


สาสน์จากประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
  
 ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไดเ้ริ่มคล่ีคลายขึน้ จากการที่ประชาชนในประเทศเริ่ม
ได้รบัวัคซีนคุ้มกันโรค เศรษฐกิจในประเทศหลายภาคส่วนเริ่มมีการฟ้ืนฟู รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมา
ด าเนินการอย่างเป็นปรกติ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น อตุสาหกรรมรถยนต ์อุตสาหกรรมก่อสรา้ง ที่ส่งผล
โดยตรงต่ออตุสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ ท าใหก้ารบรโิภคเหล็กในประเทศเริ่มฟ้ืนตวัดีขึน้  
 
 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการบรหิารไดต้ิดตามสถานการณท์างดา้นเศรษฐกิจอย่างใกลช้ิด 
รวมถึงพัฒนากลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทไดน้ าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ “Circular 
Economy” ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม มาปรบัใชก้ับการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อใหเ้กิดประโยชนใ์นการหมนุเวียนดา้นเศรษฐกิจ และก่อใหเ้กิด
รายไดแ้ก่บริษัทอย่างสงูสดุ นอกจากนี ้กลุ่มบรษิัทยงัมีการน าหลกัธุรกิจสีเขียว หรือ “Green Business” มาปรบัใชใ้นกล
ยทุธข์องกลุ่มบรษิัท เพื่อปรบัตวัและใหค้วามส าคญัต่อการดแูลส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งขึน้ 
 
 ส าหรบัการก ากบัดแูลกิจการในปี 2564  บรษิัทไดร้บัการประเมิน CGR อยู่ในระดบั “ดีมาก” ซึ่งเกิดขึน้จากความ
ตัง้ใจของคณะกรรมการบริษัท ที่ตอ้งการใหบ้ริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทัง้นี ้บรษิัทไดม้ีการปรบัปรุงนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการด าเนินกิจการของบริษัท โดยมุ่งเนน้ไปที่การด าเนินธุรกิจอย่างตระหนักถึงส่ิงแวดลอ้ม 
สงัคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) เพื่อการด าเนินกิจการที่ค  านึงถึงหลายภาคส่วน
ของเศรษฐกิจ ทั้งทางดา้นอัตราผลตอบแทนที่ดี และลงทุนในธุรกิจที่สามารถสรา้งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไดอ้ย่าง
พรอ้มกนั 
  

ในนามของคณะกรรมการบริษัท และผูบ้รหิาร ขอขอบคณุ ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ที่สนบัสนุนและเชื่อมั่นในการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณบุคลากรในองค์กรทุกท่าน ที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค และการ
ทุ่มเทในการท างาน ภายใตว้ิกฤตการณน์ีอ้ย่างเต็มที่  เพื่อใหบ้ริษัทไดบ้รรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และผลตอบแทนดีที่สุด
ใหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุภาคส่วน 
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1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) หรือ มิลลค์อน (MILLCON) คือหนึ่งในผูผ้ลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กแบบ

ครบวงจร มีผลิตภัณฑท์ี่หลากหลายผ่านการรบัรองคุณภาพจากหน่วยงานทั้งในประเทศและนานาชาติ กลุ่มบริษัทมุ่งเนน้การ

พฒันาขีดความสามารถในการด าเนินงานเพื่อสรา้งคณุค่าแก่กลุ่มธุรกิจ ดว้ยกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจหลกั 3 กลุ่ม ผ่านแนวคิดการ

เป็นมากกว่าเหล็ก “THINK BEYOND STEEL” ไดแ้ก่ 1. กลุ่มธุรกิจวสัดุก่อสรา้ง (Construction Material) ดว้ยการครอบคลมุทั้ง

ห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) ตัง้แต่ตน้น า้จนถึงปลายน า้ 2. มุ่งเนน้การผลิตเหล็กเกรดพิเศษ(Special Steel) เพื่อขยายตลาดเขา้

สู่กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต ์3. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง (Supporting Core Business) เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของ

บรษิัท และตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภคในทกุมิติของธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทยังเป็นศูนยบ์ริการดา้นผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร เนื่องดว้ยมีผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพนานาชนิด เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑก์ลุ่มเหล็กเสน้ อาทิ เหล็กเสน้กลม (Round Bars) เหล็กเสน้ขอ้ออ้ย 

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

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

ผ่านการรบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง การสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับผลิตภัณฑใ์นกลุ่มก่อสรา้ง 

รวมทัง้ผลกัดนัยอดขายไปสู่ดีลเลอร ์ในภมูิภาคต่างๆ ของไทย ตลอดจนศกึษาช่องทางเพื่อเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้รายย่อย 

 

1.1.1 พันธกิจ วิสัยทัศน ์ค่านิยมองคก์ร และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

เพื่อใหทุ้กส่วนงานที่เก่ียวขอ้งมีทิศทางการด าเนินงานที่สอดคลอ้งและมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกนั บริษัทฯ จึงไดก้ าหนด

วิสยัทศันท์ี่ชดัเจนและพนัธกิจที่ตอบสนองต่อวิสยัทศัน ์ตลอดจนสรา้งค่านิยมขององคก์รที่เขม้แข็งใหแ้ฝงอยู่ในจิตวิญญาณ

ของบุคลากรทุกระดบัในบริษัทฯ เพื่อร่วมกันขบัเคล่ือนองคก์รใหไ้ปสู่เป้าหมายของการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง 

และยั่งยืน  

พันธกิจ 

“เรามุ่งมั่นขบัเคล่ือนธุรกิจในกลุ่ม เพื่อส่งมอบคณุค่าที่ดีที่สดุใหแ้ก่อตุสาหกรรมก่อสรา้งและการผลิต” 

 

วิสัยทัศน ์ 

  “เราจะหลอมรวมประสบการณข์องคน เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของเรา เพื่อส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละ

การบรกิารท่ีมากกว่าเหล็กสู่ภมูิภาคอาเซียน 

เราจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ยกระดบัอุตสากรรมก่อสรา้งและการผลิต โดยการสรา้งและส่งต่อคุณค่าที่ดีที่สดุ

ในทกุขัน้ตอนและกระบวนการของการท างาน (Value Chain) ใหก้บัผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์
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หัวใจแห่งความส าเร็จของเราคือการใชน้วตักรรมพฒันาผลิตภัณฑ ์บริการ กระบวนการและวิธีด าเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเนื่องคู่คา้และกลุ่มบรษิัท” 

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 โดยมีผลิตภัณฑน์านาชนิดที่เหมาะกับ
ความตอ้งการที่หลากหลาย ตัง้แต่กลุ่มเหล็กก่อสรา้งส าหรบัใชง้านทั่วไปและกลุ่มเหล็กเกรดพิเศษส าหรบัอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อความปลอดภัย เช่น ยานยนต ์รวมถึงขยายตลาดเหล็กก่อสรา้งแรงดึงสูงป้องกันแผ่นดินไหว (High 
Tensile Thread Steel Bar) และสินคา้เหล็กที่สรา้ง High value Added อย่าง เหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิดเกลียว (One Bar) ซึ่ง
เป็นนวัตกรรมล่าสุดของเหล็กเสน้ขอ้อ้อยที่ช่วยประหยัดตน้ทุนที่ใชใ้นการก่อสรา้งไดม้ากถึง 20% ซึ่งผู้รับเหมาก่อสรา้ง
สามารถน าใชข้ึน้รูปท่ีหนา้งานไดท้นัที โดยไม่ตอ้งเสียเวลาเชื่อม หรือผกูลวด  

และเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มบรษิัทมีกลยทุธท์ี่จะขยายไปสู่การสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้ับ
ผลิตภณัฑเ์หล็กที่ใชใ้นอตุสาหกรรมก่อสรา้ง อีกทัง้ขยายช่องทางการตลาด โดยผลกัดนัยอดขายไปสู่ดีลเลอรใ์นภมูิภาคต่างๆ 
ของไทย และเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆผ่านระบบออนไลน ์เพื่อเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้รายย่อยมากยิ่งขึน้ อาทิ 

- เพิ่มมลูค่าผลิตภณัฑเ์หล็กเสน้ที่ใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสรา้ง โดยการใหบ้ริการตดั , ดดัและ ขึน้รูป (CUT & 
BEND)  ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการก่อสรา้งใหแ้ก่ลกูคา้ได ้

- การขยายช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านทางอินเทอรเ์น็ต (Online platform) เป็นช่องทางใหม่ที่ช่วย
เสรมิศกัยภาพในการขยายตลาดไปสู่ผูบ้รโิภครายย่อยในภมูิภาคต่างๆ ได ้

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยังมองหาโอกาสการลงทุนทั้งในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจเดิมและการขยายไปสู่ธุรกิจ
ใหม่ๆ โดยปัจจุบันบริษัทไดข้ยายฐานการผลิตและการตลาดไปสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนั และศกัยภาพในเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน  

 
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ  

บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) จดทะเบียนกอ่ตัง้ขึน้ในเดือนกรกฎาคม 2541 ดว้ยทนุจดทะเบียน

เริ่มแรก  50 ลา้น ต่อมาในปี 2550 บรษิัทไดจ้ดทะเบียนเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์

MAI จากนัน้ไดย้า้ยการซือ้ขายมาซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ซึง่บรษิัทไดล้งทนุในโครงการ Green Mill 

Project  เพื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ท าใหบ้รษิัทสามารถผลิตวตัถดุิบในการใชผ้ลิตเหล็กเสน้ไดเ้อง และ ณ ปัจจบุนับรษิัท

ก็ไดเ้พิ่มผลิตภณัฑอ์ีก 1 ชนิด คอื เหล็กลวด (Wire rod)  ซึง่เป็นวตัถดุิบเขา้สู่กระบวนการแปรรูป เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมยาน
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ยนต ์อตุสาหกรรมเครื่องจกัร อตุสาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์  โดยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของกลุ่มบรษิัทในช่วง 

3 ปี ท่ีผ่านมา มีดงันี ้

ปี2562  

-  ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2562 ไดม้ีมติแต่งตัง้นายประวิทย ์หอรุ่งเรือง เขา้ด ารง

ต าแหน่งประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2562 เป็นตน้ไป 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2562 ไดม้ีมติอนุมตัิใหบ้ริษัท ซนัเทค เมทลัส ์จ ากัด 

(“ซันเทค”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขายหุน้สามญัทัง้หมดของบริษัท โอเชี่ยน ซัพพลายส ์จ ากัด (“โอเชี่ยน”) จ านวน 

99,999 หุน้ หรือรอ้ยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียน  (มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท ) คิดเป็นมลูค่ารวม 9,999,900 บาท  

ใหก้บับรษิัท โอเชี่ยน อินเตอรเ์นชั่นแนล บิสซิเนส จ ากดั (“โอเชี่ยน อินเตอร”์)   

- ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 ไดม้ีมติอนมุตักิารจดัตัง้บรษิัท มิลลค์อน สตีล 
บาร ์จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเหล็กเสน้ ตามแผนการปรบัโครงสรา้งของกจิการ โดยการโอนกิจการ
บางส่วนของบรษิัท (Partial Business Transfer : PBT) 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม 2562 ไดม้ีมติอนุมตัิการลงทุนในหุน้สามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปิตอล จ ากัด  (“มูนช็อต”) จ านวน 1,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 
100,000,000 บาท ทัง้นี ้มนูช็อตลงทุนในธุรกิจที่ท  าดา้นเทคโนโลยี ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มีการคิดคน้และพฒันา
เทคโนโลยีขัน้สงู โดยการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อพฒันาประสิทธิภาพและลดตน้ทนุ  

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ไดม้ีมติอนุมัติใหบ้ริษัทจ าหน่ายหุน้สามัญของ
บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ ากัด (“ไอเจน”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จ านวน 1,080,000 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 
บาท) ราคาหุน้ละ 250 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของทนุจดทะเบียน มลูค่า 270 ลา้นบาท ใหก้บับรษิัท ไอเอสซี จ ากดั ซึ่ง
ไม่มีความสมัพนัธใ์ดๆ กบับรษิัท ส่งผลใหไ้อเจน ไม่เป็นบรษิัทรว่มของบรษิัทต่อไป  

 และมีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทด าเนินการซือ้หุน้สามญัของบริษัท ไอเจน พาวเวอรเ์ทค จ ากัด (“IGPT”) จ านวน 686,000 
หุน้ (มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) หรือคิดเป็นรอ้ยละ 49 ของทุนจดทะเบียน มูลค่ารวมไม่เกิน 246.70 ลา้นบาท จาก
บรษิัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จ ากดั (“ไอเจน”)  

 
ปี 2563       

- ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2563 ไดม้มีติอนมุตัิการซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ บรษิทั 

ไอเจน พาวเวอรเ์ทค จ ากดั (“IGPT”)ตามสดัส่วนการถือหุน้ จ านวน 735,000 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) ราคาหุน้

ละ 100 บาท รวมมลูค่า 73.5 ลา้นบาท เนื่องจาก IGPT มีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทนุจ านวน 1,500,000 หุน้ มลูค่า 150 ลา้น

บาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในกจิการ  

- ที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 ไดม้ีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการลดทนุจดทะเบียน

ของบรษิัทจ านวน 267,827,661.20 บาท จากหุน้สามญัที่รองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 3 โดยการตดัหุน้

สามญัที่ ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายออกจ านวน 669,569,153 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 

2,613,513,343.60 บาท เป็น 2,345,685,682.40 บาท  
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- ที่ประชมุคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุตัิการขยายเวลารบัช าระค่าหุน้สามญั
ของ Builk จาก มนูช็อต ส าหรบังวดที่ 3 จ านวน 34.6 ลา้นบาท ออกไป 60 วนั ซึง่จะครบก าหนดช าระ ภายในวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2563 เนื่องจากมนูช็อตอยู่ระหว่างการเรียกใหผู้ถื้อหุน้ช าระคา่หุน้เพิ่มทนุ ซึ่งในปัจจบุนัไดท้ าการช าระคา่หุน้
สามญัครบถว้นแลว้ 

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

อนมุตัิการจ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิัท สยามโซล่าร ์เจนเนอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“สยามโซล่าร”์) จ านวน 9,999,998 หุน้ 

(มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) ราคาหุน้ละ 117 บาท รวมเป็นมลูค่า1,170 ลา้นบาท ใหก้บั บรษิทั เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั 

(“เมกะวตัต”์) ซึง่ด  าเนินธุรกจิลงทนุในธุรกจิพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยบรษิัทจะเขา้ลงทนุในเมกะ

วตัตจ์ านวนไม่เกิน 700 ลา้นบาท ในสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 28 ของทนุจดทะเบียน 2,500 ลา้นบาท  ซึ่งเป็นนิติบคุคลที่ไม่มี

ความเก่ียวโยงกบับรษิัท  จากรายการดงักลา่ว ส่งผลใหส้ยามโซลา่รสิ์น้สภาพการเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท 

-  ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 8/2563 เมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2563 ไดม้มีติอนมุตัิการสละสิทธ์ิซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ของ MTL ทัง้หมดตามที่บรษิัทไดร้บัสิทธ์ิ  ใหก้บักลุ่มของ Thiha Trading Limited ซึ่งเป็นผูร้ว่มจดัตัง้ MTL และไม่ไดเ้ป็น

บคุคลที่มีความเก่ียวโยงกบับรษิทั จากการสละสิทธ์ิซือ้หุน้เพ่ิมทนุดงักล่าว ท าใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน MTL ลดลงจากรอ้ย

ละ 51 ของทนุจดทะเบยีน เป็นรอ้ยละ 20.21 ของทนุจดทะเบยีน ส่งผลให ้MTL เปล่ียนสถานะจากบรษิัทย่อย เป็นบรษิัท

รว่มของบรษิัท 

 
ปี 2564 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ไดม้ีมติอนุมติการจ าหน่ายหุ้นที่ซือ้คืนจ านวน 

184,904,000 หุน้ ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 4.09 ของหุน้ที่จ  าหน่ายได ้โดยเป็นการจ าหน่ายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ระหว่างวนัที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวนัที่ 29 มีนาคม 2564 ขณะนีไ้ดค้รบก าหนดเวลาการจ าหน่ายหุน้ที่ซือ้คืนแลว้ บริษัทมี

จ านวนหุน้ซือ้คืนที่ยังไม่ไดจ้ าหน่ายจ านวน 184,904,000 หุน้ ทุนเดิม 4,525,287,409.00 หุน้ มูลค ่าที่ตราไวหุ้น้ละ0.40 

บาท มูลค่ารวม 1,810,114,963.60 บาท ทุนใหม่ 4,340,383,409.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท มูลค่ารวม 

1,736,153,363.60 บาทและไดด้  าเนินการจดทะเบียนลดทนุต่อกระทรวงพาณิชยเ์รียบรอ้ย แลว้ เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2564  

- ที่ประชมุสามญัประจ าปีครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ไดม้มีติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตักิารการลดทนุจดทะเบียน

จ านวน 362,022,742.40 บาท โดยการลดหุน้สามญัจ านวนไม่เกนิ 905,056,856 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 จากเดิม ทนุ

จดทะเบยีน 2,271,724,082.40 บาท เป็น 1,909,701,340.00 บาท  

- ที่ประชมุสามญัประจ าปีครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2564 ไดม้ีมตเิป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ านวน

ไม่เกิน 494,030,403.20 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,235,076,008 มลูคา่ที่ตราไว ้0.40 บาท  จาก

เดิมทนุจด ทะเบียน 1,909,701,340.00 บาท เป็น 2,403,731,743.20 บาท  

- ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิการขายหุน้สามญัของบรษิัท บี จิ

สติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“B”) จ านวนไม่เกิน 243,600,000 หุน้ โดยวิธีการขายผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง ประเทศไทย ซึ่ง ณ 

วนัท่ี 20 กนัยายน 2564 บรษิัทขายหุน้ B ไปแลว้จ านวนทัง้สิน้ 223,224,800 หุน้ ท าใหค้งเหลือหุน้ที่บรษิัทถือ จ านวนทัง้สิน้ 

212,375,200 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.04 ของทนุจดทะเบยีนที่ช าระแลว้ จากการท่ีบรษิัทลดสดัส่วนการถือหุน้ B คงเหลือ
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คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.04 ของทนุจดทะเบียนช าระแลว้ บรษิทัจึงด าเนินการยกเลิกการส่งกรรมการตวัแทน จ านวน 2 

ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวสทุธิรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู และ นายถริพงศ ์ค าเรืองฤทธ์ิ ออกจากการเป็นกรรมการตวัแทนใน B ซึ่งจะท า

ให ้B สิน้สถานะจากการเป็นบรษิทัรว่มของบรษิัท 

- ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่1/2564 เมื่อวนัท่ี 25 ตลุาคม 2564 ของบรษิัท ซนัเทคเมทลัส ์จ ากดั ซึ่งมีสถานะเป็นบรษิัท

ย่อยของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”)  ไดม้ีมติอนมุตัิการเปล่ียนชื่อบรษิัท เป็น บรษิัท ซนัเทค รีไซเคิล 

แอนด ์ดีคารบ์อน จ ากดั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนว ทางการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
1.2.1 โครงสร้างรายได้  

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิัท และบรษิัทย่อยในระยะเวลา 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม ปี 2562, 2563 และ 2564 เป็นดงันี ้

ตารางแสดงโครงสรา้งรายไดข้องกิจการแยกตามบรษิัท  (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)         

หน่วย : ล้านบาท 

 

 

บริษัท ประเภทธุรกิจ การถือหุ้นของบริษัท 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

บมจ. มิลลค์อน สตีล ผลิต และจ าหน่ายเหล็กเสน้ & เหล็กรูปพรรณ - 12,200 48.05 9,409 54.53 13,767 56.67 
บจก. มิลลค์อน บรูพา ผลิต และจ าหน่ายเหล็กแท่งยาว 99.10 10,573 41.65 5,653 32.76 6,660 27.42 

บจก. มิลลค์อน สตีล ไพพ ์ ผลิตและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณ 100.00 1,216 4.79 807 4.68 986 4.06 

บจก. สหรว่มวสัดกุ่อสรา้ง จ าหน่ายเหล็กและวสัดกุ่อสรา้ง 100.00 -            - - - 437 1.80 

บจก. ซนัเทค รีไซเคิล แอนด ์ดีคารบ์อน  จดัการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อจ าหน่าย 99.99 1,399 5.51 1,387 8.03 1,338 5.51 

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

Millcon (HK) Limited.  ด าเนินธุรกิจหลกัในการซือ้สิทธิเรียกรอ้งในทรพัยส์ิน 100.00 - - - - - - 
รวมทัง้สิน้  25,388 100 17,256 100 24,292 100 
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ตารางแสดงรายได้แยกตามผลิตภัณฑ ์(ตามงบการเงนิรวม) 
                    หน่วย : ล้านบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ ์

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า 
(บาท) 

% 
ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า 
(บาท) 

% 
ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า 
(บาท) 

% 

เหล็กเสน้กลมและเหล็กขอ้ออ้ย (Steel Bar)  275,819   5,746   37.01  506,054 7,802 68.14 647,814 10,923 64.41 

เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)  33,742   1,007   6.49  44,553 816 7.13 55,750 1,133 6.68 

เหล็กลวด (Wire rod) 59,293  1,366 8.80 55,254 860 7.51 78,047 1,358 8.01 

เหล็กแท่งยาว (Billet)  360,977   7,005   45.12  121,359 1,710 14.94 160,328 2,526 14.90 

อื่นๆ (Other)  29,984 402 2.58 28,067 261 2.28 103,214 1,017 6.00 

รวมทัง้สิน้  759,815   15,526  100.00  755,278 11,450 100 1,045,153 16,958 100 

 
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) 
 

1) กลุ่มผลิตภัณฑเ์หลก็เสน้ (Steel Bar) แบ่งตามประเภทได้ดังนี ้
 

1.1. ผลิตภัณฑเ์หลก็เสน้กลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย (Steel Bar)   
กลุ่มบริษัท ผลิตและจ าหน่ายเหล็กเส้นกลม (Round Bar) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยมีขนาดของเส้นผ่าน

ศูนยก์ลาง 6 - 40 มม. ความยาว 10 - 12 เมตร ท่ีชัน้คุณภาพ SR24 และเหล็กเสน้ขอ้ออ้ย (Deformed Bar) ขนาดเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลาง 10 – 63.5 มม. ความยาว 10 - 12 เมตร ที่ชัน้คุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 โดยเหล็กแต่ละชัน้คุณภาพจะมี
ความแตกต่างกนัในส่วนประกอบทางเคมีและคณุสมบตัิทางกล ซึ่งไดผ่้านการรบัรองคณุภาพมาตรฐานจากอตุสาหกรรมทัง้
ภายในและต่างประเทศ และสามารถน าไปใชใ้นงานก่อสรา้งไดต้ามคณุลกัษณะและคณุภาพท่ีลกูคา้ตอ้งการ   

ในส่วนของผลิตภณัฑเ์หล็กเสน้เสรมิคอนกรีตของกลุ่มบรษิัท ซึ่งจดัเป็นวสัดสุ าคญัในโครงสรา้งคอนกรีตทกุชนิด การใช้
งานของเหล็กเสน้เสรมิคอนกรีตประเภทและขนาดต่างๆ จะขึน้อยู่กับแบบและโครงสรา้งของส่ิงปลกูสรา้งนัน้ๆ ซึ่งกลุ่มบรษิัท
สามารถตอบสนองความตอ้งการของการก่อสรา้งไดค้รอบคลมุทุกประเภทดว้ยผลิตภณัฑอ์นัหลากหลายจากเครื่องจกัรอนั
ทนัสมยั ท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นทกุระดบั นอกจากผลิตภณัฑเ์หล็กเสน้ดงักล่าว กลุ่มบรษิัท ยงั
ไดผ้ลิต เหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิดเกลียว  ภายใตช้ื่อ “One Bar” ซึ่งเป็นนวตักรรมล่าสดุของเหล็กเสน้ขอ้ออ้ยที่ไดร้บัการพฒันา
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เพื่อแกปั้ญหาของการต่อเหล็กดว้ยการเชื่อมทาบแบบดัง้เดิม One Bar ผ่านการผลิตดว้ยกระบวนการรีดรอ้นโดยบัง้ขอ้ออ้ย
ใหม้ีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อใหส้ามารถต่อเหล็กไดต้ลอดทั้งเสน้ ซึ่งจะสรา้งความแข็งแรงใหแ้ก่จุดเชื่อมต่อของเหล็กเสน้
มากกว่าการกดัเกลียวบนเนือ้เหล็กหรือการเชื่อมทาบซึ่งเป็นวิธีการท่ีท าใหสิ้น้เปลืองเหล็กจ านวนมาก นอกจากนี ้การใช ้One 
Bar ยงัจะช่วยประหยดัเวลาและลดตน้ทนุในการก่อสรา้งไดอ้ีกดว้ย โดยสามารถใชแ้ทนเหล็กเสน้ขอ้ออ้ยทั่วไป ทัง้นีเ้หล็กเสน้
ขอ้ออ้ยของกลุ่มบรษิัทฯ 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
ใชใ้นงานก่อสรา้งขนาดใหญ่และงานทางธรณีวิทยาที่ตอ้งการความแขง็แรงและสามารถรบัแรงดงึสงูไดม้ากเป็นพิเศษ รวมถึง
การก่อสรา้งอาคารที่ตอ้งการการป้องกันแผ่นดินไหว  เหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิดเกลียวรบัแรงดึงสงู มีลกัษณะเป็นเหล็กเสน้ขอ้
ออ้ยชนิดเกลียวตลอดทัง้เสน้ สามารถต่อกนัไดด้ว้ยขอ้ต่อที่ผลิตขึน้โดยเฉพาะ (Coupler) เช่นเดียวกับเหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิด
เกลียว (One Bar) โดยผลิตภัณฑด์งักล่าวสามารถรองรบัน า้หนกัและแรงดึงสูง จึงเหมาะส าหรบังานก่อสรา้งขนาดใหญ่ที่
ตอ้งการรบัแรงดงึสงูเป็นพิเศษกว่างานก่อสรา้งทั่วไป เช่น งานก่อสรา้งรถไฟฟ้า สะพาน อุโมงค ์ท่าเรือน า้ลึก เขื่อนกกัเก็บน า้ 
เป็นตน้ โดยปัจจุบนักลุ่มบริษัท เป็นผูผ้ลิตเหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิดเกลียวรบัแรงดึงสงูเพียงรายเดียวในประเทศที่สามารถผลิต
เหล็กดงักล่าวไดต้ามมาตรฐานสากล  

 
2)  กลุ่มผลิตภัณฑเ์หล็กแท่งยาว (Billet)   

บริษัทสามารถผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย และ
ผลิตภณัฑเ์หล็กคุณภาพสงูประเภทอื่นๆ ทัง้ในระดบัใชง้านทั่วไป อาทิงานฐานราก งานก่อสรา้ง และโครงสรา้ง ในอุตสาหกรรม
การก่อสรา้ง  และในระดบัคณุภาพพิเศษ ที่ใชใ้นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การผลิตสลิง ลวดเชื่อม ชิน้ส่วนยานยนต ์  ทัง้นีก้ลุ่ม
ผลิตภณัฑเ์หล็กแท่งยาว (Billet) ของกลุ่มบริษัทมีขนาดและรูปร่างตามมาตรฐาน 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 ์อตุสาหกรรม

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

กลุ่มบริษัทจ าหน่ายเหล็กรีดรอ้นชนิดม้วน (Hot Rolled Coil - HRC) ให้แก่ผู้คา้ส่งเหล็กและลูกคา้ที่ประกอบธุรกิจ
โรงงานเหล็ก เพื่อน าไปแปรรูปเป็นชิน้งานเหล็กประเภทต่างๆ ต่อไป อาทิเช่น เหล็กแผ่น เหล็กรูปตวัซี เหล็กแบนตดั เหล็ก
โครงสรา้งรูปพรรณ เป็นตน้ เหล็กรีดรอ้นชนิดมว้นท่ีนิยมใชก้นัโดยทั่วไปมีขนาดความกวา้งอยู่ที่ 4 ฟตุ และ 5 ฟตุ โดยมีความ
หนาแตกต่างกนัตามประเภทของชิน้งานเหล็กที่จะน าไปผลิต 
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3.2.  เหล็กตัดขนาดต่างๆ และเหล็กโครงสร้าง (Cut steel and structural steel)  
กลุ่มบรษิัทรบัผลิตเหล็กโครงสรา้งและจ าหน่ายเหล็กตดัในรูปแบบต่างๆ ตามความตอ้งการของลกูคา้ ดว้ยเครื่องจกัรที่

มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มผลิตภณัฑเ์หล็กตดัและเหล็กโครงสรา้งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่  
  3.2.1. เหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) เหล็กมว้นแถบเล็ก คือ การน าเหล็กรีดรอ้นชนิดมว้นมาผ่านกระบวน

การตดัดว้ยเครื่องจกัรตามความกวา้งที่ลกูคา้ก าหนด โดยบริษัทสามารถตดัเหล็กมว้นแถบเล็กที่มีขนาดหนา้กวา้ง
ตัง้แต่ 50 - 500 มม. เมื่อตดัแลว้จะมว้นกลบัคืนเพื่อจ าหน่ายแก่ลกูคา้ ทัง้นี ้เหล็กมว้นแถบเล็กมกันิยมน าไปแปรรูป
เป็นผลิตภณัฑเ์หล็กประเภทอื่นๆ อาทิเช่น เหล็กรูปตวัซี เหล็กฉาก และท่อเหล็ก เป็นตน้ 

 
3.2.2.  เหลก็แผ่น (Steel Sheet)  ผลิตภณัฑเ์หล็กแผ่นไดม้าจากการน าเหล็กรีดรอ้นชนิดมว้นมาคลี่และตดัเป็น
แผ่นดว้ยเครื่องตดัเหล็ก (Cutting Machine) ในขนาดความกวา้งและความยาวที่แตกตา่งกนัออกไปตามที่ลกูคา้
ตอ้งการ โดยขนาดเหล็กแผ่นที่มขีนาดและรูปรา่งตามมาตรฐาน คือ 4 x 8 ฟตุ  5 x 10  ฟตุ และ  5 x 20  ฟตุ ความ
หนา 1.2 - 12.00 มม. 2.90 – 12.00 มม. และ 2.90 – 12.00 มม.ตามล าดบั ซึ่งปัจจบุนั ผลิตภณัฑเ์หล็กแผ่นนิยม
น าไปใชใ้นอตุสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑเ์หล็ก รวมถงึอตุสาหกรรมยานยนต ์ 
 
3.2.3. เหล็กแบนตัด (Flat Plate) เหล็กแบนตดั คือ การน าเหล็กรีดรอ้นมาตดัใหไ้ดข้นาดและรูปร่างตามที่ลกูคา้
ก าหนด โดยจะมีความยาวมาตรฐานที่ 6เมตร และมีขนาดกวา้งอยู่ที่ 1 นิว้ ถึง 36 นิว้ 44 มม. และ 1100 มม. ที่
ความหนา 1.90 ถึง 6 มม. เหล็กแบนตดัสามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลาย อาทิเช่น ตะแกรง ประตู
รัว้ วัสดุตกแต่งภายใน  รวมทั้งใชเ้ป็นวัตถุดิบส าคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต ์การผลิต
เฟอรน์ิเจอร ์อตุสาหกรรมชิน้ส่วนต่างๆ เป็นตน้   
 
3.2.4. เหล็กรูปตัวซี (Lip - Channel Steel) เป็นผลิตภณัฑเ์หล็กซึ่งมีรูปร่างหนา้ตดัคลา้ยตวัอกัษร C ในการผลิต
จะน าเหล็กมว้นแถบเล็ก (Slitting Coil) ที่ตดัตามขนาดมาขึน้รูปในลกัษณะตวัอักษร C ดว้ยเทคโนโลยีการขึน้รูป
เย็นแบบพบัและแบบรีด โดยมีความหนาและความกวา้งของปีกแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายต่อการใช้
งานของลกูคา้ โดยปกตินัน้เหล็กรูปตวัซีจะถกูน ามาใชใ้นงานก่อสรา้งในส่วนโครงสรา้งหลงัคาเป็นส่วนใหญ่  

 
3.2.5. ท่อเหล็ก (Steel Pipe) กลุ่มบรษิัทผลิตและจ าหน่ายทัง้ท่อเหล็กกลม ท่อเหล่ียม และท่อแบน โดยทัง้ 3 ชนิด
ล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุส าคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสรา้ง อุตสาหกรรม
เฟอรน์ิเจอร ์หรืออุตสาหกรรมยานยนต ์นอกจากนี ้ยังสามารถน าไปดดัแปลงปรบัใชก้ับอุตสาหกรรมอื่นๆ ไดอ้ีก
หลากหลายตามความตอ้งการของลกูคา้ ท่อเหล็กทรงกลมมีขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางตัง้แต่ 1 นิว้ ถึง 4 นิว้ ความ
หนาตัง้แต่ 1.2 มม. ถึง 3.25 มม. ท่ีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร ส่วนท่อทรงเหล่ียมมีขนาด  1 x1 นิว้ ถึง 4 x 4 นิว้ 
ความหนาตัง้แต่ 1.2 มม. ถึง 3 มม. ที่ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และท่อทรงแบน มีขนาด 2 x 1 นิว้ ถึง 2 x 6 นิว้ 
ความหนาตัง้แต่ 1.20 มม. ถึง 3 มม. 
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4) กลุ่มผลิตภัณฑเ์หล็กลวด (Wire rod)   
กลุ่มบริษัทผลิตและจ าหน่ายเหล็กลวดชนิดคารบ์อนต ่า (Low carbon), คารบ์อนปานกลาง (Medium carbon) และ  

คารบ์อนสูง (High carbon) ซึ่งใชเ้ป็นวัตถุดิบ เขา้สู่กระบวนการแปรรูป เพื่อใชใ้นอุสาหกรรมยานยนต ์อุสาหกรรมเครื่องจกัร 
อสุาหกรรมเฟอรน์ิเจอร ์โดยกลุ่มบรษิัทสามารถผลิตภณัฑเ์หล็กลวดที่มีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 5.5 มม. ถึง 16 มม. 

