้ โดยการบริจาคนัน้ต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล 
สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่เป็นองค์กรตามรายชื่อที่ระบุโดย
กรมสรรพากรหรอืกระทรวงการคลงัเท่านัน้ 

 
(7.3) เงนิสนบัสนุน หรอืเงนิช่วยเหลอืทางธุรกจิ 

บรษิทัสามารถบรจิาคเงนิ หรอื ทรพัยส์นิของบรษิทัเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ แต่ต้อง
ระบุชื่อในนามบรษิทัเท่านัน้ โดยเงนิสนบัสนุนทีจ่่ายไป ตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พื่อธุรกจิ ภาพลกัษณ์       
ที่ดี และชื่อเสยีงของบริษัท ทัง้นี้การเบิกจ่ายต้องระบุวตัถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐาน               
ทีต่รวจสอบได ้ 

(7.4) การให ้หรอื รบัของขวญั 
ของขวัญที่ให้หรือรับในเทศกาล หรือประเพณีนิยมต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท          

(สามพนั) หากมีกรณีต้องให้หรอืรบัของขวญัที่มมีูลค่ามากกว่านัน้ ให้ประธานกรรมการบรหิาร
พจิารณาตามความเหมาะสม อน่ึง การใหข้องขวญัต้องระบุชื่อในนามบรษิทัเท่านัน้และมหีลกัฐาน
ตรวจสอบได ้

(7.5) การเลีย้งรบัรอง 
ค่ารบัรองหรือค่าบริการนัน้ ต้องเป็นค่ารบัรองหรือค่าบริการอนัจ าเป็นตามธรรมเนียม

ประเพณีทางธุรกิจทัว่ไป เป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือการบริการ             
ทีจ่ะอ านวยประโยชน์แก่กจิการ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง โดยต้องมมีูลค่าเหมาะสม 
และไม่เป็นการสรา้งแรงจงูใจในการตดัสนิใจทีไ่ม่ชอบธรรม และมหีลกัฐานตรวจสอบได ้

 
หมวด 2   นโยบายท่ีเก่ียวข้อง การจดัการ การเผยแพรน่โยบายการต่อต้านคอรร์ปัชนั 

(1) นโยบายที่เกี่ยวข้อง : คณะกรรมการขอให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณานโยบายและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง        
ของบรษิทัดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1.1) นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
(1.2) นโยบายการเผยแพร่ขอ้มลู 
(1.3) นโยบายการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู และการสอบสวนขอ้รอ้งเรยีน 
(1.4) จรรยาบรรณธุรกจิ 

(2) คณะกรรมการก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง          
เป็นประจ าทุกปี 

(3) คณะกรรมการจะจดัให้ฝ่ายจดัการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั ผ่านช่องทางการสื่อสาร         
ของบรษิัท เช่น จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต์ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) กรณีทีม่ขีอ้สงสยัใดๆ เกีย่วกบันโยบายนี้ ใหส้อบถามจากผูบ้งัคบับญัชา
หน่วยงานทีต่นสงักดั เลขานุการบรษิทั หรอืประธานกรรมการบรหิาร 
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ทัง้นี้ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบั ถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัและถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของ          

การว่าจา้ง หากพนกังานผูใ้ดละเมดินโยบายและมาตรการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัดงักล่าวถอืว่าเป็นความผดิวนิัย และ
จะไดร้บัการพจิารณาโทษตามระเบยีบของบรษิทัต่อไป 

 
10. นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแสการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 
 
บททัว่ไป 

ในการด าเนินธุรกจิเพื่อด ารงไวซ้ึง่ความน่าเชื่อถอื มคีวามโปร่งใส มจีรรยาบรรณ บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนดกลไก
ในการให้ความคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัผู้ที่ให้ความร่วมมอืกบับริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริต          
คอรร์ปัชนั ไดแ้ก่ การแจง้เบาะแส หรอืการใหข้อ้มูล รวมถงึการปฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่า
การกระท าดงักล่าวนัน้ จะไม่ท าใหผู้ก้ระท าไดร้บัความเดอืดรอ้น เสยีหาย 

 
วตัถปุระสงค ์

ระเบียบนี้จดัท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิในการแจ้งเบาะแส การร้องเรยีนเกี่ยวกบัการทุจริตคอร์รปัชนั 
รวมทัง้การใหค้วามคุม้ครองใหก้บัผูแ้จง้เบาะแส หรอื ใหข้อ้มลู รวมถงึผูท้ีป่ฎเิสธการทุจรติคอรร์ปัชนั 

 
ขอบเขตและแนวทางปฏิบติั 

ผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิัทฯ ซึง่พบเบาะแสการทุจรติคอรร์ปัชนัของพนักงาน หรอื ผู้บรหิารระดบัสูง 
หรอืกรรมการ หรอืไดร้บัผลกระทบจากการปฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชนั สามารถแจง้เบาะแส / รอ้งเรยีน ผ่านช่องทาง     
ทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ โดยบรษิัทฯ จะใหค้วามคุม้ครองผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการแจง้เบาะแสหรอืรายงาน
การทุจริตคอร์รัปชัน และให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวด้วย ระเบียบนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง                
ของนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั ซึง่พนกังานทุกคนมพีนัธะผกูพนัทีจ่ะตอ้งยดึถอืปฏบิตั ิ

 
การแจ้งเบาะแส / รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชนั 

พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบตัิงานที่ขดัแย้งต่อระเบียบค าสัง่             
ของบรษิัทฯ หรอืเหน็การกระท าที่เข้าข่ายหรือเพียงสงสยัว่าเป็นการกระท าทุจริตคอร์รปัชนัที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ 
พนกังานตอ้งแจง้ผ่านช่องทางทีบ่รษิทัฯก าหนด ทัง้นี้หากมขีอ้สงสยั หรอืไม่แน่ใจในการพจิารณาดว้ยตนเอง พนักงาน
สามารถขอค าปรกึษาจากผู้บงัคบับญัชาหรอืสอบถามจากฝ่ายก ากบัดูแลกจิการ  พนักงานพงึต้องให้ความร่วมมือ         
ในการตรวจสอบและใหข้อ้เทจ็จรงิต่างๆ ต่อกรณีพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติคอรร์ปัชนั 

 
เรือ่งท่ีรบัแจ้งเบาะแส / รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชนั 

(1) การใชอ้ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเอง หรอืผูอ้ื่น 
(2) พบการท าลายเอกสารหลักฐานใด การบิดเบือน หรือปิดบังข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทุจริต           

คอรร์ปัชนั 
(3) พบการกระท าใดๆ ทีส่งสยัว่าจะเป็นการทุจรติคอรร์ปัชนัหรอืมเีหตุการณ์/ขอ้มลูทีอ่าจเขา้ขา่ยการกระท า

ดงักล่าว 
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(4) ไดร้บัผลกระทบจากการแจง้เบาะแส หรอืการใหข้อ้มูล หรอืใหค้วามร่วมมอืในการคน้หาความจรงิ หรอื
ปฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชนั เช่น การถูกกลัน่แกลง้ การถูกลดต าแหน่ง การถูกลงโทษ การถูกปลดออก
จากงาน หรอืผลกระทบอนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูแ้จง้เบาะแส 

 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส /รอ้งเรียนการทุจริตคอรร์ปัชนั 

ผู้พบเห็นเหตุสงสยัที่เข้าข่ายการกระท าทุจริตคอร์รัปชันหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริต           
คอรร์ปัชนัสามารถแจง้เบาะแส / ร้องเรยีน โดยเปิดเผยหรอืไม่เปิดเผยชื่อพรอ้มทัง้ระบุขอ้เทจ็จรงิ หรอืแจ้งหลกัฐาน          
ทีช่ดัเจนเพยีงพอทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ามเีหตุอนัควรใหเ้ชื่อไดว้่ามกีารกระท าทุจรติคอรร์ปัชนั หรอืไดร้บัผลกระทบจากการ
ปฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชนัโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้ 

 
ประธานกรรมการบรษิทัฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ผูบ้งัคบับญัชาทีต่นเองไวว้างใจในทุกระดบั 

 Website :  www.millconsteel.com (หวัขอ้ : รอ้งเรยีน แจง้เบาะแส  
     ขอความเป็นธรรม ต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชนั)  

ทาง E-mail      :  compliance@millconsteel.com 
ทางโทรศพัท ์   : 0 2652 3333 ต่อ 208  
ทางโทรสาร :  0 2632 9899 
ทางไปรษณีย ์ :  หน่วยงาน CG & Compliance บมจ.มลิลค์อน สตลี  

เลขที ่52 อาคารธนิยะพลาซ่า  ชัน้  29 ถนนสลีม   
แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร 10500 

 
กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัทฯ ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธาน

กรรมการบรษิทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
หมายเหตุ :  บรษิทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบขอ้ร้องเรยีนโดยพจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิทีม่คีวามน่าเชื่อถือ อย่างไรกด็ี     
ผูแ้จง้เบาะแส หรอืขอ้ร้องเรยีนพงึตระหนักว่า การรายงานโดยไม่สุจรติ หรอืการรายงานในลกัษณะไม่เปิดเผยชื่อนัน้ 
อาจเป็นขอ้จ ากดัของบรษิทัฯ ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
 
การคุ้มครองผูแ้จ้งเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บริษัทฯ ได้ก าหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกบับริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริต         
คอรร์ปัชนั ไดแ้ก่ การแจง้เบาะแส หรอืการใหข้อ้มูล รวมถงึการปฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่า
การกระท าดงักล่าวนัน้ จะไม่ท าใหผู้แ้จง้ไดร้บัความเดอืดรอ้นและเสยีหาย ดงันี้ 

(1) บรษิัทฯ จะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมอืกบับรษิัทฯในการแจ้งเบาะแส หรอื ปฏเิสธการทุจรติ       
คอร์รัปชนัที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รบัความเดือดร้อน อนัตราย หรือไม่ได้รบัความเป็นธรรม          
อนัเกดิจากการใหค้วามร่วมมอืในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัดงักล่าว 

(2) บริษัทฯ จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการทุจริต           
คอรร์ปัชนั แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

(3) กรณีผูแ้จง้เบาะแส / รอ้งเรยีน พบว่าตนเองไดร้บัความไม่ปลอดภยัหรอือาจเกดิความเสยีหาย สามารถ
รอ้งขอใหบ้รษิทัฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมได้ 
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(4) เพื่อเป็นการคุ้มครองสทิธิของผู้ร้องเรียน และให้ข้อมูลที่กระท าโดยสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดข้อมูล              
ผู้แจ้งเบาะแส หรอื ให้ขอ้มูลและเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวเป็นความลบั โดยจ ากดัให้มีการรบัรู้เฉพาะผู้ที่มี
หน้าที่ร ับผิดชอบในการตรวจสอบค้นหาความจริง หากพบว่ามีการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ผิด
วตัถุประสงคห์รอืเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมจะถอืว่าฝ่าฝืนและเป็นการกระท าทีผ่ดิวนิยั 

(5) กรณีพบว่ามพีนักงาน หรอืผูบ้รหิาร ปฏบิตัต่ิอบุคคลอื่นดว้ยวธิกีารทีไ่ม่เป็นธรรม หรอืก่อใหเ้กดิความ
เสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนัน้ได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธ           
การทุจรติคอรร์ปัชนั ใหถ้อืว่าเป็นการผดิวนิยั  
 

บทลงโทษ 
ผูท้ี่กระท าการใดๆ โดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ ไม่ปฏบิตัติามระเบยีบนี้ รวมถงึพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง

กลัน่แกล้ง ข่มขู่ลงโทษทางวินัย หรือ เลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน             
ต่อผูแ้จง้เบาะแส / รอ้งเรยีน หรอื บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินการตามระเบยีบนี้ ใหถ้อืว่าผูน้ัน้กระท าผดิวนิัย และ
ตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้ต่อบรษิทัฯ และผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว 
หมายเหตุ : ทัง้นี้ หากระเบียบใดที่ข ัดหรือแย้งกับค าสัง่นี้ให้ถือปฏิบัติตามค าสัง่นี้แทน ตัง้แต่วันที่มีผลบังคับใช้          

เป็นตน้ไป 
 
11. นโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้ารว่มประชุมผูถื้อหุ้น 

เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธขิ ัน้พื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
ดงันี้ 
 
11.1 ก่อนการประชุมผูถ้ือหุ้น 

(1) จดัให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ภายใน 120 วัน นับแต่วนัสิ้นสุดรอบปีบัญชี และบริษัท        
อาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ เพิ่มเติมตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

(2) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท เรื่องก าหนดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นหรอืวสิามญัผู้ถือหุ้น 
ระเบียบวาระการประชุม และสาระส าคญัที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ       
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์”) SETPORTAL โดยทนัทหีรอืไม่เกนิ 9.00 น.       
ของวนัท าการถดัไปนบัจากวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีติ 

(3) ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจดัส่งหนังสอืเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาการประชุม วาระการประชุม 
วตัถุประสงค ์และเหตุผลของแต่ละวาระทีเ่สนอ พรอ้มทัง้ความเหน็ของ คณะกรรมการบรษิทั ตลอดจน
ข้อมูลประกอบการประชุม ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า            
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสิบวัน ) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที ่
www.millconsteel.com และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจดัส่งเอกสารล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนั (ยี่สบิเอด็วนั) ยกเว้นกรณีมคีวามจ าเป็นเร่งด่วน บรษิัทจะแจ้ง
ล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนด 

(4) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถเสนอชื่อบุคคล                   
ผู้มีคุณสมบตัิเพื่อรบัการิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทได้ก่อนวนัประชุม ตามหลกัเกณ์ที่บริษัท
ก าหนด  
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(5) ประธานทีป่ระชุมจดัสรรเวลาและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสในการแสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัท การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  รวมทัง้       
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามล่วงหน้ามากกว่า 3 เดอืนก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั
หรอืสง่มาที ่ 

ฝ่ายงาน ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 29 ถนนสลีม   
แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2652-333 ต่อ 208   โทรสาร 0-2632-9899 

โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่
ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์(SETPORTAL) พรอ้มกบัการน าสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

(6) คณะกรรมการจะก าหนดวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยตอ้งมวีาระดงัต่อไปนี้ 
การประชุมสามญัประจ าปี 
 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ก่อน 
 รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
 พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปีทีผ่่านมา 
 พจิารณาอนุมตั ิหรอืใหง้ด การจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา 
 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 
 วาระอื่นๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เพื่อให้คณะกรรมการตอบข้อซกัถาม           

ในประเดน็นอกเหนือจากวาระทีก่ าหนดขา้งตน้ หรอืใหผู้ถ้อืหุน้ใหข้อ้เสนอแนะในประเดน็ต่างๆ 
ทีอ่ยู่ในความสนใจ แต่ในทุกกรณี จะไม่มกีารลงมตแิต่อย่างใด 

การประชุมวสิามญั 
 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ก่อน 
 กรณีมวีาระอื่น บรษิทัจะจดัใหม้สีารสนเทศทีค่รบถว้นและเพยีงพอ 
 พจิารณาวาระส าคญัตามทีค่ณะกรรมการเสนอต่อผูถ้อืหุน้ 

(7) กรณีมกีารยกเลกิ เพิม่เตมิ หรอืเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมที่ส าคญั บรษิทัต้องแจ้งตลาดหลกัทรพัย์
ล่วงหน้า ≥ 14 วนั ก่อนวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้เพื่อสทิธเิขา้ประชุม (Record Date “RD”) หรอื         
วนัปิดสมุดทะเบยีน  (Book Closing Date “BC”) 

(8) ประกาศหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสอืพิมพ์รายวนัติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั สว่นมตพิเิศษใหล้งประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั 

(9) มอบหมายใหเ้ลขานกุารบริษัท และนกัลงทุนสมัพนัธ์ เป็นผูต้ิดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวก
ระหวา่งบรษัิทกบันกัลงทนุ 

 
11.2 วนัประชุมผูถ้ือหุ้น 

(1) อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง ไม่ท าการใดๆ ทีเ่ป็นการ
จ ากดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ 
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(2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเวลาเริ่มประชุม           
2 ชัว่โมง 

(3) บริษัทก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น            
ทีจ่ะเขา้ประชุม 

(4) บรษิทัน าระบบคอมพวิเตอร ์และบารโ์คด้ มาใชใ้นการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีง เพื่อความสะดวก
รวดเรว็ และความถูกตอ้ง เชื่อถอืไดข้องขอ้มลู 

(5) บรษิทัสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ 
(6) อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทด าเนินการ      

แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น              
เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยตนเองได ้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถมอบอ านาจให้กรรมการอิสระที่บรษิัทแต่งตัง้ขึน้เป็นผู้รบัมอบอ านาจแทน โดยปฏบิตัิหน้าที่
เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ         
ออกเสยีงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่เป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทัว่ไป 

(7) บริษัทชี้แจงและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสยีง
ลงคะแนนอย่างชดัเจนตัง้แต่เริม่การประชุม 

(8) บรษิทัจะไม่เพิม่วาระการประชุมนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ หรอืเปลีย่นแปลง
ขอ้มลูทีส่ าคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

(9) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม        
แสดงความคดิเหน็ และขอรบัการชีแ้จงจากคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูส้อบบญัชใีนวาระทีเ่กีย่วขอ้ง 

(10) บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล บรษิัทตรวจนับ
คะแนนเสยีงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบอย่างชดัเจนและ
โปร่งใส 

(11) บริษัทบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์และบนัทึกการออกเสียงและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์        
ของบริษัท เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจดูการประชุมผู้ถือหุ้น           
ทีจ่ดัขึน้ 

 
11.3 หลงัการประชุมผูถ้ือหุ้น 

(1) บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรือ          
อย่างชา้ภายในเวลา 9.00 น.ของวนัท าการถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(SETLink) เพื่อเผยแพร่ต่อผูล้งทุน 

(2) บรษิัทจดัท ารายงานการประชุมที่มสีาระส าคญัครบถ้วน เพื่อจดัส่งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผู้ถือหุ้น (ทัง้กรณีการประชุมสามัญ         
ผูถ้อืหุน้และการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้) 

(3) บรษิทัเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.millconsteel.com และมกีารแจง้
ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETLink) 

 
นอกจากนัน้บรษิทัมนีโยบายจดัการใหผู้ถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูถ้อืหุน้รายย่อยรวมทัง้ผูถ้อืหุน้

ต่างชาตไิดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยมแีนวปฎบิตัดิงันี้ 
(1) บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นมสีทิธเิสนอเรื่องเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล       

เพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกใหเ้ป็นกรรมการในการประชุมสามญัประจ าปี ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 
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(2) บริษัทก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน และ นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล            
ทางการเงนิ และที่มใิช่ทางการเงนิ ต่อสาธารณะ เช่น การใช้ขอ้มูลในทางที่ผดิ การใช้ขอ้มูลภายใน         
เพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัย ์เพื่อป้องกนัมใิห ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ใชข้อ้มูลภายในแสวงหา
ประโยชน์โดยตรงหรอืโดยออ้ม ทัง้นี้บรษิทัไดม้กีารแจง้นโยบายและแนวปฏบิตัใิหทุ้กคนภายในองคก์ร
ปฏบิตั ิและตดิตามผลอย่างสม ่าเสมอ 

(3) บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระส าคัญและ            
อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยช น์            
ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทัง้นี้  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบงัคบัของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย           
อย่างเคร่งครดั 

(4) บริษัทก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และ          
แจง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในบรษิทัฯ ถือปฏบิตั ิและหา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลภายในท าการ      
ซือ้ขายหลกัทรพัย ์ของบรษิทัฯ ภายใน 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิ
ประจ าปี  

(5) คณะกรรมการบรษิทั จะด าเนินการประชุมผูถ้อืหุน้โดยเรยีงตามวาระทีไ่ดแ้จ้งไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม 
และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้            
ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น        
เพื่อประโยชน์ของบรษิทั ฯ และไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

(6) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทด าเนินการแนบหนังสือ มอบฉันทะ           
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุ้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบั       
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอ านาจ             
ใหก้รรมการอสิระทีบ่รษิทัแต่งตัง้ขึน้เป็นผูร้บัมอบอ านาจแทน โดยปฏบิตัหิน้าทีเ่สมอืนเป็นตวัแทนของ        
ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงคะแนนแทนตน       
ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ ซึง่เป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทัว่ไป 

(7) คณะกรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีและผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อใหค้ณะกรรมการ
ได้พจิารณาธุรกรรมของบรษิัท ที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และตดัสนิใจเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัโดยรวม นอกจากนี้ กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารทีม่สีว่นไดเ้สยีกบัธุรกรรมทีท่ ากบับรษิทั ต้องไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสนิใจท าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามขัน้ตอนหรือมาตรการอนุมตัิการท า
รายการระหว่างกนัของบรษิทั 

(8) ก าหนดใหก้รรมการบรษิทั และผูบ้รหิารของบรษิทัต้องรายงานการซือ้ขาย รวมถงึการเปลีย่นแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทัง้ของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ            
ผ่านเลขานุการบริษัท หลงัการซื้อขายหลกัทรพัย์ 1 วนั นับจากวนัที่ขายหลกัทรัพย์ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ  ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59  แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี้บริษัทได้ก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืน          
หรอืไม่ปฏบิตัติาม  

(9) บรษิัทจดัท ารายงานการประชุมที่มสีาระส าคญัครบถ้วน เพื่อจดัส่งตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์บรษิทัภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ (ทัง้กรณีการประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้และการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้) 
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คณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ที่เป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รบัการปฏิบตัิและ
ปกป้องสทิธิ ขัน้พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกนั ทัง้การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสทิธิของผู้ถือหุ้น        
ส่วนน้อย การป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเขา้ท า รายการระหว่างกนั 
ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยก าหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
 
12. นโยบายการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามที่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่การปลูกฝังจิตส านึกแก่พนักงานในการ                 
ใช้ทรพัยากรให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุดในอนัที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสยั และน าไปปรบัใช้ที่บ้าน รวมทัง้            
ยงัคาดหวงัผลพลอยไดซ้ึง่จะท าใหเ้กดิการใชท้รัพยากรอย่างมปีระสทิธภิาพในระดบัประเทศ ทัง้นี้ บรษิทัฯสื่อสารการ
สรา้งจติส านึกดา้นการใชท้รพัยากร ดว้ยวธิกีารต่างๆ การประชาสมัพนัธ ์การจดับอรด์ และใหค้วามรูโ้ดยการ จดัอบรม 
ภายใต้แนวคดิ 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle เพื่อให้เกดิการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่างเตม็ที่ และเป็นการ              
ลดพลงังานในการก าจดัขยะ ลดมลพษิและลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก นอกจากนี้ บรษิัทฯส่งเสรมิในการ         
จดัการพลงังานภายในองค์กร และการจดัการด้านสิง่แวดล้อม และการใช้หลกัผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่าย          
เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการลด การก่อมลพษิและลดภาระของสงัคมตามธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ ส่งเสรมิใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้พนักงานในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ใชท้รพัยากรของบรษิทัฯใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สงูสดุโดยมหีลกัปฏบิตั ิดงันี้ 
 
นโยบายการลดขยะ และการน ากลบัมาใชใ้หม่ 

(1) ใชก้ระดาษทัง้สองหน้า อย่าใชเ้พยีงดา้นใดดา้นหนึ่งเท่านัน้ 
(2) ก าหนดใหใ้ชก้ารสง่เอกสารต่อๆ กนั แทนการส าเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยดักระดาษ 
(3) ลดการสญูเสยีกระดาษเพิม่มากขึน้ ดว้ยการหลกีเลีย่งการใชก้ระดาษปะหน้าโทรสาร ชนิดเตม็แผ่น และ

หนัมาใชก้ระดาษขนาดเลก็ ทีส่ามารถตดัพบับนโทรสารไดง้่าย 
(4) ใชก้ารสง่ผ่านขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพวิเตอรแ์ทนการสง่ขา่วสารขอ้มลูโดยเอกสาร 
(5) ส าหรบัขอ้มลูบางอย่างทีส่ามารถอ่านผ่านคอมพวิเตอรไ์ด ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งพมิพอ์อกมา 
(6) ลดการใชผ้ลติภณัฑ ์ทีม่บีรรจุภณัฑท์ีย่ากต่อการท าลาย เช่น โฟม หรอืพลาสตกิ ควรเลอืกใชบ้รรจุภณัฑ์

ทีน่ ากลบัมาใชใ้หม่ได ้(Reuse) หรอืน าไปผ่านกระบวนการผลติมาใชใ้หม่ได ้(Recycle) 
 

นโยบายการใชอุ้ปกรณ์ส านกังานของบรษิทัฯ 
(1) ปิดจอภาพคอมพวิเตอรเ์มื่อไม่มกีารใชง้านนานเกนิกว่า 15 นาท ีหรอืตัง้โปรแกรมพกัหน้าจอ 
(2) ปิดเครื่องคอมพวิเตอร์และเครื่องพมิพ์เมื่อไม่มกีารใช้งาน ติดต่อกนันานกว่า 1 ชัว่โมง และปิดเครื่อง      

ทุกครัง้หลงั เลกิการใชง้านพรอ้มทัง้ถอดปลัก๊ออก 
(3) เลอืกใชค้อมพวิเตอรท์ีม่รีะบบประหยดัพลงังาน เพราะใชก้ าลงัไฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 55 ในขณะทีร่อท างาน

และควรใช้จอภาพขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไป เช่น จอภาพ ขนาด 14 นิ้ว จะใช้พลงังานน้อยกว่าจอภาพ
ขนาด 17 นิ้ว ถงึรอ้ยละ 25 