 
5) กลุ่มผลิตภัณฑเ์ศษเหล็ก (Metal Scrap)   

ผลิตภณัฑเ์ศษเหล็กเป็นวตัถุดิบตัง้ตน้ในการผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งกลุ่มบริษัทรบัซือ้เศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็ก
โดยกระบวนการ Shear และ Shred จากผลิตภณัฑห์รือสินคา้ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบท่ีหมดอายใุชง้านแลว้ หรือเศษซากเหล็ก
จากอุตสาหกรรม เพื่อน าไปผลิตเป็นเหล็กแท่งยาวต่อไป ทัง้นีก้ระบวนการดงักล่าวยงัช่วยใหบ้ริษัทลดตน้ทุนในการผลิตเหล็ก
แท่งยาว เนื่องจากเศษเหล็กที่ผ่านกระบวนการ Shear และ Shred จะมีขนาดเล็กท าใหก้ารหลอมละลายเศษเหล็กใชเ้วลาเร็ว
กว่าเศษเหล็กที่มีขนาดใหญ่ 

 
1.2.3 การตลาดและการแข่งขนั 

กลยุทธก์ารตลาด 

1) กลยุทธด์้านผลิตภัณฑแ์ละบริการ (Product and Service) 

กลุ่มบริษัทมีความตระหนักถึงสภาวะตลาดและความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภค จึงมีผลิตภัณฑ์เหล็กที่

หลากหลาย และมีนโยบายที่จะเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากยิ่งขึน้ เพื่อใหล้กูคา้

สามารถซือ้หาผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภทที่ต้องการไดจ้ากบริษัทที่เดียวโดยไม่จ าเป็นตอ้งสั่งซือ้จากผู้ผลิตหลายแห่ง ซึ่ง

ผลิตภัณฑข์องกลุ่มบริษัทมีครอบคลุมตัง้แต่เหล็กมว้น เหล็กแผ่น เหล็กโครงสรา้งรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กเสน้ เหล็กลวด

คารบ์อนต ่า คารบ์อนสูง รวมถึงเหล็กเกรดพิเศษ การที่บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายดังกล่าวนี ้ท าให้กลุ่มบริษัทมีความ

ไดเ้ปรียบดา้นการใชว้ตัถดุิบ เนื่องจากวตัถดุิบหลกัที่ใชส้  าหรบัการผลิตเหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้น สามารถใช้

ในการผลิตสินคา้ของกลุ่มบรษิัทในส่วนของเหล็กรูปพรรณไดเ้กือบทกุประเภท รวมถึงวตัถดุิบเหล็กแท่งที่ใชใ้นการผลิตเหล็กเสน้

ก่อสรา้ง และเหล็กลวด นอกจากนี ้ยงัท าใหก้ลุ่มบริษัทมีส่วนสญูเสียที่เกิดจากการผลิตนอ้ยลงดว้ย เนื่องจากเหล็กส่วนที่เหลือ

จากการตดัเพื่อท าผลิตภณัฑช์นิดหนึ่งอาจน าไปใชท้ าผลิตภณัฑอ์ีกชนิดหนึ่งได ้ส าหรบัเหล็กเสน้ซึ่งเป็นผลิตภณัฑท์ี่สรา้งรายได้

หลกัใหแ้ก่กลุ่มบรษิัทนัน้ ผลิตตามมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.) และมีหลากหลายขนาดใหล้กูคา้ไดเ้ลือกซือ้ตามความตอ้งการ

ใชง้าน ทัง้นี ้จากการเขา้ลงทนุในบรษิัท มิลลค์อน บรูพา จ ากดั ท าใหบ้รษิัทสามารถผลิตเหล็กเสน้ชนิดเกลียวรบัแรงดงึสงูไดต้าม

มาตรฐานต่างประเทศ และเป็นผลใหก้ลุ่มบริษัทเป็นผูผ้ลิตเหล็กแรงดึงสงูชนิดเกลียวเพียงรายเดียวในประเทศและรายเดียวใน

เอเชีย  ซึ่งตัง้แต่ปี 2555 ที่โครงการ Green Mill ไดเ้ริ่มด าเนินการผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) ท่ีเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

ผลิตภณัฑก์ลุ่มเหล็กเสน้ ผลิตภณัฑก์ลุ่มเหล็กเสน้ และกลุ่มเหล็กลวด อนัเป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบริษัทฯ ไดส้ าเรจ็ท าใหบ้รษิัทฯ 

มีวัตถุดิบป้อนเขา้สายการผลิตไดอ้ย่างต่อเนื่อง ลดตน้ทุนการผลิต และลดความเส่ียงจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ส  าคัญได ้

นอกจากนีจ้ากที่บริษัทไดเ้ขา้ซือ้ทรพัยสิ์นของ TSSI ท าใหก้ลุ่มบริษัทสามารถผลิตเหล็กลวด (Wire Rod) ซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัใน

การผลิต ลวดเหล็กอตุสาหกรรม (Industrial Wires), ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh), ลวดเหล็กกลา้ส าหรบัคอนกรีตอดัแรง  
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(PC Wire/ PC Strand), ลวดสปริง, สลักภัณฑ ์(Fasteners) อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังสามารถผลิต Billet เกรดพิเศษ ซึ่งเป็น

วตัถดุิบในการผลิตเหล็กลวดเกรดพิเศษ ท่ีใชใ้นอตุสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ การผลิตสลิง ลวดเชื่อม ชิน้ส่วนยานยนต ์เป็นตน้   

นอกจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์และการบริการแลว้ บริษัทยังเนน้การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑใ์ห้

เป็นไปตามมาตรฐานและรายละเอียดที่ลกูคา้ก าหนด มีการส่งมอบสินคา้ที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได ้ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการ

ใหบ้ริการแก่ลกูคา้ รวมถึงมีการติดตามผลการจดัส่งและคณุภาพของผลิตภณัฑ ์เพื่ออ านวยความสะดวก สรา้งความประทบัใจ 

และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้  

นอกจากสินคา้และบริการที่กล่าวไวข้า้งตน้ปัจจุบัน บริษัทมีการพัฒนาจนมีความพรอ้มในการผลิตเหล็กเสน้ก่อสรา้ง

มาตรฐานส าหรับงานรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีน เหล็กเกรดGB (Guo Piao) เป็นเหล็กมาตรฐานการก่อสรา้งที่อา้งอิงตาม

มาตรฐานจีน ซึ่งเป็นโครงการระหว่างรฐับาลไทย และรฐับาลแห่งสาธารณรฐัประชาชนจีนในการพฒันาระบบรถไฟฟ้าความเรว็

สงูเชื่อมโยงภมูิภาค ณ ปัจจบุนัเป็นผูผ้ลิตเหล็กชนิดนีไ้ดเ้พียง 3 ราย ท่ีสามารถผลิตเหล็กเกรดGB (Guo Piao) ในประเทศได ้

นอกจากนี ้บริษัทยงัเนน้ผลิตสินคา้ที่อยู่ในความตอ้งการของตลาดเป็นหลกั โดยบริษัทจะคาดการณว์่าสินคา้ชนิดใดจะ

เป็นที่ตอ้งการของตลาดและมีแนวโนม้ราคาที่ดี จึงจะผลิตสินคา้ดงักล่าวในปริมาณมากเพื่อใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด และ

จากการท่ีบริษัทมีความช านาญในการบรหิารสินคา้คงคลงั ส าหรบัสินคา้ที่เป็นที่นิยมของตลาด บริษัทจะวางแผนจดัหาวตัถดุิบ

ใหไ้ดป้ริมาณที่เพียงพอและมีระดบัราคาที่เหมาะสม เพื่อผลิตเป็นผลิตภณัฑอ์อกขายในช่วงที่มีความตอ้งการสงู ส่วนสินคา้ที่ไม่

ค่อยเป็นท่ีนิยมของตลาดมากนกั บรษิัทจะท าการผลิตเมื่อมีค  าสั่งซือ้สินคา้ล่วงหนา้จากลกูคา้เท่านัน้  

2) กลยุทธด์้านราคา (Price) 

บริษัทก าหนดราคาสินคา้ตามภาวะของอุปสงคแ์ละอปุทานในตลาด โดยมีนโยบายก าหนดราคาตามภาวะความตอ้งการ

สินคา้ รวมถึงราคาตลาดของสินคา้และวัตถุดิบเป็นเกณฑ์ นอกจากนี ้จะพิจารณาถึงแนวโน้มของภาวะตลาดและราคาใน

อนาคตเพื่อเป็นปัจจยัในการก าหนดราคาสินคา้ดว้ย  โดยบริษัทจะพยายามก าหนดราคาของผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัสภาวะ

ตลาดและใหม้ีความสามารถในการแข่งขนัได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ใชร้าคาเป็นปัจจยัหลกัในการแข่งขนั หากแต่จะเนน้ที่

คณุภาพของสินคา้ ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์และการใหบ้รกิารท่ีดี เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เป็นส าคัญ 

3) กลยุทธด์้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย (Place) 

บรษิัทบรหิารช่องทางการจ าหน่ายโดยยึดหลกัระบบการตลาดในแนวดิ่ง (Vertically Integrated Marketing Distribution 

System) โดยการมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้และพนัธมิตรในการกระจายผลิตภณัฑข์องบรษิัท ทัง้นี ้บรษิัทมีการรว่มมือกนัทาง

การตลาดระหว่างผู้ด  าเนินการในช่องทางการจัดจ าหน่าย ไดแ้ก่ ผู้ผลิต ผู้คา้ส่ง และผู้คา้ปลีก ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถ

ประหยดัค่าใชจ้่ายทางการตลาด มีอ านาจต่อรองมากขึน้ และยงัช่วยลดขัน้ตอนในการจดัจ าหน่ายบางขัน้ตอนท่ีซ า้ซอ้นกนั ท าให้

การจดัจ าหน่ายและการกระจายสินคา้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี ้บริษัทยงัเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้

ผ่านอินเตอรเ์น็ต เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้รายย่อยทัง้ในกรุงเทพและต่างจงัหวดัมากขึน้  

 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

MILL                                                                       หนา้ 13                                      ……………………รบัรองความถกูตอ้ง 
 

4) กลยุทธด์้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

บริษัทมีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจเพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัประโยชนอ์ย่างเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัทจะมอบส่วนลดหรือ

เพิ่มระยะเวลาการช าระเงินใหแ้ก่ลูกคา้รายใหญ่ที่มีการสั่งซือ้ในปริมาณมาก หรือมีฐานะการเงิน และประวตัิการช าระเงินที่ดี 

ทัง้นี ้บริษัทจะจดัส่งผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพตามที่ลกูคา้ตอ้งการใหแ้ก่ลกูคา้ถึงสถานท่ีที่ลกูคา้ก าหนด เพื่อเป็นการลดความเส่ียง

ดา้นการจัดหาและจัดส่งผลิตภัณฑใ์หก้ับลูกคา้ ซึ่งช่วยใหลู้กคา้สามารถควบคุมตน้ทุนไดง้่ายขึน้ และยังเป็นการช่วยพัฒนา

ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างลกูคา้กบับรษิัทอีกดว้ย 

นอกจากนี ้บรษิัทยงัใหค้วามส าคญัดา้นประชาสมัพนัธโ์ดยก าหนดใหม้ีการจดัท าส่ือประชาสมัพนัธท์ัง้ในรูปแบบออนไลน์

และออฟไลน ์เพื่อเป็นการสรา้งการรบัรูใ้นตราสินคา้และผลิตภัณฑข์องทางบริษัทไปยงักลุ่มผูใ้ชง้าน อีกทั้งยังส่งเสริมการจดั

กิจกรรมเพื่อกระตุน้การขายผ่านรา้นตัวแทนจ าหน่ายทั่วประเทศ อาทิ การจัดบูธประชาสัมพันธ์ ณ จุดจ าหน่าย การติดป้าย

ประชาสมัพนัธ ์รวมทัง้การจดักิจกรรมอบรมสมัมนารว่มกบัรา้นตวัแทนจ าหน่าย เป็นตน้ 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูคา้เป้าหมายของบรษิัทส่วนใหญ่เป็นลกูคา้ประเภทผูค้า้ส่ง (Wholesalers) ซึ่งเป็นลกูคา้ที่มีมลูค่าการสั่งซือ้ในแต่ละครัง้

ที่สูง  ซึ่ งจะซื ้อผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัทเพื่อจ าหน่ายต่อให้แก่กลุ่มลูกค้ารายอื่นๆ เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่ วไป 

ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง หรือลกูคา้ทั่วไปตามบา้นเรือน อีกทอดหนึ่ง ซึ่งตวัแทนจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งเหล่านีม้ีส่วนช่วยในการกระจาย

สินคา้ของบรษิัทออกไปยงัพืน้ท่ีในต่างจงัหวดั ทัง้นีส้ดัส่วนมลูค่าการจ าหน่ายผลิตภณัฑต์่อยอดขายรวมใหก้บัลกูคา้ในแตล่ะกลุม่

ในระหว่าง ปี 2562 – 2564 สามารถสรุปไดด้งันี ้

ประเภทของลูกค้า 
เฉพาะกิจการ  รวมบริษัทย่อย 

2564 2563 2562  2564 2563 2562 

ผู้ค้าส่ง (Wholesaler) 59.40% 83.20% 85.28%  63.22% 78.30% 71.78% 

ลูกค้าโครงการ 1.25% 0.20% 0.08%  0.99% 0.34% 0.34% 

ลูกค้าอื่นๆ 39.35% 16.60% 14.64%  35.79% 21.51% 27.88% 

รวม 100% 100% 100%  100% 100% 100% 

ส าหรับการจ าหน่ายสินคา้ บริษัทไม่ไดม้ีการจ าหน่ายสินคา้ให้กับลูกคา้รายใดรายหนึ่งในสัดส่วนเกินรอ้ยละ 35 ของ
ยอดขายรวม ทัง้นีใ้นปี 2564 สดัส่วนของกลุ่มลกูคา้ประเภทผูค้า้ส่งของกลุ่มบรษิัทอยู่ที่รอ้ยละ 63.22 ของรายไดจ้ากการขาย ซึง่

ลดลงจากปี 2563  ในขณะท่ีสดัส่วนของลกูคา้อื่นๆอยู่ที่รอ้ยละ 35.79 ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2563 เนื่องจากบรษิัทมุ่งเนน้การกระจาย
สินคา้ของบรษิัทใหอ้อกไปยงัพืน้ท่ีต่างๆ ผ่านลกูคา้อื่นๆเพิ่มขึน้ เพื่อใหผ้ลิตภณัฑข์องบรษิัทมีการกระจายอย่างทั่วถึงมากขึน้  

การขายสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิัทมีทัง้การขายเป็นเงนิสด และการใหร้ะยะเวลาช าระเงินแก่ลกูคา้ โดยพิจารณาจาก
ความสมัพนัธท์างการคา้ ระยะเวลาในการซือ้-ขายกบับริษัท และประวตัิในการช าระหนี ้โดยจะตอ้งมีประวตัิการช าระเงินอยู่ใน
เกณฑท์ี่ดี ทัง้นีบ้ริษัทใหเ้ครดิตแก่ลกูคา้ที่แตกต่างกันตามหลกัในการพิจารณาเครดิตของบริษัทฯ ซึ่งเครดิตที่ลกูคา้แต่ละรายได้
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รบันั้นส่วนใหญ่จะไม่เกิน 120 วัน โดยปัจจุบันกลุ่มลูกคา้หลักของบริษัทเป็นผูค้า้ส่งผลิตภัณฑเ์หล็กในกรุงเทพและปริมณฑล 
บรษิัทยงัมีการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลกูคา้ในต่างประเทศเพิ่มขึน้อีกดว้ย 

1.2.4 ภาวะตลาดและอตุสาหกรรมเหล็ก 

ส าหรบัสถานการณอ์ตุสาหกรรมเหล็กไทยในปี 2564 ประเทศไทยมียอดการบรโิภคผลิตภณัฑเ์หล็กส าเรจ็รูปปรมิาณรวม 

18.75 ลา้นตัน ปรบัตัวเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเริ่มคล่ีคลายของ

สถานการณเ์ชือ้ไวรสัโควิด 19 ท าใหค้วามตอ้งการของผูบ้ริโภคเพิ่มขึน้จากปีก่อน ส่งผลใหภ้าคอตุสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆมีการ

ผลิตและการใชง้านผลิตภณัฑเ์หล็กเพิ่มขึน้ตามไปดว้ย ถึงแมใ้นช่วงทา้ยของปีมีการชะลอตวัในหลายผลิตภณัฑ ์เป็นผลจากการ

ระบาดของโควิดสายพนัธุโ์อมิครอนก็ตาม โดยการบรโิภคเหล็กทรงยาวอยู่ที่ 6.47 ลา้นตนั ปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 จากช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการบริโภคเหล็กเสน้และเหล็กโครงสรา้งรูปพรรณรีดรอ้ย (Bar & HR section) มีปริมาณอยู่ที่ 3.76 

ลา้นตนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.3 และการบริโภคเหล็กลวด (Wire Rod) อยู่ที่ 2.34 ลา้นตนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน 

การบรโิภคเหล็กทรงแบน ปรบัตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.7 จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีกอ่น มีปรมิาณอยู่ที่ 12.27 ลา้นตนั โดย

การบริโภคเหล็กทรงแบนขยายตวัเกือบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์  การบริโภคผลิตภัณฑเ์หล็กทรงแบนส่วนใหญ่มีการปรบัตวัเพิ่มขึน้ 

โดยการบริโภคเหล็กแผ่นรีดรอ้น (HR coil/sheet) เหล็กแผ่นรีดเย็น (CR sheet) และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (Galvanized 

sheet ปรบัตวัเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 33.8 รอ้ยละ 45.5 และรอ้ยละ 3.7 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั การบรโิภคอยู่ที่ 

6.92 ลา้นตนั  4.19 ลา้นตนั และ 3.04 ลา้นตนั ตามล าดบั  

การผลิตเหล็กส าเร็จรูปของไทยในปี 2564 มีปริมาณอยู่ที่ 7.66 ลา้นตัน ปรบัตัวเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 7.1 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยการผลิตของผลิตภณัฑเ์หล็กทรงยาวอยู่ที่ 4.69 ลา้นตนั ปรบัตวัเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 3.0 เมื่อเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน การผลิตเหล็กเสน้และเหล็กโครงสรา้งรูปพรรณรีดรอ้น (Bar & HR section) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.6 มีปรมิาณการ

ผลิตอยู่ที่ 3.56 ลา้นตนั ในขณะที่การผลิตของเหล็กลวด (Wire rod) ขยายตวัเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 11.2 มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1.12 

ลา้นตนั  

การผลิตของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนของปี 2564 อยู่ที่ 2.97 ลา้นตัน ปรับตัวเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 14.4 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยการผลิตเหล็กแผ่นรีดรอ้น (HR coil/sheet) การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (CR sheet) และการผลิตเหล็ก

แผ่นเคลือบสงักะสี (Galvanized sheet) ลดลงรอ้ยละ 19.9 รอ้ยละ 50.3 และรอ้ยละ 30.7 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่าน

มา ปรมิาณการผลิตอยู่ที่ 2.83 ลา้นตนั 2.57 ลา้นตนั และ 1.13 ลา้นตนั ตามล าดบั 

การน าเขา้ผลิตภณัฑเ์หล็กส าเร็จรูปของไทย มีปริมาณอยู่ที่ 12.49 ลา้นตนั ปรบัตวัเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 20 เมื่อเทียบกบัช่วง

เดียวกันของปีก่อนหนา้ โดยการน าเขา้ของผลิตภณัฑเ์หล็กทรงยาวและผลิตภณัฑเ์หล็กทรงแบน อยู่ที่  2.61 ลา้นตนั และ 9.87 

ลา้นตนั ปรบัตวัเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 12 และ รอ้ยละ 22.3 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั 

            การส่งออกผลิตภณัฑเ์หล็กส าเร็จรูปของไทย มีปริมาณอยู่ที่ 1.4 ลา้นตนั ปรบัตวัเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 26.8 เมื่อเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อนหนา้ โดยการส่งออกของผลิตภณัฑเ์หล็กทรงยาวและผลิตภณัฑเ์หล็กทรงแบนอยูท่ี่ 828,082 ตนั และ 581,119 

ตนั ปรบัตวัเพิ่มขึน้เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 37.4 และ รอ้ยละ 14.3 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั 
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แนวโน้มปี 2565 

สมาคมเหล็กโลก หรือ  World Steel Association ไดค้าดการณค์วามตอ้งการผลิตภัณฑเ์หล็กส าเร็จรูป (Finish steel 

products) ของโลก มีแนวโนม้ขยายตวัรอ้ยละ 2.2 มีปรมิาณอยู่ที่ 1,896 ลา้นตนั โดยคาดการณค์วามตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑเ์หล็ก

ส าเร็จรูปของโลกปี 2565 ว่ามีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มขึน้จากปี 2564 ตามแนวโนม้ของเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟ้ืนตวัจากผลกระทบของ