(4) การตรวจแก้ไขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแก้ไขบนเอกสารที่พมิพ์จากเครื่อง พิมพ์ จะช่วยลด         
การสิน้เปลอืง พลงังาน กระดาษ หมกึพมิพ ์และการสกึหรอของเครื่องพมิพ์ 

(5) ตดิตัง้เครอืขา่ยเชื่อมโยงการท างานของเครื่องพมิพเ์พื่อใชเ้ครื่องพมิพ ์ร่วมกนั จะช่วยลดความสิน้เปลอืง
ทัง้ดา้นพลงังานและการซ่อมบ ารุง 

(6) ปิดเครื่องถ่ายเอกสารทุกครัง้หลงัเลกิงานพรอ้มถอดปลัก๊ออก 
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(7) ถอดปลัก๊เครื่องใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดในส านักงานเมื่อเลกิใชง้าน หรอืเมื่อไม่มีความต้องการใชง้านนานกว่า        
1 ชัว่โมง 

(8) ปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์
เครื่องใชไ้ฟฟ้า ต่างๆ 

 
นโยบายการใชเ้ครื่องปรบัอากาศและพดัลมระบายอากาศของบรษิทัฯ  

(1) ปิดเครื่องปรบัอากาศทนัทเีมื่อไม่ตอ้งการใชง้าน และเมื่อตอ้งการเปิดเครื่องใหม่อกีครัง้ ควรเวน้ช่วงเวลา
อย่างน้อย 15 นาท ี

(2) ปิดเครื่องปรบัอากาศทนัทหีากไม่อยู่ในหอ้งนานกว่า 1 ชัว่โมง และปิดก่อนเวลาเลกิงานเนื่องจากยงัคงมี
ความเยน็ อยู่จนถงึเวลาเลกิงาน 

(3) ตัง้อุณหภูมิเครื่องปรบัอากาศไม่ต ่ากว่าที่ 25 องศาเซลเซียส เนื่องจากหากตัง้อุณหภูมิให้สูงขึ้นทุก            
1 องศา จะประหยดัไฟเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 

(4) ก าหนดใหแ้ยกสวติชปิ์ดเปิดเครื่องปรบัอากาศและพดัลมระบาย อากาศออกจากกนั เนื่องจากไม่เป็นตอ้ง
เปิดพดัลมระบายอากาศไวต้ลอดเวลาทีใ่ชเ้ครื่องปรบัอากาศ 

(5) เปิดหน้าต่างให้ลมพดัเข้ามาในห้องช่วงที่อากาศไม่ร้อน แทนการเปิดเครื่องปรบัอากาศ จะช่วยลด           
การใชพ้ลงังาน ไฟฟ้าและเป็นการถ่ายเทอากาศ 

(6) ตรวจวดัประสทิธภิาพการไหลเวยีนหรอืการถ่ายเทของ อากาศในหอ้งปรบัอากาศ หากมกีารไหลเวยีน
ของอากาศไม่เพียงพอให้แก้ไขโดยติดตัง้พัดลมระบายอากาศ โดยขนาดของพดัลมระบายอากาศ         
ตอ้งมคีวามเหมาะสม กบัขนาดของหอ้ง 

(7) เปิดพดัลมระบายอากาศ 5-10 นาท ีทุก 2 ชัว่โมงและปิดทนัทเีมื่อเลกิใชง้าน ไม่เปิดตลอดเวลา 
(8) ใชเ้ทอรโ์มสตตัทีม่คีวามเทีย่งตรงในการควบคุมอุณหภูม ิเช่น เทอรโ์มสตตัอเิลก็ทรอนิกสแ์บบตวัเลข 
(9) ติดเทอร์โมมิเตอร์ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อบอก อุณหภูมิและเป็นแนวทางในการปรับ              

เทอรโ์มสตตัแบบธรรมดา 
(10) ไม่น าตน้ไมม้าปลกูในหอ้งทีม่เีครื่องปรบัอากาศเพราะตน้ไมจ้ะคายไอน ้า ท าใหเ้ครื่องปรบัอากาศท างาน

มากขึน้ 
(11) ยา้ยเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีป่ล่อยความรอ้น เช่น กาต้มน ้ารอ้นไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ออกไวน้อก

หอ้งปรบัอากาศโดย เนื่องจากเครื่องใชไ้ฟฟ้าจะปล่อยความรอ้นออกสู่หอ้งปรบัอากาศท าใหส้ิน้เปลอืง
ไฟฟ้า นอกจากนี้ผงหมกึจากเครื่องถ่ายเอกสารจะฟุ้งกระจายอยู่ในหอ้ง เป็น อนัตรายต่อสขุภาพร่างกาย
ของผูป้ฏบิตังิานบรเิวณนัน้ 

(12) ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบไม่ให้มีวัสดุปิดขวางทางลมที่ใช้ระบาย ความร้อนทัง้ชุดคอยล์เย็นและ                 
ชุดคอนเดนซิง่ อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

(13) ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบที่ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ช่องแสง เพื่อป้องกนัความเย็นรัว่ไหลจากห้องปรับ
อากาศอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ และหากพบสิง่ผดิปกตดิ าเนินการอุดรอยรัว่ทนัท ี

(14) ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครัง้ จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได ้           
รอ้ยละ 5-7 

(15) ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดตารางการดแูลรกัษา ซ่อมบ ารุง และมคีู่มอื ปฏบิตังิาน 
 
นโยบายการใชไ้ฟฟ้าและแสงสวา่งของบรษิทัฯ  

(1) ปิดไฟในเวลาพกัเทีย่งหรอืเมื่อเลกิการใชง้านหรอืหมด ความจ าเป็นต้องใชง้าน การปิดสวติชไ์ฟบ่อยๆ 
ไม่ท าใหเ้ปลอืงไฟฟ้าแต่อย่างใด 
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(2) เปิดม่านหรอืหน้าต่างหรอืตดิตัง้กระเบือ้งโปร่งแสงเพื่อรบัแสงสว่างจากธรรมชาต ิแทนการใชแ้สงสว่าง
จากหลอดไฟ 

(3) ก าหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลาทีใ่ชง้าน 
(4) จดัระบบสวติช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมกบัพื้นที่ เช่น ปรบัเป็นสวติช์เปิดปิดแบบ       

แยกแถว แยกดวง เป็นตน้ 
(5) ตดิสติก๊เกอรบ์อกต าแหน่งไวท้ีส่วติชเ์ปิดปิดหลอดไฟเพื่อเปิดใชง้านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
(6) ใชอุ้ปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยดัพลงังานทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม เช่น 

หลอดฟลอูอเรสเซนต ์( หลอดนีออน) แบบผอมแทน หลอดแบบธรรมดา 
(7) ตรวจวัดความเข้มแสงปีละ 2 ครัง้บริเวณที่ใช้ปฏิบัติงาน ให้มีความเข้มเหมาะสมตามเกณฑ์                  

(ค่ามาตรฐานความสว่างของส านักงานอยู่ระหว่าง 300-500 ลกัซ์) หากมคีวามสว่างเกนิความจ าเป็น
หรอืไม่จ าเป็นตอ้งใชไ้ฟ แสงสว่างบรเิวณนัน้ควรถอดหลอดไฟออกบางหลอด และเพิ่มหลอดไฟในจุดที่
แสงสว่างไม่เพยีงพอ 

(8) ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งท าความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เนื่องจาก ฝุ่ นละอองที่เกาะอยู่จะท าให้      
แสงสว่างน้อยลงและอาจท า ใหต้อ้งเปิดไฟหลายดวงเพื่อใหไ้ดแ้สงสว่างเท่าเดมิ 

(9) พนักงานทุกคนมีหน้าที่ส ารวจ และตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้า หากพบว่าหลอดไฟ สายไฟ ช ารุดหรือ         
ขาหลอดเปลีย่นเป็นสนี ้าตาลหรอืด า ควรแจง้ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งเปลีย่นทนัท ีเพื่อป้องกนัอคัคภียั เนื่องจาก
ไฟฟ้าลดัวงจร 

(10) ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดตารางการดแูลรกัษา ซ่อมบ ารุง และมคีู่มอื ปฏบิตังิาน 
นโยบายการลดการใชน้ ้าของบรษิทัฯ 

(1) ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งวางแผนตรวจสอบรอยรัว่ของท่อประปา หรอืรอยรัว่ก๊อกน ้า หรอืพนักงานท่านใดพบว่า       
มที่อประปา หรอืก๊อกน ้ารัว่ แจง้ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งทราบ โดยฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งรบีด าเนินทนัที 

(2) ก าหนดใหใ้ชถ้งัชกัโครกทีป่ระหยดัน ้า 
(3) ใชอ้่างลา้งมอืเท่าทีต่อ้งการแลว้ปิดน ้าใหส้นิท 
(4) ก าหนดให้ใชห้วัน ้าก๊อกชนิดประหยดัน ้าก๊อกแบบคนัโยกสามารถประหยดัน ้าไดม้ากกว่าก๊อกแบบมอื

หมุน ใชก้๊อกระบบประหยดัน ้า 
 
13. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

มนุษย์แต่ละคนอาจมเีชื้อชาติ สผีวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรอืความคดิแตกต่างกนั       
แต่มนุษย์ทุกคนย่อมมศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์มสีทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั ดว้ยเหตุน้ี บรษิัทฯ         
จงึได้ก าหนดนโยบายการไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน ทัง้ด้านสทิธมินุษยชน ด้านความปลอดภยัและดา้นสภาพแวดลอ้ม        
ในการท างาน เพื่อให้พนักงานทุกคน รวมถึงกรรมการและผู้บริหารได้รบัสทิธิ เสรีภาพอย่างเสมอภาค เท่าเทียม          
อนัจะสง่ผลใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและมคีวามสขุ โดยมหีลกัปฏบิตัดิงันี้ 

 
13.1 ด้านสิทธิมนุษยชน 

(1) ส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทฯ เคารพสิทธิศักดิศ์รี ความเป็นส่วนตัว และให้เกียรติซึ่งกันและ                
กนัทัง้พนกังานในบรษิทัฯและบุคคลทีไ่ดม้ปีฏสิมัพนัธด์ว้ยในระหว่างปฏบิตัหิน้าที่ 

(2) ไม่กระท าการใดๆ หรอืสง่เสรมิใหม้กีารละเมดิหรอืล่วงเกนิสทิธมินุษยชนทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม 
(3) หลีกเลี่ยงการน าข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทัง้ใน เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัว              

ไปเปิดเผยหรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ต่อพนกังานและต่อบรษิทัฯ 
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(4) ส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและสงัคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หากมีการ
กระท าของกจิการหรอืบุคลากรในกจิการทีอ่าจเป็นการละเมดิสทิธ ิทัง้นี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสะทอ้น
ปัญหาและคน้หาแนวทางแกไ้ข 

(5) วางแผนการด าเนินโครงการของกจิการอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ 
(feasibility study) ว่าจะสง่ผลกระทบต่อการละเมดิสทิธขิองพนกังาน ชุมชน และสงัคมในสภาพแวดลอ้ม
อย่างไร พรอ้มทัง้หามาตรการป้องกนั 

13.2 ด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยัของพนักงาน 
a. สนบัสนุนดา้นสขุอนามยั ความปลอดภยั และความมัน่คงของพนักงานเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิสุขอนามยัทีด่ ี

และสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยั 
b. จดัใหม้กีารระบุ ประเมนิความเสีย่ง และบนัทกึสถิตอิุบตัเิหตุที่เกดิขึน้ในรอบปี หรอือตัราการหยุดงาน 

หรอือตัราการเจบ็ป่วยจากการท างาน เพื่อควบคุมและป้องกนัมใิหเ้กดิอุบตัเิหตุและโรคจากการท างาน 
13.3 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(1) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทัง้ทางตรงและทางอ้อม            
ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ  สผีิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดง
ความเหน็ดา้นการเมอืงทีไ่ม่ผดิกฎหมาย หรอืการแสดงความเหน็อื่นใด 

(2) จดัให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รบัจากบริษัทฯ เช่น กองทุนส ารอง        
เลีย้งชพี ประกนัอุบตัเิหตุแบบกลุ่ม วนัหยุดพกัผ่อน การจดักจิกรรมสนัทนาการประจ าปี เป็นตน้ 

(3) จดัให้มขี ัน้ตอน วธิกีาร และกระบวนการยื่นขอ้ร้องทุกข ์และพิจารณายุติขอ้ร้องทุกข์ที่เหมาะสมและ      
เป็นธรรม 

(4) กรณีพบการกระท าผดิระเบยีบหรอืวนิยัทีต่อ้งด าเนินการพจิารณาสอบสวนลงโทษ จะใหแ้ผนกทรพัยากร
บุคคลหรอืฝ่ายบรหิารท าการสอบสวนผูก้ระท าผดิทางวนิยัเท่านัน้เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรม 

 
14. นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง 

บรษิัทฯ มนีโยบายความเป็นกลางทางการเมอืง โดยไม่ให้การสนับสนุน หรอืการกระท าอนัเป็นการฝักใฝ่
พรรคการเมอืง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรพัยากรบริษัทฯ ในกจิกรรมที่จะท าให้บรษิัทฯ สูญเสยี          
ความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว            
โดยบรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางหลกัปฏบิตัคิวามเป็นกลางทางการเมอืง ดงันี้  

(1) ไม่กระท าการใดๆ ทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการเมอืง อาท ิการสนับสนุนทางการเงนิหรอืสิง่ของ การมสี่วน
ร่วมในการหาเสยีงหรอืโฆษณาให้นักการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง การเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืง        
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม  

(2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหรือ              
พรรคการเมอืงใดๆ ในนามของบรษิทัฯ หรอือา้งถงึบรษิทัฯ ทัง้นี้ พนกังานมสีทิธเิขา้ร่วม สนับสนุน หรอื
มสีว่นร่วมกจิกรรมทางการเมอืงทีเ่ป็นไปตามกฎหมายในนามของพนกังานเอง  

(3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้อ านาจหน้าที่ชี้ชวน โน้มน้าว กดดนั หรือบังคบัให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืพนกังานอื่นเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงทุกประเภท 
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ตวัอยา่งเหตกุารณ์และค าแนะน าในการปฏิบติั 

เหตุการณ์ : ท่านจะทราบไดอ้ย่างไรว่าจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายใดบา้ง 
ค าแนะน า : ในการปฏบิตังิานใดๆ ควรปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ หรอืฝ่ายกฎหมาย ว่ามกีฎหมาย

ใดบา้งทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรกต็ามบรษิทัไดร้วมกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งไวเ้พื่อใหท้่านสามารถเขา้ไป
หาขอ้มลูเพิม่เตมิได ้

 
เหตุการณ์ : หากท่านตอ้งไปปฏบิตังิานต่างประเทศ ควรมกีารเตรยีมตวัอย่างไร 
ค าแนะน า : ฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์ะใหข้อ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งรวมถงึเรื่องวฒันธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณี ท้องถิ่นแต่ละประเทศที่พนักงานต้องเดนิทางไป รวมทัง้จดัให้มฐีานขอ้มูลประเทศ
ต่างๆ ทีบ่รษิทัมกีารลงทุนดว้ย 

 
เหตุการณ์ : กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน สามารถเขา้ร่วมเป็นสมาชกิพรรคการเมอืงไดห้รอืไม่ 
ค าแนะน า : โดยหลักการท่านสามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้ในนามส่วนตัว รวมถึงการเป็นสมาชิก         

พรรคการเมือง อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ใช้เวลางาน เงินทุน หรือทรัพยากรของบริษัท           
เพื่อไปสนับสนุนพรรคการเมอืง หรือนักการเมอืง และต้องไม่ใช้ต าแหน่งในบรษิัท ชื่อ หรือ      
ตราของบรษิทัไปเพื่อชกัจูงใหม้กีารจ่ายเงนิอุดหนุน หรอืใหก้ารสนับสนุนพรรคการเมอืง หรอื
นกัการเมอืงอนัก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิว่าบรษิทัสนบัสนุน เกีย่วขอ้ง หรอืฝักใฝ่กลุ่มการเมอืง 

 
เหตุการณ์ : ท่านสามารถน าใบโฆษณาหาเสยีงของญาติหรอืบุคคลใดกต็าม ซึ่งลงรบัสมคัรเลอืกตัง้ใดๆ        

ทางการเมอืงมาแจกใหพ้นกังานในช่วงเลอืกตัง้ไดห้รอืไม่ 
ค าแนะน า : เพื่อหลกีเลีย่งการขดัแยง้ทางความคดิในเรื่องการเมอืงทีอ่าจจะเกดิขึน้ในหมู่พนกังาน จะต้องไม่

หาเสยีงของญาต ิใหพ้รรคการเมอืงหรอืนกัการเมอืงคนใดในพืน้ทีข่องบรษิทัโดยเดด็ขาด 
 

เหตุการณ์ : ท่านสามารถวพิากษ์วจิารณ์เกีย่วกบัพรรคการเมอืงในทีท่ างานไดห้รอืไม่ 
ค าแนะน า : บรษิทัเคารพสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงของท่าน อย่างไรกต็ามเพื่อหลกีเลีย่ง

ความขดัแย้งทางความคิดที่อาจเกิดขึ้นในหมู่พนักงาน อันอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ            
การท างานจึงควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ท างาน          
หรอืในเวลางาน 

 
15. นโยบายเก่ียวกบัการท ารายการระหว่างกนั 

คณะกรรมกรรมการบรษิทัได้ก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัไว้ว่า รายการระหว่างกนัทีอ่าจ
เกดิขึน้ในอนาคตนัน้ บรษิัทฯ จะปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัิตาม
ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ ตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก าหนดโดย   
สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์โดยบรษิทัฯ มหีลกัปฏบิตัใินการท ารายการระหว่างกนัดงันี้ 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นรายการทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไปจะตอ้งกระท าอย่างยุตธิรรม ตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดกรอบการท ารายการดงักล่าว ซึง่ไดร้บัการพจิารณา
และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต ิ           
เป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนัน้                
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มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั 
ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร บุคคล         
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทัง้นี้บริษัทฯ จะจัดท า รายงานสรุป                 
การท าธุรกรรมรายการระหว่างกนั เพื่อรายงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ และ        
การประชุมคณะกรรมการบรษิัทในทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทพบว่ามีการด าเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิทัร่วมกนัด าเนินการเพื่อหาทางแกไ้ข 

(2) โดยรายการทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป จะตอ้งเป็นรายการทางการคา้ทีบ่รษิทัฯ กระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกจิการหรอืเป็นรายการทางการคา้ซึง่ธุรกจิโดยทัว่ไปมลีกัษณะเดยีวกบับรษิทัฯ กระท าเพื่อ
สนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดงักล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้า           
ทีม่รีาคาและเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเททางผลประโยชน์ 

(3) หากมกีารเขา้ท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นธุรกรรมอื่น บรษิทัฯ จะต้องเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
พจิารณาและใหค้วามเหน็ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการ
ระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้บรษิทัฯ จะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชเีป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบั
รายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ยหรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิัทฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทัฯ ไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

 
16. นโยบายการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน         
รวมทัง้ด าเนินการทบทวนความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอเพื่อปกป้องเงนิลงทุนของ        
ผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การด า เนินงาน           
การก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง และการบรหิารความเสีย่ง เพื่อช่วยให้
บรษิัทฯ มคีวามมัน่ใจที่จะบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงิน           
ทีม่คีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้และเพื่อใหบ้รรลุการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิลเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิดงักล่าว 

ทัง้นี้  บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที ่                
โดยขึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรบัผดิชอบการตรวจสอบการปฏบิตัิงานของบรษิัทฯ ให้มปีระสทิธภิาพ        
โดยก าหนดให ้ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารทบทวนความเหมาะสมและความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา เพื่อใหค้วามเหน็เรื่องความเพยีงพอของระบบ
ควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
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17. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
คณะกรรมการตระหนักถึงความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิที่มขีอ้มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิและ

สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบรษิัทจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสม การบนัทกึขอ้มูลทางบญัชมีคีวามถูกต้องครบถ้วน เพยีงพอทีจ่ะด ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยส์นิ 
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ โดยถือปฏิบัติ             
อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงนิ ใหม้คีวามถูกต้อง ครบถ้วน
และเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กต้อง ชดัเจน โปร่งใส  และทนัเวลาตามขอ้ก าหนดของการเป็นบรษิัท               
จดทะเบยีน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อใหม้รีะบบควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึ การพจิารณาปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและระเบียบของบรษิัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมกีารสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือ
รายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ถงึความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนทีจ่ะน าเสนอใหก้บัทางคณะกรรมการ
บรษิทั พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

นอกจากนี้  บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่                    
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง                
ในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  โดยมหีลกัปฏบิตัดิงันี้ 

 
ผูมี้อ านาจในการเปิดเผยขอ้มลู  

(1) กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสงูสดุทีร่บัผดิชอบในสายงานบญัชแีละการเงนิ หรอื ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย
ให้ท าหน้าที่ Investor Relations สามารถพิจารณาและตดัสนิใจเกี่ยวกบัเนื้อหาของขอ้มูลที่ส าคญั       
เพื่อการพจิารณาเปิดเผย โดยจะชีแ้จงขอ้มูลดว้ยตนเอง หรอือาจมอบหมายใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูช้ีแ้จง     
กไ็ด ้ 

(2) ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าที ่Investor Relations มอี านาจในเผยแพร่ขอ้มูลทีม่นีัยส าคญัของบริษทั 
ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ 

 
ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล  

(1) หา้มเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นความลบัทางธุรกจิ หรอืขอ้มูลทีห่ากเปิดเผยแลว้อาจท าให้เสยีประโยชน์ และ
ความสามารถในการแขง่ขนั หรอืขอ้มลูทีย่งัไม่มผีลสรุป หรอือยู่ระหว่างการเจรจา ซึง่มคีวามไม่แน่นอน  

(2) ไม่เปิดเผยขอ้มูลที่มลีกัษณะเป็นการคาดคะเนเกนิจรงิ หรอืในเชงิส่งเสรมิที่เกนิความจ าเป็นโดยไม่มี
เหตุผลสนับสนุน โดยควรละเว้นการใช้ถ้อยค า หรอืรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรอืที่อาจท าให้เข้าใจผิด         
ต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั  

(3) ในกรณีที่มกีารเปิดเผยขอ้มูลไม่ถูกต้อง ผดิพลาด คลาดเคลื่อนจากขอ้เทจ็จรงิ หรอืมกีารตีความ หรอื
แปลความหมายไม่ถูกต้องอย่างมีนัยส าคญั ให้ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดที่รบัผิดชอบ            
ในสายงานบญัชแีละการเงนิ หรอืผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าที่ Investor Relations มอี านาจชีแ้จง
ขอ้เทจ็จรงิ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้งโดยทนัท ี

 
การด าเนินการกรณีข้อมูลรัว่ไหล หรอืข่าวลอื  

เมื่อมเีหตุการณ์ทีม่นีัยส าคญั ข่าวคลาดเคลื่อนเกีย่วกบับรษิทั หรอืมกีารอา้งองิขอ้มูลทีไ่ม่ถูกต้อง หรอืขอ้มูล
ส าคญัรัว่ไหลไปสูบุ่คคลอื่น หรอืถูกเปิดเผยก่อนเวลาอนัควร และอาจก่อใหเ้กดิขา่วลอื ทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์
และ/หรอืการด าเนินงานของบรษิทัฯ ไม่ว่าทางบวกหรอืทางลบ ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสงูสุดทีร่บัผดิชอบ   
ในสายงานบญัชแีละการเงนิ หรอื ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าที ่ Investor Relations รบัผดิชอบในการชีแ้จงขอ้มูล
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ส าคญั และขอ้เทจ็จรงิทีค่วรตอ้งแจง้ ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และช่องทางการเปิดเผยต่างๆ เพื่อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง โดยทนัท ี

 
ช่วงเวลาก่อนจดัส่งงบการเงิน (Quiet Period)  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ         
เป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลา 10 วนั ก่อนจดัส่งงบการเงนิและแจ้งผลประกอบการอย่างเป็น
ทางการผ่านระบบการจดัส่งข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เวน้แต่ในกรณีที่มปีระเดน็
หรอืเหตุการณ์ที่ท าใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ ถูกคาดการณ์คาดเคลื่อนอย่างมนีัยส าคญัจนส่งผลให้ผูท้ี่น าขอ้มูล      
ไปใช้เกดิความเข้าใจผดิได้ บรษิัทฯ จะด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึง         
ไม่มีการนัดพบปะให้ข้อมูล จดัประชุมกลุ่ม หรือตอบข้อซกัถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัผลประกอบการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น          
นักลงทุน นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ และสื่อมวลชน และใหถ้ือปฏบิตัิตามนโยบายการรกัษาความลบัและการใช้ขอ้มูล
ภายในทีบ่รษิทัก าหนดดว้ย 

 
จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ ์ 

ในการปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสมัพนัธ์ บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางและหลกัการพื้นฐานในการปฏิบตัิงาน        
เพื่อใหน้กัลงทุนสมัพนัธส์ามารถใหข้อ้มลูและปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงันี้  

(1) นักลงทุนสมัพนัธ์ต้องเปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัและจ าเป็น ต่อการตดัสนิใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพยีงพอ 
และทนัเวลา  

(2) นกัลงทุนสมัพนัธต์อ้งไม่ใชข้อ้มลูภายใน เพื่อประโยชน์สว่นตนและผูอ้ื่น  
(3) นักลงทุนสมัพนัธต์้องเปิดเผยขอ้มูลอย่างเท่าเทยีมและ เป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง         