การระบาดของ COVID-19 ไดอ้ย่างต่อเนื่อง  

สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย ไดค้าดการณป์รมิาณความตอ้งการบรโิภคผลิตภณัฑใ์นประเทศปี 2565  ว่า

จะขยายตวัเฉล่ียรอ้ยละ 3.7 จากปี 2564 โดยจะมีปริมาณความตอ้งการใชผ้ลิตภัณฑเ์หล็กอยู่ที่ประมาณ 19.90 ลา้นตนั โดย

คาดว่าในปี 2565 กิจกรรมดา้นเศรษฐกิจต่างๆจะฟ้ืนตัวและกลับมาด าเนินการเกือบเป็นปกติ อุปสงค์ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศดีขึน้ และภาคการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมก่อสรา้ง อุตสาหกรรมยานยนต ์

รวมทัง้อุตสาหกรรมอื่นๆ มีแนวโนม้ที่ดีขึน้ จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ไดร้บัวคัซีนป้องกันเชือ้ไวรสั ในส่วนของสถานการณท์ี่

ตอ้งจับตาดู คือการกลายพนัธข์องเชือ้ไวรสั COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ ทิศทางการด าเนินนโยบายของประเทศส าคญั

อย่างประเทศจีน ทัง้ในดา้นการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและนโยบายของภาคอตุสาหกรรมเหล็ก 

          

 ผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศ  

ผูผ้ลิตภายในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กในประเทศ ไดจ้ดัแบ่งออกอย่างกวา้งๆเป็น 2 ประเภท โดยจดัตามรูปแบบของ

เตาที่ผูผ้ลิตเหล็กแต่ละรายใชใ้นการผลิต ซึ่งแบ่งออกไดด้งันี ้  

1.ผู้ผลิตทีท่ าการผลิตเหลก็ดว้ยเตา EAF (Electrical Arc Furnace process) 

ผูผ้ลิตที่ท  าการผลิตเหล็กดว้ยเตาอารค์ไฟฟ้า EAF (Electric Arc Furnace) กล่าวคือ เป็นการน าเศษเหล็กที่ถกูหมนุเวียน

มาใชใ้หม่  โดยใชว้ิธีการหลอมดว้ยเตาอารค์ไฟฟ้าก าลงัสงู ส่งต่อสู่กระบวนการ Vacuum Degassing เพื่อลดปรมิาณออกซิเจน 

ไนโตรเจน ไฮโดรเจน ภายใตบ้รรยากาศที่มีความดนัต ่าระดบัสญุญากาศ ซึ่งการท า Vacuum Degassing นีจ้ะท าใหเ้หล็กแท่ง 

(Billet) มีความสะอาดมากขึน้ และมีคุณภาพส าหรบัใชใ้นการเป็นวตัถุดิบส าหรบัผลิตเหล็กเสน้ก่อสรา้ง(Re-bar) ดว้ยการรีด

รอ้นผ่านกระบวนการ Hot Charge ซึ่งเป็นการป้อนวตัถดุิบที่หล่อแบบต่อเนื่องเขา้สู่เตาอบเหล็ก ท าใหส้ามารถลดปรมิาณการใช้

พลงังานภายในเตาอบเหล็กลดลง และท าใหไ้ดน้ า้เหล็กท่ีมีความสะอาดและบริสทุธ์ิ นอกจากจะเป็นเหล็กท่ีมีสารมลทินต ่า มี

คณุภาพดีสม ่าเสมอ มีความแข็งแรงสงูแลว้ การผลิตเหล็กโดยวิธีนีย้งัเป็น green technology ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและช่วย

ลดการใชท้รพัยากรของโลกลงดว้ย 

 
2.ผู้ผลิตทีท่ าการผลิตด้วยเตา IF (Induction Furnace process) 

ผูท้ี่ท  าการผลิตดว้ยเตา IF (Induction Furnace process) ซึ่งมีกระบวนการผลิตเหล็กที่ใชเ้ตาหลอมที่ใชค้วามรอ้นจากการ

เหนียวน าไฟฟ้าในการหลอม และเป็นเหล็กที่ผลิตมาจากการหลอมเศษเหล็กเช่นเดียวกับการผลิตดว้ยเตา EF  แต่ใช้การ

เหน่ียวน าไฟฟ้าเพื่อใหเ้กิดความรอ้นท่ีเหล็กจนหลอมละลายเป็นน า้เหล็ก จากนัน้เติมธาต ุที่จ  าเป็น เพื่อใหเ้หล็กรบัก าลงัไดต้ามที่ 

มอก. ก าหนด แต่เตาชนิดนีจ้ะไม่สามารถก าจัดส่ิงที่ปนเป้ือนมากับเศษเหล็กออกได ้ รวมทั้งท าการก าจัดสารเจือปนและส่ิง

แปลกปลอมออกจากเหล็กไดย้ากกว่าการใชเ้ตา EF  
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อย่างไรก็ตาม  มาตรฐานเหล็กเสน้ก่อสรา้งที่ไดม้ีการปรบัปรุงมาตรฐานใหม่ ซึ่งเริ่มประกาศใชเ้มื่อปี พ.ศ. 2559 และบงัคบั

ใชเ้มื่อวนัที่ 18 มิถุนายน 2561 ไดก้ าหนดใหผู้ผ้ลิตแสดงชนิดของเตาหลอมที่ใชใ้นการหลอมเหล็กเป็นตวันูนเพิ่มลงไปบนเนือ้

เหล็กทกุเสน้ เพื่อเป็นขอ้มลูใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลือกใชเ้หล็กที่มีคณุภาพเหมาะสมกบัลกัษณะงานอีกดว้ย 

 
ส่วนแบ่งตลาดของทางบริษัท 

ในปี 2564 บริษัทมีส่วนแบ่งทางตลาดของผลิตภณัฑเ์หล็กเสน้คิดเป็นรอ้ยละ 8 ของจ านวนปริมาณการบริโภคเหล็กเสน้

ภายในประเทศของปี 2564 โดยอา้งอิงจากขอ้มลูการบรโิภคเหล็กในประเทศของสมาคมเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย  
 

1.2.5 การจดัหาผลติภัณฑ ์หรอืบริการ 
1) วตัถุดิบ 
วตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตเหล็กเสน้กลมและเหล็กเสน้ขอ้ออ้ย คอื เหล็กแท่งยาว (Billet) และวตัถดุิบส าคญัในการผลิต

คือ เศษเหล็ก (Scrap) กลุ่มบรษิัทไดม้ีการจดัหาเศษเหล็กทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเป็นวตัถดุิบในการผลิตเหล็กแทง่

ทรงยาว ส่วนวตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตเหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิดมว้น (Hot Rolled Coil) โดยในปี 2562-2564 
มีรายละเอยีดของแหล่งวตัถดุิบของกลุ่มบรษิัทตามตารางแสดงแหล่งวตัถดุิบตามตารางดา้นล่าง 

 
 
 
 

 

วัตถุดิบ 

เฉพาะกิจการ รวมบริษัทย่อย 

2564 2563 2562 2564 2563 2562 

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

 ต่างประเทศ     
            

  - เหล็กแท่งเล็ก (Billet) - - 185 3% 1,159 12% - - 185 2% 1,159 9% 
 - เหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิด
มว้น (HRC) - - - - - - - - - - - 0% 
มว้น (HRC)-GI 33 0% 18 0% - - 73 0% 161 2% 41 0% 
  - เศษเหล็ก (Scrap) - - - - - - 669 4% 2,125 20% 897 7% 

รวมต่างประเทศ 33 0% 203 3% 1,159 12% 742 4% 2,471 24% 2,097 16% 

 ในประเทศ             
  - เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 10,056 100% 6,430 97% 8,507 88% 10,056 61% 6,430 61% 8,507 65% 
 - เหล็กแผ่นรีดรอ้นชนิด
มว้น (HRC) - - 

 
- - - - 11 0% 502 5% 712 6% 

มว้น (HRC)-GI - - - - - - 959 6% - - 57 0% 
  - เศษเหล็ก (Scrap) - - - - - - 4,622 29% 1,063 10% 1,788 13% 

รวมในประเทศ 10,056 100% 6,430 97% 8,507 88% 15,648 96% 7,995 76% 11,064 84% 

รวม 10,089 100% 6,633 100% 9,666 100% 16,390 100% 10,466 100% 13,161 100% 
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การด าเนินการจัดหามุ่งเน้นการจัดหาสินคา้ที่มีคุณภาพ มีความคุม้ค่า และส่งมอบสินคา้ในปริมาณที่ตอ้งการ ภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม  สอดคลอ้งกับปริมาณสินคา้คงคลงัและแผนการผลิต เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุในภาพรวมของทัง้กลุ่มบรษิัท

นอกจากนี ้ทางหน่วยงานจดัหามีการประมาณการความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑแ์ละวตัถดุิบเพื่อรกัษาระดบัสินคา้คงคลงัอย่างเหมาะสม

กบันโยบายและแผนการผลิตเพื่อสามารถรกัษาระดบัตน้ทนุทางดา้นสินคา้คงคลงั ในขณะเดียวกนัสามารถสนบัสนนุกระบวนการผลิต

อย่างต่อเนื่อง ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท มีการด าเนินงานจัดหาจากแหล่งวัตถุดิ บและผลิตภัณฑ์จากทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยเนน้ท่ีคณุภาพของวตัถดุิบเป็นหลกัในระดบัตน้ทนุท่ีสมเหตสุมผล  

2) นโยบายสินค้าคงคลัง 

นโยบายการบริหารวตัถุดิบและสินคา้คงคลงัของบริษัทจะมีความยืดหยุ่น และมิไดก้ าหนดปริมาณการส ารองไวอ้ย่าง

ตายตวั  โดยผูบ้รหิารของบรษิัทจะติดตามขอ้มลูความเคล่ือนไหวของภาวะตลาดอย่างใกลช้ิดจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลู

การซือ้ขายในตลาดโลก งานวิจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การร่วมสนทนาหรือประชุมกับผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบรายใหญ่ เพื่อวางแผนและ

ก าหนดนโยบายการจดัซือ้วตัถดุิบใหเ้หมาะสมกบัสภาวะตลาดในแต่ละขณะ โดยรว่มมือกบัฝ่ายโรงงานและการตลาดในการวาง

แผนการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ ซึ่งปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงปรมิาณสินคา้คงคลังของบรษิัทจะขึน้อยู่กบัสภาวะ

ตลาด อุปสงคแ์ละอุปทาน ปริมาณวตัถุดิบในตลาด รวมถึงอ านาจการต่อรองของผูจ้  าหน่ายวัตถุดิบและลกูคา้ในขณะนัน้ดว้ย  

ทั้งนี ้การที่บริษัทมีการส ารองสินคา้คงคลังเพื่อช่วยใหส้ามารถส่งมอบสินคา้ใหก้ับลูกคา้ในทันที ในขณะที่ผูป้ระกอบการที่มี

ลกัษณะการผลิตตามค าสั่งของลูกคา้ (Made to Order) เพียงอย่างเดียว อาจท าใหลู้กคา้ตอ้งรอการสั่งซือ้วตัถุดิบและสั่งผลิต

เป็นเวลานาน 

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 
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(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 

 

โรงงานของกลุ่มบริษัท มีอยู่ 6 แห่ง แบ่งออกเป็น 

1) โรงงานรีดเหล็กเสน้ - กรุงเทพ (ถนนบางกระดี่) เป็นโรงงานผลิตเหล็กเสน้กลมและเหล็กเสน้ขอ้ออ้ย ที่ความหนา

ตัง้แต่ 6 มิลลิเมตร ถงึ 16 มิลลิเมตร มีก าลงัการผลิตอยู่ที่ 350,000 ตนัต่อปี และยงัมีโรงงานรีดเหล็กเสน้ - ระยอง เป็นโรงงานผลิต

เหล็กเสน้กลมและเหล็กเสน้ขอ้ออ้ย ที่ความหนาตัง้แต่ 16 มิลลิเมตร ถึง 63.5 มิลลิเมตร  นอกจากนีย้งัผลิตเหล็กเสน้ชนิดเกลียว

รบัแรงดงึสงู และเหล็กเพลา ดว้ยก าลงัการผลิตรวมประมาณ 800,000 ตนัต่อปี 

2) โรงผลิตเหล็กรูปพรรณ - กรุงเทพ (ถนนบางกระดี)่ ซึง่ผลิตเหล็กตวัซี, เหล็กท่อ, เหล็กแผ่น และเหล็กแบนตดั ซึ่งมี

ก าลงัการผลิตอยู่ที่ 96,000 ตนัตอ่ปี 

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

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

โครงการ Green Mill ตัง้อยู่ที่จงัหวดัระยอง โรงหลอมดงักล่าวสามารถหลอมเศษเหล็กเหลือใชเ้พื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่ง

เป็นวตัถดุิบหลกัในกระบวนการผลิตผลิตภณัฑเ์หล็กประเภทต่างๆ ดว้ยก าลงัการผลิตประมาณ 800,000 ตนัต่อปี  

5) โรงงานรีดเหล็กลวด - ระยอง เป็นโรงงานท่ีผลิตเหล็กลวด ที่มีขนาดตัง้แต่ 5.5 มิลลิเมตร ถึง 16 มิลลิเมตร ดว้ยก าลงั

การผลิตรวมประมาณ 500,000 ตนัต่อปี 
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6) โรงคัดแยกเศษเหล็ก – ชลบุรี เป็นโรงงานที่จัดหาเศษเหล็ก แลว้น ามาคัดแยก โดยกระบวนการ Shredder และ 

Shear จากผลิตภัณฑห์รือสินคา้ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบทัง้ที่หมดอายุใชง้านแลว้ หรือเป็นเศษซากเหล็กอุตสาหกรรม ดว้ย

ก าลงัการผลิตรวม 460,000 ตนัต่อปี 

โดยกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทจะเป็นการประสานงานกัน 3 ฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง คือ ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซือ้ และฝ่าย

ผลิต โดยฝ่ายขายเมื่อไดร้บัค าสั่งซือ้สินคา้จากลกูคา้ จะส่งค าสั่งผลิตสินคา้ไปที่ฝ่ายผลิต ซึ่งฝ่ายผลิตอาจผลิตมากกว่าจ านวนที่

ลกูคา้สั่งซือ้ไดห้ากพิจารณาว่าสินคา้ประเภทดงักล่าวมีความตอ้งการในตลาด เพื่อใหก้ารผลิตก่อใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด 

(Economy of Scale) ทัง้นี ้ฝ่ายผลิตจะเป็นผูพ้ิจารณาถึงขนาดที่จะผลิต ระยะเวลาที่ใชใ้นการผลิต ปรมิาณวตัถดุิบที่ตอ้งใชแ้ละ

ที่ตอ้งสั่งซือ้เพิ่มเติม แลว้จึงแจง้ใหฝ่้ายขายทราบ ในขณะที่ฝ่ายจดัซือ้จะเป็นผูด้  าเนินการสั่งซื ้อวตัถุดิบ และตรวจสอบปริมาณ

สินคา้คงคลงัว่ามีเพียงพอส าหรบัการผลิตหรือไม่ โดยฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะเขา้ไปตรวจสอบคณุภาพสินคา้ในแต่ละขัน้ตอน

การผลิตตามแผนการตรวจสอบคณุภาพ (Quality Control Plan) 

ในส่วนของกระบวนการผลิต กลุ่มบริษัทมีการก าหนดขัน้ตอนการท างานไวอ้ย่างชัดเจน โดยไดม้ีการปรบัปรุงระบบ

การผลิตและน าเทคโนโลยีการผลิตพรอ้มทัง้เครื่องจกัรที่ทนัสมยัมาใชเ้พื่อพฒันาประสิทธิภาพการผลิตและคณุภาพของสินคา้ 
 

1.2.6 ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ ์

   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 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   
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▪ 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   

 

▪ 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   
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▪ 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 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัไดล้งทนุในบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.) บรษิัท มิลลค์อน บรูพา จ ากดั (“MB”) เดมิชื่อบรษิัท บี อาร ์พ ีสตลี จ ากดั บรษิัทถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.10 ของทนุช าระ 
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเหล็กแทง่ยาว (Billet) 

2.) จดัตัง้บรษิัทย่อยในชื่อ บรษิัท มิลลค์อน สตีล บาร ์จ ากดั บรษิัทเขา้ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.97 ของทนุช าระแลว้ ซึ่งมี
วตัถปุระสงคจ์ดัตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเหล็กเสน้  

3.) 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 

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

5.) จดัตัง้บรษิัทย่อยในชื่อ บรษิัท สหรว่มวสัดกุ่อสรา้ง จ ากดั โดยบรษิัทเขา้ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ ซึ่ง
มีวตัถปุระสงคจ์ดัตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเหล็กและวสัดกุ่อสรา้งทกุชนิด 

6.) บรษิัทลงทนุในหุน้สามญัของบรษิัท ซนัเทค เมทลัส ์จ ากดั บรษิัทเขา้ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.99 ของทนุช าระแลว้ ซึง่มี
วตัถปุระสงคจ์ดัตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจบรหิารจดัการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อขายใหแ้ก่โรงงานหลอมเหล็กเมื่อ
วนัท่ี 25 ตลุาคม 2564 ของบรษิทั ซนัเทค เมทลัส ์จ ากดั ไดม้มีตอินมุตัิการเปล่ียนชื่อบรษิัทเป็น บรษิัท ซนัเทค รีไซเคิล 
แอนด ์ดีคารบ์อน จ ากดั 

7.) จดัตัง้บรษิัทย่อยในชื่อ MILLCON THIHA LIMITED (‘’MTL’’) ที่ประเทศพมา่ ในเดือนเมษายน ปี 2557 ดว้ยทนุจด
ทะเบียน 100,000 เหรียญสหรฐัอเมรกิา  เพื่อจ าหน่ายเหล็กและวสัดกุ่อสรา้ง ซึง่บรษิัท มีสดัสว่นการถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 
20.21 จากเดมิรอ้ยละ  51.00 และ ส่งผลให ้MTL เปล่ียนสถานะจากบรษิัทย่อย เป็นบรษิัทรว่มของบรษิัท 
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8.) บรษิัทลงทนุในหุน้สามญัของบรษิัท มนูช็อต เวนเจอร ์แคปิตอล จ ากดั บรษิัทเขา้ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 26.46 ของทนุ
ช าระแลว้ ซึ่งมวีตัถปุระสงคจ์ดัตัง้ขึน้เพื่อลงทนุธุรกิจดา้นเทคโนโลยีทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