ทุกกลุ่ม สามารถเขา้ถงึและสอบถามขอ้มลูได ้ 
(4) นักลงทุนสมัพนัธ์ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลกัการของ         

ความเท่าเทยีมกนั ไม่มกีารเลอืกปฏบิตับินอามสิสนิจา้งใดๆ ทีเ่ป็นเหตุจงูใจสว่นบุคคลและเอือ้ประโยชน์
สว่นตนมากกว่าผลประโยชน์ของบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ตวัอยา่งเหตกุารณ์และค าแนะน าในการปฏิบติั 

เหตุการณ์ : มผีูส้ ื่อข่าวโทรศพัทเ์ขา้มาสอบถามถงึผลก าไรในไตรมาสถดัไป หากยงัไม่มกีารเปิดเผยขอ้มูล
งบการเงนิรายไตรมาส ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่านควรตอบผูส้ือ่ขา่วอย่างไร 

ค าแนะน า : ท่านควรปฏเิสธการใหข้อ้มลู เน่ืองจากถอืเป็นขอ้มลูภายในทีย่งัไมม่กีารเปิดเผย และอาจถอืเป็น
การจูงใจให้มผีลต่อราคาหลกัทรพัย์ จงึควรมอบใหเ้ป็นหน้าที่ของหน่วยงานกลางทีท่ าหน้าที่        
ใหข้อ้มลูแก่สาธารณชน ไดแ้ก่ หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) 

 
เหตุการณ์ : ผู้บริหารที่ร ับผิดชอบหน่วยงานนั ้นๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิด ชอบ                  

กบับุคคลภายนอกหรอืใหค้วามเหน็เกีย่วกบัผลก าไร ไดห้รอืไม่ 
ค าแนะน า : สามารถให้ขอ้มูลเกี่ยวกบังานที่รบัผดิชอบได้ โดยต้องไม่เกนิจรงิ หรอืเกนิความจ าเป็น และ      

ต้องค านึงว่าไม่ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บริษัทหรอืผู้มสี่วนได้เสยี หรอือาจท าให้เข้ าใจว่า    
เป็นความพยายามหรอื จงูใจใหม้ผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลก าไร สามารถ
ใหไ้ดต้ามทีเ่ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
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เหตุการณ์ : หากท่านเป็นผูร้บัผดิชอบจดัเตรยีมขอ้มลูทีจ่ะเปิดเผย ตอ้งผ่านการกลัน่กรองจากผูใ้ดบา้ง 
ค าแนะน า : ข้อมูลดงักล่าวต้องได้รบัความเหน็ชอบจากผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ โดยหากเกี่ยวข้อง         

กบัผูร้่วมทุนรายอื่น ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูร้่วมทุนดว้ย ก่อนสง่ขอ้มลูใหห้น่วยงานกลาง
ทีท่ าหน้าที่ใหข้อ้มูลแก่สาธารณชน ไดแ้ก่ หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์( Investor Relations)       
ขอความเหน็ชอบจากประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเป็นผู้เปิดเผย
ขอ้มลูต่อไป 

 
18. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายในการจ่ายเงนิปันลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกจิการและหลงัหกัส ารองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัท
ก าหนด ทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร  

ทัง้นี้ มตขิองคณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างก าลได ้            
และจะด าเนินการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมต่อไป 

นอกจากนี้ ตามที่ได้มมีติอนุมตัใิห้บรษิทัออกหุน้บุรมิสทิธหิมวด ก , หมวด ข และ หมวด ค ทัง้นี้สทิธแิละ
สภาพของหุน้บุรมิสทิธิห์มวด ก, หมวด ข และ หมวด ค เกีย่วกบัการจ่ายเงนิปันผล มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ “ในปีใดก็
ตามที่บริษัทมีก าไรหลงัจากการตัง้ส ารองตามกฎหมายและการตัง้ส ารองอื่นที่จ าเป็นครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ไม่มีผล
ขาดทุนสะสม บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธโิดยผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธไิดร้บัเงนิปันผลชนิดสะสมจากก าไร            
ของบรษิทัในอตัรารอ้ยละหา้ (5) ต่อปีของเงนิลงทุนทีผู่ถ้อืหุน้ไดช้ าระแลว้ในแต่ละหุน้บุรมิสทิธดิงักล่าว (“เงนิปันผลหุน้
บุรมิสทิธ”ิ) โดยเงนิปันผลบุรมิสทิธดิงักล่าวจะไดร้บัการจดัอนัดบัไวก้่อนสทิธขิองผูถ้อืหุน้สามญั” 
 
19. นโยบายการด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการบริษทั 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื โดยใหค้วามส าคญัในการ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล จงึไดก้ าหนดจ านวนบรษิทัที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง      
ใหเ้หมาะสมเพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการของบรษิทัฯไดอ้ย่างเตม็ที ่ โดยมหีลกัปฏบิตัิ
ดงันี้ 

(1) กรรมการบรษิัท (ยกเวน้กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร) โดยแต่ละท่านด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัทจด
ทะเบยีนอื่นไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 

(2) กรณีกรรมการบริษัทมีการไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่           
ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ใหแ้จง้คณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบ  

 
20. นโยบายการบริหารงานในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

คณะกรรมการบรษิัทมขีอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบในการก ากบัดูแลโครงสร้างการบรหิารงาน และ          
การด าเนินธุรกจิของบรษิัทรวมถึงการบรหิารงานในบรษิัทย่อยหรอืบรษิทัร่วมให้สอดคล้องกบัแผนการด าเนินธุรกจิ 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของบริษัทฯ ตามมติของผู้ถือหุ้น โดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคับ           
ของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ                 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมหีลกัปฏบิตัติามประเดน็ส าคญัดงัต่อไปนี้ 
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โครงสรา้งการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัรว่ม  

(1) แต่งตัง้ตวัแทนเขา้ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผู้บรหิารในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม เพื่อดูแล        
การบรหิารงานของบรษิทันัน้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

(2) ตดิตามดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทีไ่ดล้งทุนอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารก าหนด
ทศิทางใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัดงักล่าวถอืปฏบิตั ิ 

(3) ควบคุมดแูลการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย 
แผนการ 

(4) พจิารณาโครงสรา้งองคก์รและการบรหิารจดัการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ใหม้ปีระสทิธภิาพ และ
เอือ้ต่อสภาพการด าเนินธุรกจิ  

(5) พจิารณาอนุมตัิการใช้จ่ายเงนิเพื่อการลงทุนหรือการด าเนินงานต่างๆ การท ารายการการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การกูย้มืหรอืการขอสนิเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การเพิม่ทุน 
การลดทุน การเลกิบรษิทั ทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิอย่างมนียัสา้คญัของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม  

(6) พจิารณามอบหมายอ านาจหน้าทีใ่หแ้ก่  
(6.1) คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน       

สอบทานระบบการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การท ารายการเกี่ยว โยงกัน               
การปฏบิตัิตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้ง รวมถึงการก ากบัดูแลการปฏบิตัิงาน
ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม  

(6.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พจิารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยง      
ของบรษิทัย่อยและ บรษิทัร่วม  

(6.3) คณะกรรมการบรหิารผ่านทางฝ่ายจดัการใหม้หีน้าที่รายงานผลการด าเนินงานจากบรษิทัย่อย 
หรอืบรษิทัร่วม และมกีารพจิารณาผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมถงึบรษิทัย่อย
ต้องรายงานแผนการประกอบธุรกจิ โครงการลงทุน การเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื่น
ต่อบรษิทัซึง่ถอืเป็นสว่นหนึ่งของรายงานผล การด าเนินงานพรอ้มทัง้บรษิทัย่อยต้องน าส่งขอ้มูล
หรอืเอกสารที่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานใหก้บับรษิัทเมื่อได้รบัการรอ้งขอตามความเหมาะสม 
ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มนีัยส าคญั อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจงและน าส่งเอกสาร       
เพื่อประกอบการพจิารณาของบรษิทั  

(7) พฒันาการบรหิารจดัการบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมใหม้รีะบบการก ากบัดูแลกจิการ การควบคุมภายใน
และการบรหิารความเสีย่งทีด่ ี 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม  

(1) ตดิตามการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมอย่างใกล้ชดิ เพื่อใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามเป้าหมาย
ทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้ 

(2) ปฏบิตัิหน้าทีต่ามที่คณะกรรมการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิัท
ย่อยหรอืบรษิทัร่วมก าหนด  

(3) พจิารณาและออกเสยีงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกบั           
การด าเนินงานทัว่ไปตามธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ตามแต่ทีก่รรมการและผูบ้รหิารของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษั ทร่วม และ              
บริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้  จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั กล่าวคอื  
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(3.1) การท ารายการของบรษิัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศการได้มาและ
จ าหน่ายไป  

(3.2) การท ารายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน         
ของบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ 
- การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืบางสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น  
- การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทัย่อย  
- การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย  
- การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ สทิธเิรยีกรอ้งทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อความเสยีหายของบรษิัท

ย่อย  
- การกูย้มืเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การค้้าประกนั การก่อภาระผูกพนั หรอืการใหค้วามช่วยเหลอื

ทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัอื่นทีม่ผีลต่อฐานะทางการเงนิของบรษิัทย่อยอย่างมนียัส าคญั  
- การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย  
- การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจน           

การด าเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของบริษัท              
ในบรษิทัย่อยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลงตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัย่อยนัน้ หรอื
ลดลงจนถอืหุน้น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัย่อยนัน้ 

 
21. นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมแวดล้อมในการท างาน เป็นองค์ประกอบส าคัญ                
ของการด าเนินธุรกจิกลุ่มบรษิัท มลิล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) เรามุ่งมัน่พฒันาการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั                  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมแวดล้อมในการท างานอย่างมปีระสทิธผิลควบคู่กบัการปฏบิตัิงานตามหน้าที่ของ
พนกังานและลกูจา้งทุกคน อย่างเคร่งครดัเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัค่านิยมขององคก์ร โดยมหีลกัปฏบิตั ิดงันี้  

(1) ความปลอดภัยในการท างาน เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน และพนักงานต้องค านึงถึง                 
ความปลอดภยัของตนเอง เพื่อนร่วมงานและทรพัยส์นิบรษิทัฯ เป็นส าคญั ตลอดเวลาทีม่กีารปฏบิตัิงาน 

(2) ความปลอดภยัในการท างานของผูป้ฏบิตังิาน ถอืเป็นภาระรบัผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั 
(3) ผู้บังคับบัญชาและผู้ควบคุมงานทุกคน มีหน้าที่แนะน า และกระท าตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ            

ตามกฎเกณฑค์วามปลอดภยัในการท างานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
(4) บรษิทัฯ ถอืว่าพนกังานทุกคนมสี่วนร่วมในการป้องกนัอุบตัเิหตุ และรกัษาสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ ยนิดรีบั

ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ ของพนกังาน โดยจะน าไปพจิารณา ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขจุดบกพร่อง
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัแก่พนกังานมากทีส่ดุ  

(5) บริษัทฯ มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน             
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกบักฎหมายด้านความปลอดภัยฯ 
รวมถงึมาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดอื่น ๆ ทีบ่รษิทัฯ น ามาประยุกตใ์ช้ 

(6) บรษิทัฯ ส่งเสรมิ สนับสนุนใหม้กีจิกรรมความปลอดภยัต่าง ๆ ทีจ่ะช่วยกระตุ้นจติส านึกความปลอดภยั
ของพนกังาน เช่น การอบรม จงูใจ ประชาสมัพนัธ ์ดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ 

(7) บริษัทฯ สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

(8) รณรงค ์สนบัสนุน คุม้ครองสขุภาพและความปลอดภยั ทัง้ในเวลาท างานและนอกเวลางาน 
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(9) บริษัทฯ จะยกระดบัและพฒันาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ สถานที่ท างาน ความสะอาดโดยรอบ
บรเิวณบรษิัทฯ อยู่เสมอ เพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุ และโรคเนื่องจากการท างาน อนัน ามาซึ่งคุณภาพชวีติ         
การท างานและสขุภาพทีด่โีดยทัว่กนัของพนกังาน 

(10) ตดิตาม ปรบัปรุง และประเมนิผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม         
ในการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างจรงิจงัและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 
22. นโยบายส่ิงแวดล้อม (กรงุเทพฯ) 

ตามที ่บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน) มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาสนิคา้ทีม่คีุณภาพ เพื่อสรา้งความมัน่ใจ
ให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ฯ ได้ก าหนดนโยบายคุณภาพเพื่อประกาศให้พนักงานทุกคนทราบและ           
เป็นแนวทางในภาคปฏบิตั ิดงันี้ 

 
“ผลิตภณัฑก้์าวไกล ใส่ใจการท างาน ผลิตเหลก็มาตรฐาน พฒันาสู่สากล” 