9.) บริษัท ไอเจน พาวเวอรเ์ทค จ ากัด  บริษัทเข้าถือหุ้นในอัตรารอ้ยละ 49 ของทุนช าระแลว้ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ Busduct ซึ่งเป็นผลิตภณัฑท์ี่ใชท้ดแทนสายไฟขนาดใหญ่ 

10.) บรษิัทไดล้งทนุในหุน้สามญัของบรษิัท เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั บรษิัทเขา้ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 29.07 ของทนุจดทะเบียน
ช าระแลว้ ซึ่งด าเนินธุรกิจลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

11.) บรษิัทลงทนุในหุน้สามญัของบรษิัท บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) บรษิัทถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 7.49 ของทนุช าระแลว้ ซึง่มี
วตัถปุระสงคใ์นการลงทุนเพื่อชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการดา้นการขนส่งสินคา้ของกลุ่มบรษิัท ทัง้นี ้บรษิัท
ไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัของบรษิัท บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) โดยการลดสดัส่วนการถือหุน้ลง และส่งผลให ้บรษิัท บี จิ
สติกส ์จ ากดั (มหาชน) สิน้สถานะจากการเป็นบรษิัทรว่มของบรษิทั 

12.) จดัตัง้บรษิัทย่อยในชื่อ บรษิัท มิลลค์อน สเปเชี่ยล สตีล จ ากดั ที่ประเทศไทย ในเดือนเมษายน ปี 2557 ดว้ยทนุจดทะเบยีน 
1,415,000,000 บาท  เพื่อประกอบกิจการ ผลิตและจ าหน่ายเหล็กลวด ซึ่งบริษัทถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 99.97 ณ วนัที่ 17 
กุมภาพันธ ์2559 บริษัท มิลลค์อน สเปเชี่ยล สตีล จ ากัด เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล จ ากัด และลด
สดัส่วนการถือหุน้เป็นรอ้ยละ 50 

13.) WISDOM TREE INVESTMENT (S) PTE., LIMITED ประเทศสิงคโ์ปร ์บริษัทเขา้ถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 45 ของทุนช าระ
แลว้ ซึ่งมีวัตถุประสงคจ์ดัตัง้ขึน้เพื่อรองรบัการลงทุนจากผูร้่วมคา้ทุกฝ่ายในการน าเงินลงทุนไปจดัตัง้บริษัทแห่งหนึ่งที่
ประเทศพม่าชื่อ บรษิัท มิลลค์อน ทิฮา จีอีแอล จ ากดั ประกอบธุรกิจโรงงานงานผลิตและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณ 

 

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบรษิัทมีความจ าเป็นตอ้งพิจารณาการลงทนุใดๆ บรษิัทจะพิจารณาลงทนุในธุรกิจที่เกือ้หนนุ

และเอือ้ประโยชนต์่อการท าธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโนม้เจรญิเติบโต หรือธุรกิจที่บรษิัทมีความ

ถนดัและความช านาญ โดยจะค านึงถึงอตัราผลตอบแทนที่ไดร้บัจากการลงทนุเป็นส าคญั ซึ่งในการเขา้ลงทนุในบรษิัทย่อยหรือ

บรษิัทรว่มแต่ละครัง้จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรหิารการลงทนุทกุครัง้ ซึ่งขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบั

ผิดขอบของคณะกรรมการบรหิารการลงทนุมีดงันี ้

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 บรษิัทจะควบคมุดแูลโดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนในบรษิัทย่อยตามสดัส่วน

การถือหุน้  และหากบรษิัทย่อยมีการด าเนินธุรกิจที่กระทบต่อบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั บรษิัทไดก้ าหนดวิธีการควบคมุดแูล เช่น  

การก าหนดเรื่องที่จะตอ้งขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นตน้ ส าหรับบริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไป



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

MILL                                                                       หนา้ 23                                      ……………………รบัรองความถกูตอ้ง 
 

ควบคุมดแูลมากนกั เพียงแต่จะส่งตวัแทนจากบรษิัทเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษัทนัน้ๆ ทัง้นี ้จ านวนตวัแทนจากบริษัทท่ีเขา้ไป

เป็นกรรมการจะขึน้อยู่กบัสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัท 

1.2.7 งานทียั่งไม่ได้ส่งมอบ 

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจที่มีลกัษณะเป็นโครงการ หรือชิน้งานที่มีมลูค่าสงู และใชเ้วลานานในการส่งมอบ 

ดงันัน้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทไม่มีงานคงคา้งที่ยงัมิไดส่้งมอบ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
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ผู้ถือหุ้น 

  ก) รายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรกของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มดีงัต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   หุ้นสามัญ   สัดส่วน  

กลุ่มลีสวัสดิต์ระกูล  1,899,496,298 41.03% 
- นายสิทธิชยั ลีสวสัดิต์ระกลู  1,773,517,509 38.31% 
- นางสาวสทุธิรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู  4,001,572 0.09% 
- นางอารีรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู  21,100,000 0.46% 
- นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู  3,712,264 0.08% 
- บรษิัท นิมิตร โฮลดิง้ จ ากดั  97,164,953 2.10% 

    
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียร่ิง จ ากัด (มหาชน)  641,609,164 13.86% 
ธนาคาร กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  489,880,876 10.58% 

 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หุ้นสามัญ  สัดส่วน  

1. นายสิทธิชยั ลีสวสัดิต์ระกลู       1,773,517,509  38.31% 
2. บรษิัท เจนเนอรลั เอนจิเนียริง่ จ ากดั (มหาชน) 641,609,164 13.86% 
3. ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          489,880,876  10.58% 
4. บรษิัท นิมิตร โฮลดิง้ จ ากดั          97,164,953  2.10% 
5.  UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 64,746,228 1.40% 
6.   THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 
CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH 63,849,493 

 
1.38% 

7. นางสชุาดา ลีสวสัดิต์ระกลู 58,592,483 1.27% 
8. นาย ธนภาคย ์ยงพิพฒันว์งศ ์ 54,405,333 1.18% 
9.  CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIEN H.K. 50,355,609 1.09% 
10.  นายเฉลิมชยั มหากิจศิร ิ 48,539,240 1.05% 
11. ผูถื้อหุน้รายย่อย 1,287,075,065                     27.80% 

รวมทัง้สิน้     4,629,735,953  100.00% 
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1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

 

 
1.5   การออกหลักทรัพยอ์ืน่  

บรษิัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทจ านวน 405,446,716 หน่วย จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

สามญัเดมิและหุน้บรุมิสิทธิเดิมของบรษิัท โดยมีรายละเอยีดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายดงัต่อไปนี ้

  

รายการ รายละเอียด 
ประเภทของใบส าคัญแสดงสทิธิ   ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4 

ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมและหุน้บรุมิสิทธิเดิมของบรษิัท (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ
ครัง้ที่ 4” หรือ “MILL-W4”) 
 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทชนิดระบชุื่อผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้
จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธทิีอ่อก
และเสนอขาย 

405,446,716 หน่วย (จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้สามญั 386,234,893 หน่วย และผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิ 

19,211,823 หน่วย) 
 

จ านวนหุ้นสามัญทีส่ ารองเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

462,202,639 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 1.268 หุน้สามญัใหม่ (อาจเปล่ียนแปลงภายหลงัตาม
เงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 
 

ทุนจดทะเบียน จ านวน           2,403.73    ลา้นบาท 

   แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน           6,009.33    ลา้นหุน้ 

   หุ้นบุริมสิทธิ  จ านวน                     -          ลา้นหุน้ 

   มูลค่าทีต่ราไว ้ จ านวน                                  0.40    บาทต่อหุน้ 

ทุนช าระแล้ว จ านวน              1,851.89   ลา้นบาท 

   แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน            4,629.73   ลา้นหุน้ 

   หุ้นบุริมสิทธ ิ จ านวน                     -          ลา้นหุน้ 

   มูลค่าทีต่ราไว ้ จ านวน                         0.40  บาทต่อหุน้ 
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รายการ รายละเอียด 
ราคาการใช้สิทธ ิ ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะเท่ากบั 1.735 บาทต่อหุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้

ละ 0.40 บาท) (อาจเปล่ียนแปลงภายหลงัตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 
ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้
สิทธ ิ

ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนการใชสิ้ทธิในแต่ละครัง้ 
ยกเวน้การใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยก าหนดใหม้ีระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้
สดุทา้ยภายใน 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสดุทา้ย
ของเดือนมีนาคม, มิถนุายน, กนัยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายขุองใบส าคญั
แสดงสิทธิ (ยกเวน้การใชสิ้ทธิส าหรบัวนัท าการสดุทา้ย ทางบรษิัทขอเลื่อนเป็นวนัท่ี 31 
พฤษภาคม 2565 เนื่องจากการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยจะมีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 วนั ก่อนวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย และทางตลาดหลกัทรพัยจ์ะท าการ
ขึน้เครื่องหมาย SP (หา้มการซือ้ขาย) ล่วงหนา้ 2 วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบยีน จึงท า
ใหไ้ม่สามารถใชสิ้ทธิในวนัท าการสดุทา้ยของเดือน มถินุายน 2565)  

ระยะเวลาห้ามจ าหน่ายหุน้ ไม่มี 

           

 บรษิัทออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทจ านวน 905,057,482 หน่วย จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
สามญัเดมิของบรษิัท โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายดงัต่อไปนี ้

รายการ รายละเอียด 
ประเภทของใบส าคัญแสดงสทิธิ   ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 6 

ที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัเดิมของบรษิัท (“ใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้ที่ 6” หรือ “MILL-
W6”) 
 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทชนิดระบชุื่อผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้
จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธทิีอ่อก
และเสนอขาย 

905,057,482 หน่วย  
 

จ านวนหุ้นสามัญทีส่ ารองเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ

905,057,482 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท) 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีออกและเสนอขาย  
วันทีอ่อกและเสนอขายใบส าคัญ 
แสดงสทิธ ิ

วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564 

วันสิน้สุดอายุของใบส าคัญแสดง
สิทธ ิ

วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2567 

อัตราการใช้สทิธ ิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1หุน้สามญัใหม่ (อาจเปล่ียนแปลงภายหลงัตามเงื่อนไข
การปรบัสิทธิ) 
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รายการ รายละเอียด 
ราคาการใช้สิทธ ิ ราคาการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิจะเท่ากบั 1.50 บาทต่อหุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 

0.40 บาท) (อาจเปล่ียนแปลงภายหลงัตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ) 
ระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้
สิทธ ิ

ระหว่างเวลา 9.00 น.– 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5วนัท าการก่อนการใชสิ้ทธิในแต่ละ
ครัง้ ยกเวน้การใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยก าหนดใหม้ีระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
ครัง้สดุทา้ยจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสดุทา้ย
ของเดือนมิถนุายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นีว้นั
ใชสิ้ทธิครัง้แรกจะตรงกบัวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยจะตรงกบั
วนัท่ีใบแสดงสิทธิอายคุรบ 3 ปีซึง่ตรงกบัวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2567 และในกรณีวนัใชสิ้ทธิ
ครัง้สดุทา้ยตรงกบัวนัหยดุท าการใหเ้ล่ือนวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ยเป็นวนัท าการสดุทา้ยก่อน
ใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย โดยระยะเวลาแสดงความจ านงในการใชสิ้ทธิครัง้สทุธิครัง้สดุทา้ย
จะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัใชสิ้ทธิดงักล่าว 

ระยะเวลาห้ามจ าหน่ายหุน้ ไม่มี 

 

1.6 นโยบายจ่ายเงนิปันผล  

บรษิัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติ
บคุคลของงบการเงินเฉพาะกจิการ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บรษิัทก าหนด ทัง้นีก้ารจา่ยเงินปันผล
ดงักล่าวอาจมกีารเปล่ียนแปลง ขึน้อยู่กบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน แผนการลงทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต ตามที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษิัทเห็นสมควร  
 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลังปี 2562-2564 
 

ปีที ่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสทิธ ิ รวมเงนิปันผลจ่าย หมายเหต ุ

2562 130,211,283.78 บาท  19,499,999.94 บาท  149,711,283.72 บาท  จ่ายปันผลเป็นหุน้ปันผลและเงินสด 
2563 86,807,645.22 บาท - 86,807,645.22 บาท จ่ายปันผลเป็นเงินสด 
2564 120,674,331.20 บาท - 120,674,331.20 บาท จ่ายปันผลเป็นหุน้ปันผลและเงินสด 

หมายเหต ุจ านวนเงินปันผลของผูถ้ือหุน้บรุิมสิทธิที่จ่ายในปี 2562 รวมเงินปันผลของผูถ้ือหุน้บรุิมสิทธิคา้งจ่ายในปี 2561 ดว้ย 
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2. การบริการจัดการความเสี่ยง 
 
 บริษัทตระหนกัถึงความเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ ที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวย่อมส่งผล
กระทบต่อเป้าหมายและการด าเนินงานของบริษัท  บริษัทจึงก าหนดใหม้ีกระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์รที่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบตัิสากล โดยอา้งอิง COSO-ERM 2017 (The Committee of Sponsoring Organizations 
of The treadway Commission-Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องคก์รทั่วโลกนิยมใช้อย่าง
แพร่หลาย และรายงานผลการบริหารความเส่ียง การทบทวนปรบัปรุงเพื่อพฒันาประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง
ใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบผ่านคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

นอกจากนี ้เพื่อใหก้ารบริหารจดัการความเส่ียงเป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดี (CG Code) ของส านกั
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์บรษิัทไดจ้ดัตัง้คณะท างานดา้นบรหิารความเส่ียง เพื่อจดัท ารายงาน
การประเมินความเส่ียงในดา้นต่างๆ  ทัง้ดา้นการประเมินความเส่ียงองคก์ร  การประเมินความเส่ียงดา้น ESG การประเมิน
ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน ตลอดจนการประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชันขององค์กร  โดยรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียงเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป  และเพื่อจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่สามารถ
ยอมรบัได ้บรษิัทจึงไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียง ดงันี ้
 
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง 

1. บริษัทมีการก าหนดแนวทางการควบคุมความเส่ียงเพื่อป้องกันและลดระดบัความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดับที่องคก์ร
ยอมรบัได ้ไดแ้ก่ การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) การควบคุมแบบคน้หา (Detective Control) 
การควบคุมแบบแกไ้ข (Corrective Control) และการควบคุมแบบส่งเสริม/กระตุน้ (Directive Control) ทั้งนี ้
แนวทางการควบคมุความเส่ียงควรสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัและทิศทางกลยทุธอ์งคก์ร 

2. คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบโดยรวมในการก าหนดใหม้ีกรอบการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัท 
ตลอดจนการก ากบัดแูล โดยคณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงซึ่งรบัผิดชอบในการ
พัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะ
รายงานการด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ 

3. นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษัทจดัท าขึน้เพื่อระบุและวิเคราะหค์วามเส่ียงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อ
ก าหนดระดบัความเส่ียงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้นโยบาย
และระบบการบริหารความเส่ียงจะได้รับการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปล่ียนแปลงของ
สภาวการณใ์นตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท   

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท ก าหนดใหม้ีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุม
ความเส่ียงในดา้นต่างๆ ตลอดจนก าหนดวิธีการเพื่อลดความเส่ียงอนัจะก่อใหเ้กิดความสญูเสียต่อองคก์ร 

5. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงไดก้ าหนดแผนงานบรหิารความเส่ียงประจ าปี และท าการติดตามการปฏิบตัิงาน 
พรอ้มทัง้รายงานความคืบหนา้ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบรษิัท 
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การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีคณะท างานเพื่อท าหนา้ที่ในการประเมินความเส่ียง พรอ้มทัง้รายงานผลการประเมินความ

เส่ียงนัน้ ต่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงที่ประกอบดว้ยผูม้ีความรูค้วามสามารถที่หลากหลาย เพื่อก าหนดมาตรการ
ในการควบคุมความเส่ียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ในองคก์ร และด าเนินการต่อความเส่ียงเหล่านั้นตามความส าคัญและ
เร่งด่วนของผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ พฒันาเป็นแนวทางการบริหารความเส่ียงส าหรบักลุ่มบริษัท และก าหนดเป็นแนว
ปฏิบตัิเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัท ากระบวนการบริหารความเส่ียงขึน้ เพื่อใหเ้ป็น
แนวปฏิบัติในการจัดการความเส่ียงอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยมีกระบวนการบรหิารความเส่ียง ดงัตารางดา้นล่างนี ้     

 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง   
1. ระบวุตัถปุระสงคค์ณุภาพ ก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการบรหิารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัและ

ทิศทางกลยทุธอ์งคก์ร 
2. ระบคุวามเส่ียงและปัจจยัเส่ียง ➢ ปัจจยัภายใน เช่น โครงสรา้งองคก์ร กระบวนการและวิธีปฏิบตัิงาน วฒันธรรม

องคก์ร  แนวทางการ บรหิารความเส่ียงขององคก์รและระดบัความเส่ียงที่ยอมรบั
ไดข้องผูบ้รหิาร 

➢ ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กฎเกณฑ์การก ากับดูแลของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ประเมินความเส่ียง ➢ ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) 
➢ ความเส่ียงดา้นการปฏิบตังิาน (Operational Risk) 
➢ ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) 
➢ ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัติามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

4. ประเมินมาตรการควบคมุ ➢ 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 
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2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท  
ในปี 2564 บรษิัทไดม้ีการประเมินความเส่ียงที่มีนยัส าคญัที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ สถานะการเงิน 

และผลประกอบการของบรษิัท ตลอดจนพฒันาแนวทางการท างานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพภายใตค้วามเส่ียงที่ควบคุมได้
อย่างเหมาะสม และสอดคลอ้งกับนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัท โดยสามารถสรุปปัจจยัความเส่ียงและแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อบรหิารความเส่ียงไดด้งันี ้
 

 2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท 
(1) ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 

1.1) ความเสี่ยงด้านการตลาด 
อุตสาหกรรมเหล็กของไทยตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงจากความตอ้งการสินคา้และราคาที่มีความผนัผวนสงู ซึ่งถือ