ด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค ประกอบกบัความตัง้ใจจริงที่ผลิตผลงานที่ดี และต้องการให้ลูกค้า               
พงึพอใจในคุณภาพและบรกิารของสนิคา้เรา จงึก าหนดนโยบายดา้นคุณภาพไวด้งันี้ 

(1) ผลติสนิคา้อย่างมคีุณภาพ ลดของเสยีในกระบวนการผลติ 
(2) สง่มอบสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ตรงเวลา 
(3) รบัประกนัความพอใจสนิคา้ โดยปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของลกูคา้ ตลอดจนใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัตวัสนิคา้ 
(4) พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นทรพัยากรอนัมคี่าสงูสดุ 
(5) ปฏบิตัขิอ้ก าหนดของระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9001:2015 

 
23. นโยบายคณุภาพ (กรงุเทพฯ) 

พนักงาน และ ต่อชุมชน จึงได้ด าเนินระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการด าเนินธุรกิจ             
ขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO14001 และได้ก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ และ           
เป็นแนวทางในการปฏบิตัภิายใต้ 

 
“รว่มแรงรว่มใจพฒันา  ช่วยรกัษาส่ิงแวดล้อม  เพื่อองคก์รและชมุชน  ให้เหมาะสมอย่างยัง่ยืน” 

โดยมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตั ิดงันี้ 
(1) ด าเนินระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัทีเ่กดิ จากกจิกรรมการ ด าเนิน 

ธุรกจิใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้ทัง้ผลกระทบทางตรง และทางออ้ม 
(2) ปฏบิตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม และขอ้ก าหนดอื่นๆ ซึ่งรวมถึง ขอ้ก าหนดของลูกค้า

ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(3) ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจ            

โดยมุ่งเน้น 
- การวางแผนงาน โดยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตัง้แต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต           

จนถงึการจดัสง่ 
- การปฏิบัติงาน ได้แก่ การลดอัตราการเกิดของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ                 

การใชท้รพัยากรใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
(4) ด าเนินกจิกรรมอนุรกัษ์พลงังานโดยการมสีว่นรว่มของพนกังานทุกคน เพื่อใหเ้กดิการใชพ้ลงังาน         

อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
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(5) ก าหนดวตัถุประสงคเ์ป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มการปรบัปรงุการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังานอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
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จรรยาบรรณ 
หลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิ (Code of Conduct) เป็นกฎเกณฑม์าตรฐานของพฤตกิรรมหรอืความประพฤตซิึง่

ยดึตามกรอบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิและศลีธรรมอนัด ี               โดยเน้นหลกัความ
โปร่งใสในการด าเนินกจิการ การค านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างยัง่ยนืของบรษิทั 

ทัง้นี้ บรษิทัไม่สามารถคาดการณ์ถงึสถานการณ์ซึง่อาจเป็นปัญหาจรยิธรรมไดอ้ย่างครบถ้วนและ         ใน
บางสถานการณ์การชีว้ดัความถูกผดิเป็นสิง่ทีก่ระท าไดย้าก ดงันัน้ สิง่ทีส่ าคญั คอื คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน คู่
คา้ และผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี ตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการตดัสนิใจโดยยดึถอืหลกัคุณธรรม ความถูกต้อง รวมถงึเจตนารมณ์ของ
จรรยาบรรณนี้และยดึถอืบทบญัญตัขิองกฎหมายทีม่อียู่ โดยเฉพาะในกรณีทีไ่ม่มบีทบญัญตัทิีช่ดัเจน 

การละเมิดแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ รวมถึงการไม่รายงานการละเมิดเป็น               
เรื่องที่ไม่อาจยอมรบัได ้ผูท้ี่ละเมดิหรอืกระท าผดิ อาจถูกด าเนินการทางวนิัยตามทีบ่รษิทัก าหนดหลกัจรรยาบรรณนี้
เป็นเครื่องมอืส าคญัในการสรา้งความเขา้ใจในหน้าทีร่วมถงึเป็นการผูกมดัในการปฏบิตัติามกฎหมายและใหค้ าแนะน า
การจดัการของบรษิทั 
 
จรรยาบรรณส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรกึษา  

เพื่อแสดงถงึความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มจีรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี 
จงึก าหนดแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตคิณะกรรมการ
บรษิทั และมตขิองผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นโยบายของบรษิทัและหลกัการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั 

(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความระมัดระวัง  รอบคอบ โปร่ งใส เป็นธรรมและ               
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย              
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) อุทศิเวลาเพื่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนอย่างเตม็ก าลงัความรู ้ความสามารถ รวมถงึการเขา้ร่วมประชุม         
ทุกครัง้ เวน้แต่มเีหตุจ าเป็น 

(4) รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทมิให้รัว่ไหล และไม่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับ              
ของบรษิัทไปยงับุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิัทหรอืผู้มีส่วนได้เสยี 
ยกเวน้กรณีทีเ่ป็นการปฏบิตัติามกฎหมาย 

(5) ปฏิบัติหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท              
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม รวมถงึ 

(5.1) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมชิอบจากการท างานไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
(5.2) ไม่น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 
(5.3) ไม่กระท าการใดๆ อนัมลีกัษณะเป็นการเขา้ไปบรหิารหรอืจดัการใดๆ ในบรษิทัอื่นทีม่ผีล

บัน่ทอนผลประโยชน์ของบรษิทั 
(5.4) ไม่ด าเนินการใดๆ ทีเ่ป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
(5.5) ไม่มผีลประโยชน์ หรอืสว่นไดเ้สยีจากการท าสญัญาของบรษิทั 
(5.6) ไม่รบัสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดอนัเป็นการขดัต่อประโยชน์ของบรษิทั 
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จรรยาบรรณส าหรบัพนักงาน 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท างาน ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัการท างาน กฎระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และประกาศ

ของบรษิทั โดยมุ่งหวงัใหพ้นกังานยดึถอืปฏบิตัไิปในวถิทีางเดยีวกนัจนเกดิเป็นวฒันธรรมองคก์รร่วมกนั ภายใตก้รอบ
คุณธรรมความซื่อสตัย ์และมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี  
1. การปฏิบติัตน 

(1) เรยีนรู้และปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิัท หลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีจรรยาบรรณทางธุรกจิ และนโยบายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2) ศกึษา หาความรูแ้ละประสบการณ์ เพื่อเสรมิสร้างตนเองให้เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ เพื่อพฒันา      
การปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้  

(3) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ มานะ อดทน ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม  
(4) ไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดคีวามชอบ หรอืประโยชน์อื่นใดโดยมชิอบจากผูบ้งัคบับญัชา หรอื จากบุคคล

อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม  
(5) ละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียง            

ของตนเองและบรษิทั  
(6) ใหค้วามร่วมมอืและใหก้ารสนบัสนุนการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ  
(7) รกัษาและร่วมสรา้งสรรคใ์หเ้กดิความสามคัคใีนหมู่คณะ  

 
2. การปฏิบติัต่อผูร้ว่มงาน  

(1) เรียนรู้การเสริมสร้างการท างานเป็นทีม โดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อ
ประโยชน์ต่องานของบรษิทัโดยรวม 

(2) ปฏบิตัต่ิอเพื่อนร่วมงานดว้ยความสภุาพ มนี ้าใจ มมีนุษยสมัพนัธอ์นัด ีปรบัตนใหส้ามารถท างานร่วมกบั
บุคคลอื่นได ้และไม่ปิดบงัขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานต่อเพื่อนร่วมงาน 

(3) เคารพในสทิธขิองบุคคลอื่น ไม่กล่าวรา้ยต่อผูอ้ื่นโดยปราศจากขอ้มลูความจรงิ 
(4) ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา        

รวมทัง้มคีวามสภุาพต่อบุคลากรใตบ้งัคบับญัชา และผูร้่วมงานทุกระดบั 
(5) ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และรับฟังค าแนะน าของ

ผูบ้งัคบับญัชา 
(6) หลีกเลี่ยงการน าเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของบุคคลอื่น ทัง้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ           

เรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะที่จะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บุคคล หรือ
ภาพลกัษณ์ของบรษิทั 

(7) ไม่กระท าการใดๆ ที่ผดิศลีธรรมหรอืเป็นการคุกคามทางเพศ ก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้น หรอืก่อให้เกดิ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่บัน่ทอนก าลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการ
ปฏบิตังิานของพนกังานอื่น  

 
3. การปฏิบติัต่อบริษทั 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างาน ตลอดจนปฏิบัต ิ             
ตามกฎระเบยีบ หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณทางธุรกจิ นโยบาย และค่านิยมขององคก์ร 
โดยถอืประโยชน์ของบรษิทั เป็นส าคญั 
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(2) รกัษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบรษิัท อย่างเคร่งครดั โดยดูแลระมดัระวงัมใิหเ้อกสาร หรอืข่าวสาร
อนัเป็นความลบัของลูกคา้ คู่คา้และบรษิัท รัว่ไหล หรอืตกไปถึงผู้ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งอนัอาจเป็นเหตุให้เกดิ
ความเสยีหายแก่บรษิทั ได ้

(3) ไม่กล่าวร้ายหรอืกระท าการใดๆ อนัน าไปสู่ความแตกแยก หรอืความเสยีหายภายในของบรษิัท หรอื 
ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

(4) พงึรกัษาเกยีรตขิองตนใหเ้ป็นทีย่อมรบั รวมทัง้ไม่กระท าการใดทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อภาพลกัษณ์ 
และชื่อเสยีงของบรษิทั 

(5) สรา้งความสมัพนัธอ์นัดโีดยใหค้วามร่วมมอืกบัสงัคม ชุมชน หน่วยงานราชการและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
(6) ไม่เขา้ไปมสี่วนร่วมในการกระท าหรอืปกปิดการกระท าใดๆ ที่อาจเกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์          

กบับรษิทั การทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรอืการกระท าใดๆ ทีผ่ดิกฎหมาย  
(7) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีขอ้สงสยัเกี่ยวกบัการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รปัชัน่        

โดยแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ หรอืผ่านช่องทางการรายงานทีบ่รษิทัก าหนดไว ้
และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบของบรษิทั 

(8) พงึดูแลรกัษาสทิธปิระโยชน์ และทรพัย์สนิของบรษิัท ให้คงสภาพดี ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และ       
ตอ้งไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตน 

 
การดแูลให้มีการปฏิบติัตาม และการทบทวน 

(1) ก าหนดใหม้กีารสือ่สารจรรยาบรรณธุรกจิแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนเพื่อใหร้บัทราบ และ
เขา้ใจ 

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรบัทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกจิอย่างเคร่งครดั หากมขีอ้สงสยัไม่แน่ใจเกี่ยวกบัวธิปฏบิตัติามจรรยาบรรณ           ให้
ปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ หรอืฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ฝ่ายก ากบัดแูลกจิการ เป็นตน้ 

(3) ผูบ้รหิารทุกระดบัในองคก์รจะตอ้งพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ และมหีน้าที่
ก ากับดูแลรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตน
รบัทราบ เขา้ใจ และปฏบิตัติามคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิอย่างจรงิจงั 

(4) เมื่อมกีารพบเหน็การกระท าใดๆ ที่เป็นการละเวน้หรอืละเมดิจรรยาบรรณ หรอืสงสยัว่าอาจจะเกดิการ
ละเมิดต่อหลกัจรรยาบรรณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมหีน้าที่ต้องรายงานต่อผู้บงัคบับญัชา
โดยตรงของตน หรอืบุคคล/หน่วยงานที่รบัผดิชอบทราบ หรอืแจ้งผ่านช่องทาง     การรบัแจ้งเบาะแส 
หรอืร้องเรยีน รวมทัง้ใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ        ทัง้นี้ บรษิัทมมีาตรการ
คุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแสหรอืร้องเรยีนไว้เป็นความลบั รวมทัง้มกีระบวนการตรวจสอบอย่างรวดเรว็และ
เป็นธรรม 

(5) ก าหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม ่า เสมอ เพื่อให้ทันสมัย และ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ 

(6) ก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน และ ฝ่ายก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการตดิตาม
ดแูลการปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณและรายงานผลการตดิตามดแูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
จดัเกบ็บนัทกึขอ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการกระท าทีล่ะเมดิหรอือาจจะละเมดิ      ต่อหลกัจรรยาบรรณนี้  

(7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครบถว้นแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
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บรษิัทมคีวามคาดหวงัให้ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนมสี่วนร่วมรบัผดิชอบในการสอดส่องติดตามดูแลการ
ปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณนี้ เพราะการกระท าต่าง ๆ ทีข่ดัต่อหลกัจรรยาบรรณถอืเป็นความผดิทางวนิัยการท างาน
ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการท างาน และอาจจะถอืเป็นการกระท าความผดิตามกฎหมาย และเป็นการท าลายและท า
ใหเ้สือ่มเสยีต่อคุณค่าทีด่ขีององคก์รซึง่จะสง่ผลกระทบต่อองคก์รในทุกๆ ดา้นทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
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การแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