เป็นปัจจัยที่ตอ้งค านึงเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทไดม้ีการพฒันาประสิทธิภาพการผลิต 
รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินคา้และสรา้งความแตกต่างให้กับตัวสินคา้ของบริษัท อาทิเช่น 
เหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิดเกลียว และเหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิดเกลียวรบัแรงดงึสงู (High Tensile Thread Steel Bar) ซึ่งใชส้ าหรบั
งานก่อสรา้งที่ตอ้งการรบัแรงดงึสงูเป็นพิเศษกว่างานก่อสรา้งทั่วไป เช่น งานก่อสรา้งรถไฟฟ้า สะพาน อโุมงค ์ท่าเรือน า้ลึก 
เขื่อนกกัเก็บน า้ ฯลฯ โดยปัจจบุนับรษิัทเป็นผูผ้ลิตเพียงรายเดียวในประเทศ ที่สามารถผลิตเหล็กเสน้ขอ้ออ้ยชนิดเกลียวรบั
แรงดึงสูงโดยผ่านการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐานจากหลายประเทศทั่วโลกท าให้กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการ
แข่งขนัเหนือคู่แข่งขนัรายอื่นๆ ในตลาด และลดความเส่ียงที่เกิดจากความผนัผวนในความตอ้งการสินคา้ลง อีกทัง้สามารถ
ขยายตลาดไปยงัต่างประเทศที่ตอ้งการเหล็กชนิดดงักล่าวเพื่อการก่อสรา้งไดอ้ีกดว้ย  

อีกทัง้กลุ่มบริษัทยงัมุ่งมั่นที่จะพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อใหต้อบสนองความต้องการของลกูคา้ในหลายอุตสาหกรรม
มากขึน้ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อโครงการ Green Mill เริ่มด าเนินการผลิตดว้ยเทคโนโลยีอนัทนัสมยั กลุ่ม
บริษัทก็จะสามารถผลิตเหล็กคุณภาพพิเศษ (Special Grade) ซึ่งมีความบริสทุธ์ิและมีเนือ้เรียบกว่าเนือ้เหล็กท่ีผลิตโดย
เทคโนโลยีทั่วไป จึงเป็นท่ีตอ้งการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใชเ้หล็กคุณภาพสงูเป็นวตัถดุิบในการผลิต อาทิอุตสาหกรรม
ยานยนตแ์ละอตุสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ท่ีตอ้งการเหล็กคณุภาพพิเศษเพื่อใชใ้นการผลิตไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทไดข้ยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑเ์หล็กลวด โดยมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑไ์ปสู่เหล็กลวด
เกรดพิเศษเพื่อใชเ้ป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยานยนต ์ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังตอ้งน าเขา้เหล็กลวดเกรดพิเศษจาก
ต่างประเทศเท่านัน้ ทัง้นีห้ากกลุ่มบรษิัทสามารถผลิตเหล็กลวดเกรดพิเศษป้อนเขา้สู่อตุสาหกรรมยานยนตเ์พื่อทดแทนการ
น าเขา้ไดน้ัน้ จะเป็นอีกแนวทางหน่ึงที่สามารถลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาเหล็กได ้และสามารถสรา้งผลก าไร
ใหก้บักลุ่มบรษิัทไดอ้ย่างยงัยืน 
 

1.2) ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ 
ในการผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งเป็นวตัถุดิบในการผลิตเหล็กเสน้กลม,เหล็กเสน้ขอ้ออ้ย และเหล็กลวด

นัน้ กลุ่มบริษัทจ าเป็นตอ้งจดัหาเศษเหล็ก (Scrap) ส าหรบัเตาหลอมอารค์ไฟฟ้า (Electric Arc Furnace : EAF) ท าให้
อาจประสบกบัความเส่ียงดา้นระยะเวลาในการจดัหาวตัถดุิบท่ีเพิ่มขึน้ และความไม่สม ่าเสมอของเศษเหล็กที่หาได ้ทัง้นี ้
กลุ่มบรษิัท ไดจ้ดัการลดความเส่ียงดงักล่าวดว้ยการสรา้งความรว่มมือระหว่างกลุ่มบรษิัทกบัพนัธมิตรทางธุรกิจทัง้ที่เป็น
บริษัทผูจ้ดัจ าหน่ายเศษเหล็กรายใหญ่ในประเทศโดยตรง ตลอดจนมีการจดัหาแหล่งน าเขา้เศษเหล็กจากต่างประเทศ 
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และยงัมีการน าเศษเหล็กที่เป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตของโรงงานกลบัมาใชเ้ป็นวตัถดุิบส าหรบัเตาหลอม อีกทัง้ยงัได้
วางแผนการผลิตและการสั่งซือ้วตัถุดิบอย่างรอบคอบและรดักุม และมีการสรา้งและบริหารความสมัพนัธก์ับกลุ่มบรษิัท
จ าหน่ายเศษเหล็กอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าจะมีวตัถดุิบเพียงพอส าหรบักระบวนการผลิต 

ทัง้นี ้บรษิัทมีบรษิัทย่อยไดแ้ก่ บรษิัท ซนัเทค เมทลัส ์จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกิจดา้นบรหิารจดัการเศษเหล็กและ
แปรรูปเศษเหล็กเพื่อขายแก่โรงงานหลอม ท าใหบ้ริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัหาวตัถดุิบส าหรบัการหลอม
เหล็ก เนื่องจากบริษัท ซนัเทค เมทลัส ์จ ากัด  มีเครือข่ายในการจดัหาเศษเหล็กที่เขม้แข็ง ซึ่งจะช่วยรบัประกนัว่า บริษัท
จะมีวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพดีในราคาที่เหมาะสมสามารถน ามาใชใ้นการหลอมเหล็ก เพื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึงเป็น
วตัถดุิบในการผลิตเหล็กทรงยาวต่อไป 

นอกจากความเส่ียงในการจดัหาเศษเหล็กซึ่งเป็นวตัถดุิบส าคญัในการผลิตแลว้ บริษัทยงัมีความเส่ียงในการ
จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ประกอบในการผลิตอื่นๆ เช่น Black Ball , Ferro Vanadium Core Wire , Carbon Additive และ 
Graphite Electrode ซึ่งบริษัทไดจ้ดัใหม้ีมาตรการเพื่อลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ โดยก าหนดใหม้ีการสรรหาผูข้ายราย
ใหม่ๆ เป็นประจ าทุกปี มีการทดลองใช้สินค้าเพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนท าการสั่งซื ้อ   อีกทั้งได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนกุรรมการกลั่นกรองผูค้า้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการจดัซือ้สินคา้และวตัถดุิบ 

 
1.3) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
การบริหารตน้ทนุวตัถุดิบที่ดีจะเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัท ซึ่งหากราคาวตัถดุิบมีความผนัผวนสงู 

อาจส่งผลกระทบต่ออตัราการท าก าไรของบริษัท และท าใหค้วามตอ้งการใชเ้งินทุนเพิ่มสงูขึน้ บริษัทจึงวางแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อบรหิารความเส่ียงในประเด็นดงักล่าว โดยท าการตรวจสอบถึงความเพียงพอของกระแสเงินสดของกิจการ
อยู่เสมอใหเ้พียงพอต่อการด าเนินกิจการ  มีการวางแผนประมาณการในดา้นรายรบัและรายจ่ายอยู่เสมอ มีการวางแผน
และบริหารจดัการการใชว้งเงินใหเ้กิดความเหมาะสมและความตอ้งการของกิจการโดยประสานงานกับฝ่ายจดัซือ้และ
ฝ่ายขายเพื่อควบคมุค่าใชจ้่ายและส่งเสรมิใหเ้กิดสภาพคล่องมากขึน้ 

จากเดิมที่กลุ่มบริษัท ตอ้งน าเขา้เหล็กแท่งยาว (Billet) จากต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการผลิตเหล็กเสน้กลม, 
เหล็กเสน้ขอ้ออ้ย และ เหล็กลวด ท าใหม้ีความเส่ียงจากราคาวตัถุดิบน าเขา้ที่มีความผนัผวนเปล่ียนแปลงไปตามกลไก
ตลาดโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตน้ทนุค่าวตัถดุิบของกลุ่มบรษิทั แต่เนื่องจากกลุ่มบรษิัท สามารถท าการผลิตเหล็กแทง่
ยาวไดเ้องจากความส าเรจ็ของโครงการ Green Mill ท าใหก้ลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบลด
นอ้ยลง 

 
(2) ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

การจัดการความเส่ียงเป็นส่วนที่ส  าคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมใหม้ีความ
สมดุลของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรบัได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนที่เกิดจากความเส่ียงและตน้ทนุของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดม้ีการควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อใหม้ั่นใจว่ามี
ความสมดลุระหว่างความเส่ียงและการควบคมุความเส่ียง 

ทัง้นี ้การด าเนินงานของกลุ่มบริษัทย่อมมีความเส่ียงทางการเงินที่หลากหลายไดแ้ก่ ความเส่ียงจากตลาด, ความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน, ความเส่ียงดา้นมลูค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบีย้ , ความเส่ียงดา้น
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กระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้, ความเส่ียงดา้นราคา, ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเชื่อและความ
เส่ียงดา้นสภาพคล่อง กลุ่มบรษิัทมีแผนการจดัการความเส่ียงแต่ละประเภทดงันี ้

 
2.1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
ในปี 2564 กลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราตา่งประเทศ ซึ่งเกิดจากการซือ้สินคา้ที่เป็น

เงินตราต่างประเทศ ที่ผ่านมาบริษัทไดล้ดผลกระทบจากความเส่ียงของอัตราแลกเปล่ียน โดยการท าสัญญาซือ้ขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward contract) หรือ แปลงหนีค้่าสินคา้เป็นหนีเ้งินสกุลบาท โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมของกระแสเงินสดและสถานการณใ์นขณะนัน้ๆ 

ในอนาคต บริษัทคาดว่าจะยงัคงต้องสั่งซือ้สินคา้จากต่างประเทศบา้ง และยงัคงมองถึงการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ ดงันัน้ บริษัทจะยงัคงรกัษานโยบายลดผลกระทบจากความเส่ียงในอตัราแลกเปล่ียนโดยวิธีดงักล่าวต่อไป
ตามความเหมาะสมของสภาวการณใ์นขณะนัน้ ๆ 

 
2.2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนีสิ้นที่เกิดจากการกูย้ืมสถาบันการเงิน ทั้งหนีสิ้นระยะสัน้และยาว 

จ านวน 10,393 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 80 ของหนีสิ้นรวม การกูย้ืมของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินกูร้ะยะสัน้ใน
รูปแบบตั๋วสญัญาใชเ้งิน สญัญาทรสัตร์ีซีท และ เลตเตอรอ์อฟเครดิต เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการสั่งซือ้สินคา้จาก
โรงงานผูผ้ลิต ซึ่งจะมีอายขุองการช าระหนีม้ากกว่าการรบัช าระเงินของลกูหนีก้ารคา้ของบรษิัท 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบีย้เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ตลาด
ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากตราสารหนีแ้ละเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบีย้คงที่ท  าใหก้ลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงต ่าจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึน้
หรือลดลงในค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากเงินกูย้ืมซึ่งเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบีย้จึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบรษิัท 

 
2.3) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 
ความเส่ียงทางดา้นการใหสิ้นเชื่อ คือความเส่ียงที่ลกูคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหนีแ้ก่บรษิัทตาม 

เงื่อนไขที่ตกลงไวเ้มื่อครบก าหนด บริษัทไดก้ าหนดนโยบายดา้นการใหสิ้นเชื่อเพื่อควบคมุความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ โดย
การวิเคราะหฐ์านะทางการเงินของลกูคา้ทกุรายที่ขอวงเงินสินเชื่อ ทัง้นี ้ณ วนัที่รายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเชื่อที่
เป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสงูสดุทางดา้นสินเชื่อไดแ้สดงไวใ้นราคาตามบญัชขีองสินทรพัยท์างการเงินแต่ละรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน  
 

       2.4) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง     
    บรษิัทมีการควบคมุความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงินสดและรายการ 

เทียบเท่าเงินสดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสด
ลดลง 
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(3) ความเสี่ยงด้านอื่น 
3.1) ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 
ความเส่ียงอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและส่ิงแวดล้อมการท างานที่อาจเกิดอันตรายขึน้ได้จาก

กระบวนการผลิต บริษัทมีนโยบายลดความเส่ียงและเพิ่มความปลอดภยัใหก้ับพนกังาน ทัง้ในดา้นสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั เช่น อนัตรายที่อาจเกิดขึน้ระหว่างการท างาน การจดัการมลภาวะ
ภายในสถานท่ีท างาน บรษิัทไดก้ าหนดใหแ้ต่ละหน่วยงานจดัท าขอ้บ่งชีด้า้นความเส่ียงในการท างาน พรอ้มทัง้มาตรการ
ป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ด าเนินการจัดท านโยบายดา้นการจัดการ
สภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างาน  มีการก าหนดขอ้บ่งชีด้า้นความเส่ียงในการท างาน กฎระเบียบหรือ
หลกัการปฏิบตัิ ตลอดจนจดัท าแผนการป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ในการปฏิบตัิงาน  ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบั
สามารถเขา้ถึงการรกัษาพยาบาล ตลอดทัง้การจดัตัง้บคุลากรใหค้  าปรกึษาดา้นสขุภาพและอนามยั  เปิดช่องทางในการ
ส่ือสารดา้นสุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้บุคลากรไดท้ราบ มีการส ารวจและตรวจสอบหน้างานทั้งก่อนเริ่ม
ปฎิบัติงานและระหว่างปฏิบัติงาน จัดหาอุปกรณ ์PPE ใหเ้หมาะสมกับงานและก าหนดการสวมใส่อุปกรณ ์PPE ไวใ้น
วิธีการท างาน มีการตรวจสอบและคน้หาอนัตรายโดยคณะกรรมการความปลอดภยัฯ เป็นประจ าทุกเดือน มีการจดัท า
ข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการท างานและมาตราการป้องกันอันตราย มีการฝึกอบรม, ปลูกฝังจิตส านึก 
ค านึงถึงเรื่องความปลอดภยัส าหรบัพนกังานใหม่และทบทวนพนกังานทุกๆปี มีการน ากิจกรรม 5ส และ Safety Patrol  
มาช่วยส่งเสรมิ ก าหนดใหม้ีการตรวจวดัและประเมินสภาพแวดลอ้มในการท างานประจ าปี 

 ส าหรบัความเส่ียงจากการที่ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินงานของบริษัท 
เช่น การต่อเติมหรือขยายโรงงาน การติดตัง้เครื่องจักรใหม่  บริษัทก าหนดให้หน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวขอ้งปฏิบัติตาม
กฏหมายและขอ้บังคับอย่างเคร่งครดั มีการประเมินความเส่ียงที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนและก าหนดแนวทาง
ป้องกัน  พรอ้มทั้งจัดตัง้ทีมประสานงานลงพืน้ที่ชุมชนเพื่อสรา้งความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชนอย่างสม ่าเสมอ  
รวมถึงเปิดช่องทางเพื่อรบัขอ้รอ้งเรียนเพื่อน าไปสู่แนวทางแกไ้ข  มีการตรวจสขุภาพใหแ้ก่ประชาชนในชุมชน พรอ้มทัง้
ประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรูแ้ก่ชุมชนรอบโรงงาน เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและสรา้งความตระหนกัถึงความส าคญัในการที่
จะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัอนัตรายนัน้ๆ  

นอกจากนี ้บริษัทยังไดท้ าการศึกษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ “Health Impact Assessment - 
HIA” ที่อาจจะเกิดขึน้กับชุมชน ในฐานะที่เป็นประเด็นหลักของความรบัผิดชอบต่อสังคมขององคก์รและภายใตร้ะบบ
คุณภาพของ ISO และ IPPC บริษัทมีการติดตัง้ระบบบ าบัดไอเสียและฝุ่ น (Fume Treatment Plant and Quenching 
Tower) ซึ่งจะช่วยกรองอากาศเสียและฝุ่ นที่เกิดจากกระบวนการการผลิต โดยสามารถรบัประกนัไดว้่าคณุภาพอากาศที่
ไดอ้ยู่เหนือระดบัมาตรฐานของการควบคมุคณุภาพสากล ถือเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและชมุชนอีกทาง
หน่ึง 

 
3.2) ความเสี่ยงจากโรคระบาด 
จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการที่เก่ียวขอ้งของภาครฐัส่งผลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไดต้ิดตามสถานการณอ์ย่างใกลช้ิดเพื่อบริหารความเส่ียงและออกมาตรการ
ป้องกนัโรคระบาดเพื่อระงบัความเส่ียงดงักล่าว ทัง้มาตราการเชิงป้องกนั โดยก าหนดใหม้ีจดุคดักรอง  ตรวจวดัอณุหภูมิ
ก่อนเขา้พืน้ที่ ก าหนดใหส้วมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาอยู่ในพืน้ที่ ก าหนดมาตรการหา้มรวมกลุ่ม  ตัง้จุดแอลกอฮอล์
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และเจลลา้งมือ และมาตราการเชิงรบั มีการจดัท าแผนด าเนินการกรณีพบผูม้ีสมัผสัเส่ียงสงูและผูต้ิดเชือ้  ตรวจ ATK ผูท้ี่
สมัผสัใกลช้ิดผูต้ิดเชือ้ ก าหนดใหม้ีการกกัตวั 14 วนั  และก าหนดใหใ้ชม้าตรการดงักล่าวเพื่อควบคมุความเส่ียงโดยทนัที  

นอกจากนีบ้ริษัทไดม้ีการก าหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 (Work 
from home) ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อป้องกนัพนกังานในองคก์รจากโรคระบาดและการกระจายของเชือ้ COVID-19 ท่ี
ไดแ้พร่กระจายอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้าง ซึ่งผลจากการควบคุมตามมาตรการของกลุ่มบริษัทดังกล่าว ส่งผลให้
พนกังานมีสขุภาพดี และธุรกิจของบรษิัทสามารถด าเนินต่อไปไดอ้ย่างเป็นปกติอย่างต่อเนื่อง   

 
 2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย ์

จากวิกฤตการณก์ารระบาดของไวรสัโคโรน่า (โควิด-19) รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้
บริษัทอาจเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อรายไดจ้ากการด าเนินงานเนื่องจากความผันผวน
ทางเศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตามบริษัทมีการปรบักลยุทธใ์นการด าเนินงานใหส้ามารถรบักับสถานการณท์ี่เปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ รวมทัง้มีการบรหิารจดัการระบบควบคมุภายในและปรบัปรุงมาตรการต่างๆ ในการเพิ่มยอดรายรบัจากธุรกิจหลกั
และขยายฐานในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกันกับธุรกิจปัจจบุนั รวมถึงการด าเนินการในการลดตน้ทุนและรายจ่าย เพื่อคงไวซ้ึ่ง
ความสามารถในการสรา้งผลก าไรและผลตอบแทนส าหรบัผูถื้อหลกัทรพัยข์องบรษิัท 
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน  
 