 
บริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร้องเรียน แจ้งเบาะแส              

เสนอขอ้คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะจากผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีที่ไดร้บัผลกระทบหรอืมคีวามเสีย่งที่จะไดร้บัจากการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิัท การปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานที่ขดัต่อกฎหมายหรอืจรรยาบรรณการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมตัง้แต่ การรับเรื่อง การตรวจสอบ           
การสรุปผล ตลอดจนการคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  

หากผู้ร้องเรียนพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระท าดังกล่าว ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง                    
การร้องเรียนตามที่บริษัทก าหนด โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนหากเห็นว่ าเรื่องที่ร้องเรียน             
จะมผีลกระทบดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของผูร้อ้งเรยีน แต่ผูร้อ้งเรยีนจะต้องระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ
หรอืหลกัฐานทีม่คีวามชดัเจนเพยีงพอ ทีส่ามารถแสดงใหเ้หน็ว่ามเีหตุอนัควรเชือ่ว่าผูถู้กรอ้งเรยีนมกีารเขา้ไปมสีว่นร่วม
ในการกระท าอนัขดัต่อกฎหมายหรอืจรรยาบรรณการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนพฤตกิรรมทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติ
คอรร์ปัชนั ในกรณีทีผู่้รอ้งเรยีนเปิดเผยตวัตนจะท าใหท้างบรษิทั สามารถรายงานความคบืหน้าและชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ        
ใหท้ราบ และเมื่อมกีารรบัเรื่องรอ้งเรยีนแลว้ บรษิทัจะพจิารณาด าเนินการส่งเรื่องใหบุ้คคลทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งด าเนินการ
ตามความเหมาะสม โดยพจิารณาถงึความเป็นอสิระในการด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิดว้ยความโปร่งใส ถูกต้อง 
และใหค้วามยุติธรรมทัง้ผูร้้องเรยีนและผู้ถูกรอ้งเรยีน พร้อมทัง้ติดตามความคบืหน้าเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารด าเนินการ        
ทีเ่หมาะสมกบัขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ดร้บั 
 
1. ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อรอ้งเรียน และข้อเสนอแนะ 
 

(1) การรอ้งเรยีนโดยหนงัสอืถงึผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน 
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / เลขานุการบรษิทัฯ 
บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน)  
52 อาคารธนิยะพลาซา ชัน้ที ่29 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์ 
เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

(2) การรอ้งเรยีนผ่าน E-mail : cg@millconsteel.com 
(3) การรอ้งเรยีนดว้ยวาจาตดิต่อ 

ฝ่ายก ากบัดแูลกจิการ   โทร. 02 652 3333 ต่อ 208 
ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์  โทร. 02 652 3333 ต่อ 307 
ฝ่ายสือ่สารองคก์ร  โทร. 02 652 3333 ต่อ 601 

(4) กล่องรบัขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ 
(5) เวบ็ไซต ์www.millconsteel.com 
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2. มาตรการการให้ความคุ้มครองผูแ้จ้งเรือ่งรอ้งเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
(1) ผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีน/ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รบัความคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงหรือ

โยกย้ายต าแหน่งาน ลกัษณะงาน สถานที่ท างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏบิตัิงาน เลกิจ้าง หรือ        
การอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคล               
ทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่จ าเป็นจะตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

(3) บุคคลใดๆ ที่ได้รบัทราบเรื่องร้องเรยีน หรอืขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกบัเรื่องร้องเรยีน จะต้องปกป้องข้อมูล
ดังกล่าวให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ           
ความเสยีหายของผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส แหล่งทีม่าของขอ้มูล หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่
กรณีที่มคีวามจ าเป็นในขัน้ตอนการด าเนินการ หรือ ตามที่กฎหมายก าหนด หากมกีารจงใจฝ่าฝืนน า
ขอ้มูลไปเปิดเผย บรษิทัจะด าเนินการลงโทษทางวนิัย และ/หรอื ด าเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ีฝ่่าฝืน 
แลว้แต่กรณี  

 
3. การรอ้งเรียน 

เป็นหน้าที่และความรบัผดิชอบของทุกคนที่จะสอบถามและรายงานถึงสิง่ที่เกิดขึน้ หรอืข้อสงสยัที่อาจจะ
เกดิขึน้เกีย่วกบัการกระท าความผดิเพื่อท าใหบ้รษิทัพฒันา หากมปัีญหาในการตดัสนิใจ หรอืกรณีทีห่ลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทัมไิดก้ าหนดไว ้ใหต้ัง้ค าถามเกีย่วกบัการกระท านัน้ ดงัต่อไปนี้ 

(1) เป็นการกระท าทีถู่กตอ้งหรอืไม่ 
(2) เป็นเรื่องทีถู่กก าหนดไวใ้นระเบยีบของบรษิทัหรอืไม่ 
(3) เป็นการกระท าทีข่ดัต่อค่านิยมหรอืวฒันธรรมองคก์รหรอืไม่ 
(4) เป็นการกระท าทีท่ าใหเ้สือ่มเสยีต่อภาพลกัษณ์ทีด่งีามของบรษิทัหรอืไม่ 
(5) เป็นการกระท าทีส่งัคมยอมรบัหรอืเปิดเผยต่อสาธารณะไดห้รอืไม่ 

 
4. มาตรการจดัการข้อรอ้งเรียน 

(1) การรบัเรื่องรอ้งเรยีน  
ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันท าการ             

เพื่อด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ  
(2) การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิ และรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรยีน        
ซึง่ยุตแิลว้ และค าสัง่ลงโทษของผูม้อี านาจตดัสนิใหผู้้ประสานงานเรื่องรอ้งเรยีนทราบภายในระยะเวลา        
ทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

(3) การรายงานสรุปผล  
(3.1) ผู้ประสานเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน               

ผูถู้กรอ้งเรยีน และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
(3.2) ฝ่ายก ากบักิจการ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

(แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนและค าสัง่ลงโทษต่อประธาน
กรรมการบรหิาร รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั  



                   บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
                MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 131 

(4) มาตรการการใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 
(4.1) ผู้ที่แจ้งข้อมูลร้องเรียน ผู้ที่ให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์ รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รปัชัน           

จะได้รบัการคุ้มครองและปกป้องอย่างเหมาะสม เช่น ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงหรอืโยกย้าย
ต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่ างาน พกังาน เลกิจา้ง หรอืใหผ้ลทางลบต่อผูร้อ้งเรยีน 
แมก้ารกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

(4.2) ผูร้้องเรยีนสามารถเลอืกไม่เปิดเผยตวัตน หากเหน็ว่าร้องร้องเรยีนนัน้จะท าใหเ้กดิความ             
ไม่ปลอดภยั หรอืความเสยีหายแก่ชวีติและทรพัยส์นิ 

(4.3) บรษิทัจะเกบ็ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยขอ้มลูต่อ         
ผูไ้ม่เกี่ยวขอ้งและค านึงถึงความปลอดภยัของผู้ร้องเรยีน เว้นแต่ในกรณีที่มคีวามจ าเป็น
เปิดเผยข้อมูลในขัน้ตอนการด าเนินการ หรอืตามที่กฎหมายก าหนด หากจงใจฝ่าฝืนน า
ขอ้มูลไปเปิดเผย บรษิัทจะด าเนินการลงโทษทางวนิัย และ/หรอื ด าเนินการทางกฎหมาย
กบัผูท้ีฝ่่าฝืน แลว้แต่กรณี 

 
5. กระบวนการบริหารจดัการข้อรอ้งเรียน 
การบริหารจดัการขอ้รอ้งเรียนท่ีส่งผลกระทบภายในองคก์ร 

เมื่อผู้รบัเรื่องร้องเรียนได้รบัเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาว่าข้อมูลหรือหลกัฐานการร้องเรียนเพียงพอ 
สมเหตุสมผลหรือไม่ หากไม่มีความชัดเจนเพียงพอให้แจ้งแก่ผู้ร้องเรียนได้ทราบ หากมีความชัดเจนเพียงพอ                
ให้ด าเนินการแจ้งฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือ หน่วยงานก ากับดูแลกิจการเพื่อรับเรื่องร้องเรียน และ/หรื อ              
ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ เพื่อด าเนินการสอบสวนพร้อมทัง้ติดตามความคบืหน้าในกรณีที่พบว่ามมีูล       
ความจริงหน่วยงานที่ได้รบัมอบหมายจะเป็นผู้สรุปรายงานและเสนอต่อประธานกรรมการบริหารเพื่อด าเนินการ
พจิารณาในขัน้ตอนต่อไป 

(1) หากเรื่องร้องเรยีนเป็นการกระท าผดิหรอืขดัต่อกฎระเบยีบ ขอ้ปฏบิตัิของบรษิัทด้านทรพัยากรบุคคล      
ใหน้ าสง่ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล  

(2) หากเรื่องร้องเรยีนเป็นการกระท าทีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบของรฐั นโยบายและ
หลกัการก ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั ใหน้ าสง่เลขานุการบรษิทั 

(3) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระท าที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสดง              
หาประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น เช่น การยกัยอกทรพัยก์ารคอรร์ปั
ชนั การฉ้อโกง เป็นต้น ใหน้ าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายใน
องคก์ร 

(4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตาม (1) (2) และ (3) เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกบัหลายหน่วยงาน         
ให้น าส่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ ส าหรบัด าเนินการตรวจสอบเรื่องดงักล่าว 

 
การบริหารจดัการขอ้รอ้งเรียนท่ีส่งผลกระทบภายนอกองคก์ร 

ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียนจะด าเนินการรวบรวม กลัน่กรองข้อมูล และน าส่งเรื่องร้องเรียนแก่ประธาน
กรรมการบริหารเพื่อด าเนินการพิจารณาในเบื้องต้น และมอบหมายไปยังหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ 
หน่วยงานก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทฯ และ/หรอื แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเพยีงพอของขอ้มลู รวมถงึขอ้เทจ็จรงิต่างๆ เพื่อด าเนินการสอบสวน ในกรณีทีพ่บว่ามมีูลความจรงิใหห้น่วยงาน        
ที่ได้รบัมอบหมายจดัท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการ
พจิารณาด าเนินการต่อไป 
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บทลงโทษ 
 

กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน มหีน้าที่ต้องปฏบิตัติามและส่งเสรมิใหผู้อ้ื่นปฏบิตัิตามจรรยาบรรณ 
โดยการกระท าต่อไปนี้ถอืเป็นการผดิจรรยาบรรณ 

(1) ไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
(2) แนะน า สง่เสรมิ สนบัสนุนใหผู้อ้ื่นไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
(3) ละเลย เพกิเฉย เมื่อพบเหน็การฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ ในกรณีทีต่นทราบ หรอืควรทราบ 

เน่ืองจากเกีย่วขอ้งกบังานภายใตค้วามรบัผดิชอบของตน 
(4) ไม่ให้ความร่วมมอื หรอืขดัขวางการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิที่อา้งว่าได้มกีารฝ่าฝืนหรอืการไม่ ปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณ 
(5) การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผูร้อ้งเรยีนจากการรายงานการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

 
บรษิัทถอืว่าจรรยาบรรณเป็นวนิัยอย่างหนึ่งซึง่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนต้องปฏบิตัติามอย่าง

เคร่งครดั การฝ่าฝืน หรอืการกระท าผดิจรรยาบรรณธุรกจิที่ก าหนดไว้ จะไดร้บัโทษทางวนิัยอย่างเคร่งครดั รวมทัง้      
อาจถูกด าเนินคดตีามกฎหมายหากการกระท าการนัน้ผดิกฎหมาย 

ทัง้นี้ ผูท้ีก่ระท าความผดิจะไดร้บัการพจิารณาโทษตามความรา้ยแรงแห่งความผดิตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ 
ไป พนกังานจงึตอ้งท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายในทุกขัน้ตอนอย่างเคร่งครดั โดยโทษทีก่ าหนดไวแ้บ่งเป็น 

(1) การว่ากล่าวตกัเตอืนดว้ยวาจา 
(2) การตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(3) การพกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง 
(4) ใหอ้อกจากงาน หรอืเลกิจา้ง 

 
การพิจารณาโทษดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหน้าที่              

จากคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการให้มอี านาจพจิารณาโทษ ค าตดัสนิของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ถอืเป็น        
อนัสิน้สดุ 
 

นโยบายก ากบัดแูลกจิการและจรรญาบรรณธุรกจินี้มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2563 เป็นต้นไป  
โดยไดร้บัการอนุมตัใินการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่9/2563 เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน 2563 
 
 
 
 