 

 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน  

       คณะกรรมการบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ยึดมั่นในการด าเนิน

ธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบและเป็นธรรมตามหลกัการของการก ากบักิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่

ไดแ้นะน ามา โดยคณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนักถึงประโยชนแ์ละความส าคัญของการก ากับกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยใ นการ

บรหิารงานและการด าเนินกิจการใหม้ีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ดว้ยความโปรง่ใสและค านึงถึงผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียในทกุดา้น

รวมทั้งสามารถตรวจสอบได ้และส่งผลใหบ้ริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั สามารถพฒันาผลิตภัณฑไ์ดอ้ย่าง

ต่อเนื่อง  และเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการจึงไดก้ าหนดนโยบายความรบัผิดชอบต่อ

สังคม และนโยบายส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงก าหนดหลักการการก ากับกิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึน้ และ

คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามเห็นชอบนโยบายดงักล่าว ซึ่งไดม้ีการเผยแพร่นโยบายการก ากับกิจการที่ดีและหลกัจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจใหก้ับพนักงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อใหพ้นักงานน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยเผยแพร่ผ่านทาง

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

 

 

 

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

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) มิติสังคม (Social) มิติบรรษัทภบิาล (Governance) 
ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
ส่ิงแวดลอ้มต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์
และตระหนักถึงความส าคัญในการ
รกัษาส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงั รวมไปถึง
การคดัเลือกเทคโนโลยีและอุปกรณท์ี่ใช้
ในการผลิตอย่างพิถีพิถนั 

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วย
ความสุจริตและค านึงถึงผลประโยชน์
ของส่วนรวมและประเทศชาติ ตลอดจน
ให้ความเคารพต่อผลประโยชน์ของ
บุคคลอื่นที่บริษัทมีความสัมพันธ์ด้วย 
อีกทั้งยังส่งเสริมหลักการเคารพสิทธิ
มนษุยชนโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บรษิัทฯ และ
กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่ นที่จะเป็น
องค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด าเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกบัการก ากบัดแูลกิจการที่
ดี  มีการบริหารจัดการด้วยความเป็น
ธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได ้ภายใต้
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม มีความสามารถในการแข่งขนัและ
เติบโตอย่างยั่งยืน 

 

เป้าหมายและทศิทางกลยุทธด์้านการจัดการความย่ังยืนของกลุ่มบริษัท 

 

 

 

 

 

• ก าหนดเปา้หมายที่ครอบคลมุ ติดตามผล และหาขอ้ผิดพลาดเพื่อประเมินผล

• ปฏิบตัิและจดัการการใชพ้ลงังานขององคก์รอยา่งมีประสทิธิภาพ 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

• จดัท านโยบายเก่ียวกบัความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  (Corporate Social Responsibilities : CSR)

• จดัท านโยบายเก่ียวกบัการตอ่ตา้นคอรปัชั่น (Anti – Corruption) 

ด้านสังคม (Social)

• สรา้งความเติบโตทางธุรกิจอยา่งยั่งยนืควบคูก่บัมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีเขม้แข็ง

• สง่เสรมิ สนบัสนนุ และก ากบัดแูลเพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

ด้านบรรษัทภบิาล (Governance)
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3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 

      3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

     การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัทมุ่งเนน้กลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มวสัดกุ่อสรา้ง กลุ่มเหล็กเกรดพิเศษ และธุรกิจอื่นๆ 
ที่สนบัสนนุใหก้ลุ่มบรษิัท โดยเริ่มตน้จากการจดัหาเศษเหล็ก ซึ่งด าเนินการจัดหาเศษเหล็กทัง้ในประเทศ และจากต่างประเทศ เพื่อ
ป้อนเขา้สู่โรงงานผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) ดว้ยเตาหลอมไฟฟ้า (Electronic Arc Furnace : EAF)  ซึ่งเป็นวตัถดุิบในการผลิต
เหล็กเสน้กลม เหล็กขอ้ออ้ยและผลิตภณัฑเ์หล็กคุณภาพสงูประเภทอื่นๆ ท าใหก้ลุ่มบริษัทฯ มีขีดความสามารถในการผลิตเหล็ก
ตัง้แต่ระดบัตน้น า้จนถึงระดบัปลายน า้ โดยแทรกอยู่ในทุกมิติของอุตสาหกรรมก่อสรา้ง อุตสาหกรรมยานยนต ์และอุตสาหกรรม
เก่ียวเนื่อง เพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ในอนาคต  ดว้ยเตาหลอมไฟฟ้า (Electronic Arc Furnace : EAF) นอกจากนี ้บรษิัท
ยงัไดเ้ขา้ลงทุนในธุรกิจดา้นขนส่ง , ธุรกิจพลงังานไฟฟ้า และธุรกิจที่เก่ียวกับเทคโนโลยี เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานใหแ้ก่ธุรกิจ
หลกัของกลุ่มบรษิัทเติบโตอย่างยั่งยืน 

 ทั้งนี ้ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทประกอบไปดว้ย 2 กิจกรรม อันไดแ้ก่ กิจกรรมหลัก (Primary activities) และ กิจกรรม
สนบัสนนุ (Support activities)  ซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละหน่วยงานปฏิบตัิการจะมีส่วนช่วยเหลือใหอ้งคก์รก่อก าเนิดคณุค่าใหแ้ก่
ลกูคา้โดยเชื่อมโยงกนัอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ในกระบวนการตน้น า้จนถึงปลายน า้ ดงัปรากฏในตารางดา้นล่าง 

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
เหล็กที่มี
ประสิทธิภาพสงู
ในการผลิต 

- การน า
เทคโนโลยีมา
พฒันาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การผลิต 

- วางแผนการ
กระจายสินคา้
อย่างเป็นระบบ 

- ติดตาม
สถานะการ
ขนส่งอย่าง
ต่อเนื่อง 

- การก าหนด
ราคาให้
เหมาะสมกบั
ตลาด
อตุสาหกรรม 

- การใหค้วามรู ้
เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์

- การประเมิน  
ความพึงพอใจ
ของลกูคา้ 
- การใหค้  าแนะน า 
ด้านผ ลิตภัณฑ์
และบริหารหลัง
การขาย 
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 3.2.2 การวิเคราะหผู้์มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 

 คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ดงัต่อไปนี ้ผู้
ถือหุ้น, ลูกคา้, คู่คา้, เจ้าหนี ้และ ลูกหนี ้, พนักงาน, คู่แข่งทางการคา้, สถาบันการเงิน, สังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและ
ภาครฐั  โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงันี ้

 

การด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางปฏิบตั ิ ความคาดหวัง 
1. ผู้ถือหุ้น ปกป้องและเคารพสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ทกุ

รายอยา่งมคีวามเท่าเทียมกนั และไม่กระท าการ
ใดๆอนัเป็นการละเมิดสิทธิของผูถื้อหุน้  

การเติบโตต่อเนื่องอยา่งมั่นคง มกีารปฏิบตัิ
ต่อผูถื้อหุน้อย่างเทา่เทียมกนั รวมถึงมีระบบ
การตรวจสอบและควบคมุกิจการที่ดี 

2. ลูกค้า ปฏิบตัิต่อลกูคา้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ยึด
มั่ น ในการน า เสนอ สินค้าและบริการที่ ได้
มาตรฐาน และตรงต่อความตอ้งการของลกูคา้ 

มีการรบัรองผลิตภณัฑด์ว้ยมาตรฐานตามที่
ก าหนด รวมทัง้มีระบบจดัการคุณภาพ และ
มีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของ
ลกูคา้ 

ผู้ถอืหุ้น

ลูกค้า

คู่ค้า

เจ้าหนี้
และ
ลูกหนี้

พนักงาน
คู่แข่ง
ทางการ
ค้า

สถาบัน
การเงนิ

สังคม 
ชุมชน

สิ่งแวดล้อม

ภาครัฐ
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3. คู่ค้า รกัษาสมัพนัธภาพท่ียั่งยืน และสรา้งความเชื่อถือ
ซึ่งกนัละกนั โดยกลุ่มบรษิัทยึดถือตาม
กฎระเบียบการจดัซือ้จดัจา้ง ซึง่มกีารก าหนด
ขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิไวอ้ย่างชดัเจน 

ไดร้บัการแข่งขนัดา้นราคากนัอยา่งเป็นธรรม
และโปรง่ใส รวมถงึปฏิบตัิขอ้ตกลงตาม
สญัญาไดอ้ย่างครบถว้น 

4. เจ้าหนี ้
และลูกหนี ้

ยึดมั่นในการปฏิบตัติามขอ้ก าหนดและเงื่อนไข
ของสญัญาอยา่งเครง่ครดั และควบคมุใหม้ีการ
ช าระหนีอ้ยา่งครบถว้นตามก าหนดเวลา  

ปฏิบตัิตามสญัญาไดอ้ย่างถกูตอ้งและ
ครบถว้น รวมถึงมีความตรงต่อเวลาในการ
ช าระเงิน 

5.  พนักงาน ดแูลอย่างเป็นธรรม ส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพ 
และปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนดว้ยความเคารพใน
เกียรติ ศกัดิ์ศรี และสิทธิส่วนบคุคล 

สนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน
ใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางของกลยทุธบ์รษิัท 
และมีผลตอบแทนรวมถงึสวสัดิการท่ีดีใน
ระยะยาว 

6.  คู่แข่งทางการ
ค้า 

หลีกเล่ียงการปฏิบตัิต่อคูแ่ข่งทางการคา้อย่างไม่
ซื่อสตัยแ์ละไม่เป็นธรรม และไมก่ระท าการใดๆที่
เป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาของคู่แข่ง
ทางการคา้และผูอ้ื่น 

ด าเนินการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรม 
ถกูตอ้งตามหลกัจรยิธรรมและหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างโปรง่ใส 

7.  สถาบันการเงนิ ใหค้วามส าคญัและคงรกัษาความสมัพนัธอ์นัดี 
เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นและเชื่อถือ รวมถึงให้
เกียรตติ่อผูใ้หกู้ต้ามสญัญาที่ผกูพนั 

ใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิตามเงื่อนไข
และขอ้ตกลงของสญัญาที่มตี่อกนั  

8. สังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม 

ดแูลและป้องกนัไมใ่หก้ารด าเนินงานของบรษิัท
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อคณุภาพชีวติของ
สงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม  

ใหก้ารสนบัสนนุในการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถงึมีส่วนรว่มในการพฒันาชมุชน ทัง้
ดา้นการศกึษา วฒันธรรม สาธารณสขุ และ
ดา้นเศรษฐกิจ  

9.  ภาครัฐ ใหค้วามรว่มมือและสนบัสนนุนโยบายภาครฐั
เพื่อผลประโยชนข์องประเทศชาติภายใต้
หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

มีส่วนรว่มในการพฒันาประเทศ รวมถงึมี
ส่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 

3.3 การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
     3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มบริษัทมีความตระหนกัถึงความรบัผิดชอบในดา้นส่ิงแวดลอ้มที่มีต่อพนกังานและชุมชนจึงไดด้  าเนินระบบ

บริหารและจดัการส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กับการด าเนินธุรกิจขององคก์รตามมาตรฐาน ISO 14001 และไดก้ าหนดนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้มประกาศใหท้กุคนทราบ และเป็นแนวทางในการปฏิบตัิภายใต ้

“ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือองคก์รและชุมชน ให้เหมาะสมอย่างย่ังยืน” 
โดยมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบตัิ ดงันี ้
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1. ด าเนินระบบการจัดการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่ส  าคัญที่เกิด จากกิจกรรมการ
ด าเนินธุรกิจใหม้ากที่สดุเท่าที่จะสามารถท าได ้ทัง้ผลกระทบทางตรงและทางออ้ม  

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม และขอ้ก าหนดอื่นๆ ซึ่งรวมถึงขอ้ก าหนดของลกูคา้
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

3. ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม ควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้มที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจโดย
มุ่งเนน้ 
- การวางแผนงานโดยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ตัง้แต่การจดัหาวตัถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอด

จนถึงการจดัส่ง  
- การปฏิบตัิงาน ซึ่งไดแ้ก่ การลดอตัราการเกิดของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ การใช้

ทรพัยากรให ้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ        
4. ด าเนินกิจกรรมอนรุกัษ์พลงังานโดยการมส่ีวนรว่มของพนกังานทกุคน เพื่อใหเ้กิดการใชพ้ลงังานอยา่งมี      

ประสิทธิภาพสงูสดุ 
5. ก าหนดวัตถุประสงคเ์ป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มการปรับปรุง การด าเนินงานดา้นส่ิง แวดลอ้มการ

อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและพลงังานอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
 

เป้าหมายการจัดการด้านสิง่แวดลอ้ม  

ทศิทางกลยุทธ ์ เป้าหมาย การด าเนินการ 
ก้าวไปสู่ “ธุรกิจสีเขียว”  ด า เ นิ นกา รตามหลัก  Circular 

Economy หรือเศรษฐกิจหมนุเวียน  
➢ ปรับโมเดลการด าเนินธุรกิจให้

สอดรบักับเทรนดร์กัษ์โลก โดย
สามารถก าจัดของเสียและแปร
เปล่ียนเป็นมูลค่าให้แก่กลุ่ม
บรษิัทไดอ้ย่างยั่งยืน 

  ➢ ลดขยะที่เกิดจากกระบวนการ
ผ ลิ ต ใ ห้ ไ ด้ น้ อ ย ที่ สุ ด  แ ล ะ
สามารถเพิ่มมลูค่าได ้

 เป็นอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการ
ป ร ะ ก อบ ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

➢ พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิต 

➢ บริหารจัดการส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
การปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  สามา รถน าน ้า เ สี ยกลับมา ใช้
ประโยชนใ์หม่ได ้

➢ จดัท าโครงการพืน้ที่สีเขียว ที่ใช้
น า้จากการบ าบัดดว้ยถังบ าบดั
น า้เสียส าเร็จรูปก่อนระบายลง
บ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ 
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 สามารถลดการใชไ้ฟฟ้าลงได ้1.5% ➢ รณรงค์การประหยัดไฟและ
วางแผนตารางการผลิตเพื่อลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการเพื่อลดการใช้
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าและ
พลงังานความรอ้น 

 ลดปริมาณของเสียที่ เกิดขึน้จาก
การด าเนินงาน 

➢ จัดท าโครงการ 3R (Reduce, 
Reuse , Recycle) ใ น ก า ร
ก า ห น ดม า ต ร ก า ร เ พื่ อ ล ด
ปริมาณของเสียที่เกิดขึน้ และ
สามารถน าของเสียไปแปลงให้
มีมลูค่าได ้

 ลดปริมาณฝุ่ นละอองเพื่อเป็นการ
รบัผิดชอบต่อสงัคมโดยรอบ 

จัดท าโครงการ ‘’โครงการ Go Gear To 
Go Green’’ เพื่อเป็นแนวรั้วป้องกันฝุ่ น 
ไม่ใหเ้กิดมลพิษต่อสุขภาพของพนักงาน
และชมุชนโดยรอบ 

 

3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริษัทไดต้ระหนกัถึงการจดัการส่ิงแวดลอ้ม และการด าเนินระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มที่ส  าคัญที่อาจเกิดจากกิจกรรมการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเนน้การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งผลกระทบ
ทางตรง และผลกระทบทางออ้ม ทัง้ทางดา้นการจดัการพลงังานไฟฟ้า น า้ ขยะของเสียและมลพิษ โดยมีการด าเนินงาน
ดา้นการจัดการส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งกลุ่มบริษัท มีความมุ่งมั่นการปลูกฝังจิตส านึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุในอนัที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสรา้งนิสยั และน าไปปรบัใชท้ี่บา้น รวมทัง้ยงัคาดหวงัผลพลอยไดซ้ึ่งจะ
ท าใหเ้กิดการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดบัประเทศ ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทไดท้ าการส่ือสารการสรา้งจิตส านึกดา้น
การใชท้รพัยากร ดว้ยวิธีการต่างๆ ทั้งการประชาสัมพันธ ์การจัดบอรด์ และใหค้วามรูโ้ดยการ จัดอบรม ภายใตแ้นวคิด 
“3Rs- Reduce, Reuse, Recycle” เพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชนท์รพัยากรอย่างเต็มที่ และเป็นการลดพลงังานในการ
ก าจดัขยะ ลดมลพิษและลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทยงัส่งเสริมการจดัการพลงังานภายในองคก์ร และการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และการใช้
หลกัผูก้่อมลพิษเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการลด การก่อมลพิษและลดภาระของสงัคมตามธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม อีกทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ใช้
ทรพัยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุโดยมีนโยบายและหลกัปฏิบตัิดา้นการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดเ้ปิดเผย
ในเว็บไซต ์http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/ ในหวัขอ้ นโยบายการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 

http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/
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ผลการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  

1. การติดตามเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
กลุ่มบริษัทไดม้ีการติดตามเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยมีโครงการ “ตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มประจ าปี ไดแ้ก่ การตรวจวัดค่าฝุ่ นละออง เสียง น า้ และอากาศ โดยมีเป้าหมายให้ผลการ
ตรวจวดัเป็นไปตามเกณฑท์ี่กฎหมายก าหนด ซึ่งผลการตรวจประจ าปี 2564 ออกมาในระดบัตามเกณฑท์ี่
กฎหมายก าหนด  

 
2. การจัดการพลังงาน  

กลุ่มบริษัทไดจ้ดัตัง้โครงการส าหรบัจดัการพลังงาน โดยมุ่งเนน้ไปที่การลดการใชพ้ลังงานลงไดป้ระมาณ 
1.5% โดยจดัตัง้โครงการเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นการลดการใชพ้ลงังานของกลุ่มบรษิัททัง้สิน้ 4 โครงการ 
ดงันี ้
1.) โครงการ Solar Roof Top 

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทไดท้ าการติดตัง้ Solar Roof Top เป็นที่เรียบรอ้ย เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกล
ยทุธด์า้นส่ิงแวดลอ้มและเป้าหมายในการลดการใชพ้ลงังานของกลุ่มบรษิัท 