                                                                              
                     พลเอก วนิยั  ภทัทยิกุล  
                                     ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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ภาคผนวก 
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แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
เรียน  ประธานอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ข้าพเจ้า __________________________ ต าแหน่ง _____________________________ขอ
รายงานเรื่องที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
ทั้ งนี้ เ พ่ือให้ เกิดความชัด เจนในการด า เนินงานในอนาคต ข้าพเจ้ าจึ งขอด า เนินการแก้ ไข โดย  
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ หากบริษัทมีค าแนะน าหรือแนวทางปฏิบัติอื่นที่เหมาะสมอื่นๆ โปรดแจ้ง
ให้ทราบด้วย 

 
ลงชื่อ _________________________ ผู้รายงาน             
      (__________________________) 
  วันที่ _____ / _________ / ________ 
 
ลงชื่อ________________________ผู้บังคับบัญชา 

                 (__________________________)   
       วันที่ _____ / _________ / ________  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ฝ่ายก ากับดูแลกิจการ 
ค าแนะน า 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

        ลงชื่อ_________________________________(ตวับรรจง) 
         (ประธานอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการ) 

                           วันที่ _____ / _________ / ________ 
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แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ 

 

เรื่อง รายงานการรับของขวัญ ของก านัล หรือ ผลประโยชน์  
เรียน ผู้บังคับบัญชา  

เมื่อวันที่ ____________________________ข้าพเจ้า___________________________ 
ต าแหน่ง __________________ฝ่าย_______________________________ ได้รับ ของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือ ประโยชน์อื่นใด ดังนี้ 
รายละเอียดของที่ได้รับ 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
ประเมินมูลค่า   ต่ ากว่า 3,000 บาท   สูงกว่า 3,000 บาท (มูลค่าประมาณ___________________) 
จาก ___________________________________________________
บริษัท__________________________________________________ 
อันเนื่องมาจาก (โปรดระบุรายละเอียด)__________________________________________________  

 
ลงชื่อ ______________________ ผู้รายงาน     ลงชื่อ______________________ผู้บังคับบัญชา 
      (__________________________)           (_________________________) 
    วันที่ _____ / _________ / ________             วันที่ _____ / _________ / ________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฝ่ายก ากับดูแลกิจการ 
  พิจารณาจากสิ่งของตามรายงาน ขอให้ด าเนินการดังต่อไปนี้    
  ส่งคืนผู้ให้พร้อมจดหมายขอบคุณและขออภัยที่ไม่สามารถรับของก านัลได้ตามนโยบายของบริษัท 
  ส่งคืนให้กับผู้รายงาน ในกรณีท่ีของมีมูลค่าต่ ากว่า 3,000 บาท หรือ เป็นสิ่งของที่มีการ  ประทับตรา
บริษัท 
  น าสิ่งของมาเพ่ือใช้ในกิจกรรมส่วนรวมของบริษัท หรือ แผนก  

 
ลงชื่อ________________________________(ตัวบรรจง) 

  (ประธานอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการ) 
                                          วันที่ _____ / _________ / ________ 
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แบบขออนุมัติการเลี้ยงรับรอง 
 
เรื่อง ขออนุมัติการเลี้ยงรับรอง  
เรียน   ผู้บังคับบัญชา 
          เนื่องในวันที่ __________________ ข้าพจ้า__________________________________
ต าแหน่ง_______________________________ ฝ่าย_________________________________      มี
ความประสงค์ขออนุมัติเลี้ยงรับรองบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดของการเลี้ยงรับรอง ดังนี้ 
___________________________________________________________________________ 
           มูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน (มูลค่าประมาณ  ____________________________ ) 
           จ านวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี (กรณีผู้รับการเลี้ยงรับรองเป็นบุคคลรายเดียวกัน) 
ผู้รับการเลี้ยงรับรอง  
1. ชื่อ-สกุล______________________________บริษัท ______________________________ 
2. ชื่อ-สกุล______________________________บริษัท ______________________________  
3. ชื่อ-สกุล______________________________บริษัท ______________________________  
4. ชื่อ-สกุล______________________________บริษัท ______________________________ 
5. ชื่อ-สกุล_____________________________  บริษัท ______________________________  
เนื่องมาจาก (โปรดระบุรายละเอียด) 
___________________________________________________________________________ 

 
ลงชื่อ _________________________ ผู้รายงาน     ลงชือ่___________________ผู้บังคับบัญชา 

         (__________________________)             (_________________________) 
        วันที่ _____ / _________ / ________         วันที่ _____ / _________ / ________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฝ่ายก ากับดูแลกิจการ พิจารณาการขออนุมัติตามรายงาน ขอให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
   ไม่อนุมัติการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน  
    อนุมัติการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คนเนื่องจาก________________________ 
    ไม่อนุมัติการเลี้ยงรับรองจ านวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี  
         (กรณีผู้รับการเลี้ยงรับรองเป็นบุคคลรายเดียวกัน) 
    อนุมัติการเลี้ยงรับรองจ านวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี เนื่องจาก ___________________________ 
 

ลงชื่อ_______________________________(ตัวบรรจง) 
(ประธานอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการ) 
วันที่ _____ / _________ / ________ 
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แบบขออนุมัติการบริจาค 

 
 

เรื่อง ขออนุมัติการบริจาค  
เรียน   ผู้บังคับบัญชา 
          เนื่องในวันที่ ___________________ ข้าพจ้า __________________________________
ต าแหน่ง___________________ฝ่าย_______________________________มีความประสงค์ขออนุมัติ
การบริจาค ดังนี้ 
วัตถุประสงค์การบริจาค 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  มูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน หรือ มูลค่าของที่บริจาค (มูลค่าจ านวน___________________) 
  จ านวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี (กรณีผู้รับการบริจาคเป็นบุคคลรายเดียวกันมูลค่ารวม___________) 

นามผู้รับการบริจาค 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
 

ลงชื่อ _________________________ ผู้รายงาน  ลงชื่อ________________________ผู้บังคับบัญชา 
           (__________________________)            (_________________________) 

วันที่ _____ / _________ / ________          วันที่ _____ / _________ / ________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฝ่ายก ากับดูแลกิจการ พิจารณาการขออนุมัติตามรายงาน ขอให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
พิจารณาการขออนุมัติตามรายงาน ขอให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    ไม่อนุมัติการบริจาคท่ีมีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน  
    อนุมัติการบริจาคท่ีมีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน เนื่องจาก __________________________ 
    ไม่อนุมัติการบริจาคจ านวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี   (กรณีผู้รับการบริจาคเป็นบุคคลรายเดียวกัน) 
    อนุมัติการบริจาคจ านวนมากกว่า  4 ครั้ง/ปี เนื่องจาก ______________________________ 
 

ลงชื่อ________________________________(ตัวบรรจง) 
(ประธานอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการ) 
วันที่ _____ / _________ / ________ 
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แบบตอบรับการปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่ม 
 

ข้าพเจ้า  (ชื่อ) ______________________(นามสกุล) _____________________________
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ___________________________
ฝ่าย__________________________________ภายใต้บริษัท___________________________ 
 
 ข้าพเจ้า ได้ท าความเข้าใจและตกลงปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่าง ๆ พร้อมให้การสนับสนุนในนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
 
 
     ลงนาม __________________________________ 
     (ตัวบรรจง) _______________________________ 
                                                              วันที่______/___________/____________ 
 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL     รับรองความถูกตอ้ง 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

 

เอกสำรแนบ 6 

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL     รับรองความถูกตอ้ง 

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระผูท้รงคุณวฒุิที่มีความรูแ้ละประสบการณด์า้นต่างๆ เพียงพอในการท าหนา้ที่สอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  

1. นายอภิชาติ จีระพนัธ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบ 
3. พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั กรรมการตรวจสอบ   

กรรมการตรวจสอบทกุท่านป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งไดร้บัมอบหมายภารกิจใหท้ าการก ากบัดูแลและสอบทานขอ้มลูต่างๆ ของ
บริษัทที่เก่ียวข้องกับการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
หน่วยงานท่ีควบคมุดแูลที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงการส่งเสรมิใหบ้รษิัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีเหมาะสม 

ในปี 2563 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ ซึ่งแต่ละท่านไดเ้ขา้รว่มประชมุตามรายละเอียด ดงันี ้
1. นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์  เขา้รว่มประชมุรวม   5  ครัง้ 
2. นายปรารถนา บงกชมาศ  เขา้รว่มประชมุรวม   6  ครัง้ 
3. พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั  เขา้รว่มประชมุรวม   4  ครัง้ 

 
ในการประชุมแต่ละครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดห้ารือร่วมกับผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน ฝ่ายจดัการ ผูบ้ริหาร

ระดับสูงจากกลุ่มงานที่เก่ียวขอ้ง โดยมีการแสดงความเห็นพรอ้มขอ้เสนอแนะอย่างอิสระและไดส้รุปประเด็นที่ส  าคัญเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิัททกุครัง้ ทัง้นีก้ารด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส าคญัในปีที่ผ่านมา สรุปไดด้งันี  ้
1. กำรสอบทำนและตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2563 ของบรษิัท โดยประชมุรว่มกบั
ผูส้อบบญัชี ผูบ้รหิารของสายงานบญัชีและการเงิน รวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในเรื่องความถกูตอ้ง ความครบถว้น การปรบัปรุงรายการบญัชีที่ส  าคญัซึง่ส่งผลกระทบต่องบการเงิน ความเพยีงพอของ
ขอ้มลูที่เปิดเผยไวใ้นงบการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี  รวมถึงไดห้ารือรว่มกบัฝ่ายบรหิารในการใชด้ลุยพินิจในการจดัท า
รายงานทางการเงิน นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้กีาร 

ประชุมเป็นการเฉพาะกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมเป็นประจ าทุกปี เพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกับ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ที่และการแสดงความเห็น เมื่อพิจารณาและสอบทานรายงานทางการเงินแลว้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้แสดงสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการ
เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
 
2. ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยใชแ้บบประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และกรอบการควบคุมภายในของ 
COSO (The Committee of Sponsoring Organization)  รวมทัง้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในและ



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

MILL     รับรองความถูกตอ้ง 

ผู้สอบบัญชี  ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนีฝ่้ายจั ดการไดด้  าเนินการ
ปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงใหเ้ห็นถึง
การใหค้วามส าคญัต่อระบบควบคมุภายในของบริษัทและสรา้งความเชื่อมั่นว่า บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการบรหิาร
จดัการความเส่ียงที่เพียงพอและเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและอนุมตัิแผนงานตรวจสอบประจ าปีของผูต้รวจสอบภายใน ที่จดัท าขึน้โดยให้
ความส าคญัในเรื่องการตรวจสอบและป้องกันเชิงรุกตามการประเมินความเส่ียงที่ส  าคัญของบริษัท  พรอ้มทั้งก ากับดูแลใหก้าร
ด าเนินงานเป็นตามแผนท่ีก าหนดไวเ้ป็นประจ าทกุไตรมาส และประชมุรว่มกบัผูต้รวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการของบรษิัทเขา้
รว่มประชมุเพื่อปรกึษาหารือกนัอย่างเป็นอิสระ 

 
3. กำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ ์กฎหมำยหรือข้อก ำหนดอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการด าเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างเคร่งครดั เพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทไดม้ีการปฏิบัติตามกฎเกณฑด์งักล่าวโดยครบถว้น โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทอย่างใกลช้ิด  และ
ทกุหน่วยงานปฏิบตัิงานอย่างถกูตอ้งและเป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง  

 
4. รำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกันหรือรำยกำรทีอ่ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานการท ารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์ท่ีเขา้ข่ายตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  
ผลการสอบทานพบว่า บริษัทได้ด าเนินการตามเงื่อนไขทางการคา้ปกติทั่วไป  สมเหตุสมผลและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ผลประโยชน ์รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างครบถว้นและเพียงพอ  
 
5. ควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี กำรพิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีข้อสรุปว่าผลการ
ปฏิบตัิงานโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ ในการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีส าหรบัรอบระยะเวลาด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบตัิงาน ขอบเขตหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ปริมาณธุรกรรมและ
ความเป็นอิสระ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง เทียบกับค่าบริการสอบบัญชีส าหรบัปี 2563 ตามที่ผูส้อบบัญชีเสนอ โดยไดใ้ห้
ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้
ไดแ้ก่ นางสาวสาวินี   สะวานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 7092 หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
เลขที่ 7494 หรือ นายปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 11133 แห่งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ าปี 2564 

 
6. ควำมเหน็และข้อสังเกตโดยรวมจำกกำรปฏิบัติหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดต้ิดตามการด าเนินงานของบรษิัท
โดยใชค้วามรูค้วามสามารถและความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้ะบุไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่า บริษัทไดจ้ัดท างบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญและเชื่อถือได ้รวมถึงสอดคลอ้งตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยขอ้มูล รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อใหเ้กิด ความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนอ์ย่างเพียงพอ มีระบบการก ากับดูแลที่ดี มีระบบการบริหารความเส่ียงที่อยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอกบัการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้ มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกับ การด าเนินธุรกิจของ
บรษิัทอย่างครบถว้น 
 

         
               (นายอภิชาติ  จีระพนัธุ)์ 

                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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