2.) โครงการ Oxygen enrichment 
กลุ่มบรษิัทไดท้ าการด าเนินการตดิตัง้อปุกรณเ์ป็นที่เรียบรอ้ย และในปัจจบุนัอยู่ระหว่างการทดลองและ
ปรบัใชร้ะบบใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

3.) โครงการ installing Variable Speed Drive (VSD) for Return Water pump 
เพื่อช่วยในการประหยดัพลงังานไฟฟ้า จากการติดตัง้ Variable Speed Drive 

4.) โครงการ ลด NG ส าหรบั ladle preheat  
กลุ่มบริษัทไดด้  าเนินการจัดการตามโครงการดว้ยการลดจ านวนถัง ladle ที่วนในการผลิตจาก 4 ถัง
เหลือ 3 ถงั  
 

3. การก าจัดการอุตสาหกรรม  
กลุ่มบริษัทใหค้วามส าคญักับการก าจดักากอุตสาหกรรม โดยมุ่งเนน้การเปล่ียนกากอุตสาหกรรมที่ไม่เกิด
ประโยชนม์าเปล่ียนเป็นทรพัยากรที่มีคณุค่า และสามารถน ามาหมนุเวียนเพื่อใชใ้นระบบพลงังานของกลุ่ม
บรษิัทใหม่ได ้โดยในปัจจบุนักลุ่มบรษิัทไดม้ีโครงการเพื่อจดัการกากอตุสาหกรรมทัง้สิน้ 1 โครงการ ไดแ้ก่ 
1.) โครงการ การปรบัปรุงการจดัการขยะและวสัดทุี่ไม่ใชแ้ลว้ใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย  

ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกฎหมายครบถ้วน และได้มีการน าของเสียหรือกาก
อตุสาหกรรมส่งก าจดัอย่างถกูตอ้งตามที่กฎหมายก าหนด  
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4. การจัดการน ้า  
ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทใหค้วามส าคญักับการจดัการน า้ โดยมุ่งเนน้การใชพ้ลังงานน า้อย่างมีคุณค่า และ
สามารถน ามาหมนุเวียนเพื่อใชใ้นระบบพลงังานของกลุ่มบริษัทได ้โดยในปัจจุบนักลุ่มบริษัทไดม้ีโครงการ
เพื่อจดัการพลงังานน า้ทัง้สิน้ 2 โครงการ ไดแ้ก่ 
1.) โครงการหมนุเวียนน า้  

กลุ่มบรษิัทไดม้ีการหมนุเวียนพลงังานน า้ โดยการน าน า้ที่ใชแ้ลว้กลบัมาใชง้านใหม่ในกระบวนการผลิต 
2.) การน าน า้ทิง้จากระบบสาธารณปูโภคกลบัมาใชร้ดน า้ตน้ไม ้ 

ซึ่งกลุ่มบริษัทไดจ้ัดท าโครงการพืน้ที่สีเขียว ที่ใชน้ า้จากการบ าบดัดว้ยถังบ าบัดน า้เสียส าเร็จรูปก่อน
ระบายลงบ่อตรวจสอบคณุภาพน า้  

   
5. การจัดการมลพิษ  

กลุ่มบรษิัทเล็งเห็นถึงปัญหาของการเกิดภาวะโลกรอ้น อนัเนื่องมาจากมลพิษที่ก่อตวัมากขึน้ในโลกปัจจุบนั 
ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงไดจ้ัดตัง้โครงการขึน้เพื่อลดปริมาณฝุ่ นละอองภายในอากาศ เพื่อช่วยลดมลพิษทาง
อากาศที่จะน าไปสู่ภาวะโลกรอ้นจ านวน 1 โครงการ ดงันี ้
1.) โครงการ การจดัหารถบรรทกุน า้  

ซึ่งโครงการจัดหารถบรรทุกน า้ของบริษัทมีวัตถุประสงคเ์พื่อลดปริมาณฝุ่ นละอองและมลพิษทาง
อากาศ ซึ่งกลุ่มบริษัทไดจ้ัดใหม้ีรถบรรทุกน า้ส าหรบัรดพืน้ที่ควบคุมฝุ่ นเพื่อลดการเกิดฝุ่ นละอองใน
พืน้ท่ีโรงงานและอากาศ 

 
6. การจัดการทรัพยากร  

กลุ่มบริษัทไดจ้ดัท าโครงการโดยมีจุมมุ่งหมายในการใชท้รพัยากรใหเ้กิดประโยชนส์งูสุด ซึ่งในปีที่ผ่านมา
บรษิัทไดจ้ดัท าโครงการเพื่อจดัการทรพัยากรทัง้สิน้ 2 โครงการ ไดแ้ก่ 
1.) โครงการ ลดการใชก้ระดาษ  

ปัจจบุนักลุ่มบรษิัทไดล้ดปรมิาณการใชก้ระดาษต่อปีไม่นอ้ยกว่า 500 แผ่น 
2.) โครงการ คดัแยกขยะที่มีมลูค่า  

ทางกลุ่มบริษัทไดจ้ าแนกของเสียที่เกิดขึน้ในกิจกรรมการด าเนินธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ของ
เสียจากกระบวนการผลิต และของเสียที่เกิดขึน้จากพนกังาน  โดยแต่ละประเภทจะมีการจดัการของ
เสียที่แตกต่างต่างกนัตามความเหมาะสม   
2.1 ของเสียจากพนกังาน ของเสียจากพนกังานส่วนใหญ่เป็นขยะมลูฝอยทั่วไป ซึ่งเกิดขึน้จากกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ส านักงาน หรือ โรงอาหาร โดยมีปริมาณการเกิดขยะมลูฝอยประมาณ 110 ตัน/ ปี ซึ่งทาง
บริษัทไดจ้ัดเตรียมถังรองรบัขยะแยกประเภทไว้ 3 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะ
อนัตราย โดยมีการน าถงัรองรบัไปวางตามจดุต่างๆ อย่างเพียงพอต่อปรมิาณขยะที่คาดว่าจะเกิดขึน้ใน
การด าเนินกิจกรรมของพนกังาน 
2.2 ของเสียจากกระบวนการผลิต ของเสียจากกระบวนการผลิตที่ทางบรษิัทไดก้ าหนดนิยาม จะเป็นไป
ตามนิยามของเสียที่มีลักษณะเป็นไปตามภาคผนวกที่1 รหัสของชนิดและประเภทของส่ิงปฏิกูลหรือ
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วสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ ทา้ยประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่องการก าจดัส่ิงปฏิกลูหรือวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ.
2548 และจะถกูรวบรวมใส่ภาชนะจดัเก็บ ซึ่งไดท้ าการแบ่งประเภทของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ออกเป็น 6 ประเภท โดยมีการคัดแยกของเสียแต่ละประเภทก่อนที่จะติดต่อให้หน่วยงานที่ไดร้ับ
อนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมเพื่อน าไปก าจดัดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมต่อไป 
 

 
การจัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจก 

กลุ่มบรษิัทก าลงัอยู่ในขัน้ตอนการศกึษาเพื่อวางแผนนโยบายดา้นการลดก๊าซเรือนกระจก  โดยไดเ้ขา้รว่มประชมุ
เพื่อรบัฟังความคิดเห็นในการจดัท าขอ้ก าหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภณัฑเ์หล็ก ขององคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
(อบก.) เพื่อร่วมหารือในการจดัท าขอ้ก าหนดเฉพาะกลุ่มผลิตภณัฑเ์หล็กส าหรบัค านวณคารบ์อนฟตุพริน้ท ์ซึ่งกลุ่มบรษิัท
เล็งเห็นถึงความส าคญัในการด าเนินงานเพื่อลดภาวะโลกรอ้นและลดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี ้ทาง
บริษัทไดม้ีการจัดท านโยบายที่รองรบัการเกิดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม และไดม้ีการปฏิบัติตามนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม
อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการลด การก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยัง
ส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน รวมทัง้ พนกังานในบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมถึงบรษิัทรว่มใชท้รพัยากร
ของบรษิัทใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

ทัง้นีใ้นระหว่างปี 2564 ถึงปัจจุบนั บริษัทไดอ้ยู่ในขัน้ตอนการศึกษาการจดัท าคารบ์อนฟตุพริน้ทข์องผลิตภณัฑ์
เพื่อประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานสอดคล้องกับหลักการตาม
มาตรฐานสากล ส าหรบัใหผู้ป้ระกอบการใชเ้ป็นเครื่องมือวางแผนลดก๊าซเรือนกระจกตลอดวฏัจกัรชีวิตและเพิ่มศกัยภาพ
ของอตุสาหกรรมไทยในระดบัสากล 
 

3.4 การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

กลุ่มบริษัทไดต้ระหนักถึงการจดัการความยั่งยืนใหก้ับสังคม  โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมในการพฒันาพนกังาน 
ชมุชนและสงัคม รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อดแูลชมุชนทอ้งถิ่น ทัง้ทางดา้นการเคารพสิทธิมนษุยชน รวมไปถึงการ
เปิดโอกาสในการมีส่วนรว่มและพฒันาชุมชนในดา้นต่างๆ โดยมุ่งหมายใหช้มุชนและองคก์รมีความพฒันาและเติบโตไป
พรอ้มกันอย่างมีความยั่งยืน อีกทัง้กลุ่มบริษัทยงัก าหนดนโยบายระบบการบริหารงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดย
มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าในการผลิตและจ าหน่ายเห็นคุณภาพทุกชนิด มุ่งเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ใส่ใจต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  และชมุชน  ซึ่งนโยบายดงักล่าวไดเ้ผยแพรใ่หก้บัผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งกบัองคก์รรบัทราบ ยึดถือ และมี
การทบทวนนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างเหมาะสมและสม ่าเสมอ โดยพิจารณาเป็นส่ิงส าคญัและเป็นส่วนหนึ่ง
ในการด าเนินธุรกิจ 
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นโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคม 

โดยตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจดัโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพฒันาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องในทุกๆ ดา้น เนื่องจากกลุ่มบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการอยู่ร่วมกันระหว่างชมุชน และองคก์ร มุ่งหมาย
ใหม้ีการพฒันาองคก์ร และชมุชนใหเ้ติบโตไปพรอ้มๆ กนัอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบรษิัทจะมีทีมงานท่ีดแูลชมุชนโดยเฉพาะ ซึ่ง
ลงพืน้ที่รบัฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อองคก์รในทุกๆ ดา้น ซึ่งจะส่งผลใหน้ าไปสู่การพัฒนาการด าเนินธุรกิจของ
องคก์รใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนใหด้ียิ่งๆ ขึน้ไปตามล าดับ นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทยังมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมของชมุชนเอง เพื่อสนบัสนนุแนวคิดการอยู่รว่มกนัแบบพ่ึงพาอาศยักนัและกนัอีกดว้ย 

 ทัง้นี ้สามารถดู “นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม” ไดใ้นเว็บไซต ์ http://www.millconsteel.com/corporate-
cg-th/ 

 
การด าเนินงาน 

 กลุ่มบริษัท มีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายระบบการบริหารงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม ในดา้น

ต่างๆ ดงันี ้

 

 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

 บริษัทมีการก าหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบตัิ ที่เก่ียวขอ้งกับการประกอบกิจการดว้ยความ
เป็นธรรม และการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น  ซึ่งจะไดม้ีการเผยแพร่ และท าความเขา้ใจ ไปจนถึงการก าหนดเป็นขอ้
ปฏิบตัิใหแ้ก่พนกังานในทกุระดบัไดร้บัทราบ และน าไปเป็นขอ้ปฏิบตัิในการท างาน ตัง้แต่การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และ/
หรือการประชุมของฝ่ายต่างๆ  เป็นต้น ทั้งนี ้ยังมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบผ่านเว็ปไซตข์องบริษัทที่  
http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/  ทัง้นีบ้ริษัทยงัเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนเก่ียวข้องสามารถรอ้งเรียนต่อกลุ่ม
บรษิัทเมื่อพบว่าการด าเนินธุรกิจ หรือการปฏิบตัิของพนกังานเป็นไปดว้ยความไม่เป็นธรรม หรือมีการทจุรติคอรร์ปัชั่น ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดงันี ้ 

- ทางวาจา 
- ทางกล่องรบัขอ้รอ้งเรียน 
- ทางโทรศพัท ์
- ทาง E-mail 
- ทางเว็ปไซต ์www.millconsteel.com 
- ทางจดหมาย 
- ทางส่ือต่างๆ  
โดยเมื่อกลุ่มบริษัทไดร้บัขอ้รอ้งเรียนมานั้นจะท าการรวบรวม และน าส่งใหฝ่้ายจดัการ ด าเนินการพิจารณาขอ้
รอ้งเรียนและแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนในแต่ละเรื่อง เป็นล าดบัไป  

 

 

 

http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/
http://www.millconsteel.com/
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การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทก าหนดนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนดว้ยความเท่าเทียมกนัตามหลกัการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ตามหลกัสากล และใหพ้นกังานถือปฏิบตัิต่อเพ่ือนร่วมงานทุกคนดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล 
โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรกัษาประวตัิขอ้มลูส่วนตวัของพนกังานเฉพาะในส่วนที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน และตามที่
กฎหมายก าหนด โดยใหถื้อเป็นความลับ การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะกระท าไดเ้ฉพาะในกรณีที่ผูม้ีสิทธิตามกฎหมาย
จ าเป็นตอ้งรับทราบเท่านั้น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ 
เพื่อใหพ้นกังานมีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพบนพืน้ฐานความเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบตัิตามความเหมาะสม นอกจากนี ้
บริษัทก าหนดแนวทางในการจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ และเอือ้ต่อการท างาน
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พนกังานแต่ละคนจะตอ้งมีความรบัผิดชอบและช่วยเหลือเกือ้กูลในการท างานต่อ
เพื่อนพนกังานและองคก์ร โดยจะไม่ประพฤติปฏิบตัิตนท่ีจะท าใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานเสื่อมถอยลง 
 ซึ่งในนโยบายเก่ียวกบัการดูแลพนกังานสามารถดรูายละเอียดไดท้ี่  http://www.millconsteel.com/corporate-
cg-th/  โดยพนกังานจะสามารถรบัทราบนโยบายดงักล่าว รวมไปถึงสิทธิ และสวสัดิการท่ีพนกังานในแต่ละระดบัจะไดร้บั 
ในรูปแบบของคู่มือพนกังาน โดยบรษิัทมีการแจกใหแ้ก่พนกังานในทกุระดบัไดร้บัทราบ  รวมไปถึงการท าความเขา้ใจตัง้แต่
การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และ/หรือการประชมุของฝ่ายต่างๆ เป็นตน้ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มแวดลอ้มในการท างาน เป็นองคป์ระกอบส าคญัของการด าเนิน

ธุรกิจกลุ่มบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) เรามุ่งมั่นพฒันาการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างมีประสิทธิผลควบคู่กับการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ของพนกังานและลกูจ้างทุกคน อย่าง
เคร่งครดัเป็นไปในทิศทางเดียวกบัค่านิยมขององคก์ร โดยมีหลกัปฏิบตัิ  ดา้นระบบการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอ
นามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  ซึ่งในนโยบายเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน สามารถดูรายละเอียดไดท้ี่  http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/ โดยพนักงานสามารถรับทราบ
นโยบาย เพื่อน าไปปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทก าหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกคา้ โดยยึดหลักความ
ซื่อสตัยส์จุรติ ความเชื่อถือและไวว้างใจซึ่งกนัและกนั และประการส าคญั คือ การสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคา้ ใน
การใชสิ้นคา้ และ/หรือ บริการของบริษัท ดว้ยความรบัผิดชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามส าคญัต่อปัญหาและความตอ้งการ
ของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก โดยใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทาง  ซึ่งสามารถดู “ความรบัผิดชอบต่อ
ผูบ้ริโภค”  ซึ่งอยู่ในหวัขอ้ หลกัปฏิบตัิ 5 : ส่งเสริมนวตักรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ   ในเว็บไซต ์
http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/  

 
 
 
 

http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/
http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/
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3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
(1) ผลการด าเนินงานด้านชุมชนและสังคม 

ส าหรบัธุรกิจแลว้การบรหิารงานท่ีดีนัน้เป็นส่วนส าคญัต่อธุรกิจ และไม่เพียงแต่ค านึงถึงความยั่งยืนทางธุรกิจ แต่
ตอ้งใส่ใจและใหค้วามส าคญัต่อสงัคม ชุมชน ลกูคา้และส่ิงแวดลอ้มควบคู่กันไปดว้ย เพื่อใหธุ้รกิจของบริษัทนัน้สามารถ
ด าเนินงานอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนต่อไปได้ในอนาคต นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 2600 : Social 
Responsibility แลว้ เรายังมุ่งมั่นและเดินหนา้สรา้งสรรคก์ิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสานต่อโครงการที่เป็น
ประโยชนต์่อสงัคม ตลอดจนรเิริ่มโครงการใหม่ๆ โดยมุ่งเนน้ถึงคณุภาพชีวิต คณุภาพจิตใจ และการมีส่วนรว่มของทุกภาค
ส่วน ทัง้ยงัเป็นผูส้นบัสนนุและเขา้รว่มกิจกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชนต์ลอดปี 2564 

กิจกรรม ความคาดหวัง ผลการด าเนินการ 
การจดักิจกรรมรว่มกบัชมุชน พฒันาชมุชนและสงัคม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและเศรษฐกิจใหด้ีขึน้ของชุมชน
และสงัคม 

ใชช้่องทางออนไลนใ์นการส่ือสารกับ
ชมุชน 

สรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัชมุชน ตอบสนองข้อร้องเรียนจากชุมชน
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
และเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆทางชุมชน
จัดขึน้ รวมทั้งมีการส่ือสารกับชุมชน
อย่างเขา้ถึง และหลากหลายช่องทาง 
เช่น  Social Network การแจ้งข่ าว 
การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้า
บริษัทฯ การพบปะและเยี่ยมเยียน 
และกิจกรรมพัฒนาชุมชน และ เป็น
การส่ือสารแบบสองทาง 

เพิ่มช่องทางการส่ือสารอื่นๆ เพื่อรับ
ขอ้แนะน าหรือขอ้รอ้งเรียน 

การบริหารจัดการผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม 

มีการจดัการคณุภาพส่ิงแวดลอ้มดา้น
อากาศและการปล่อยก๊าซเ รือน
กระจก ,การจดัการของเสียอย่างเป็น
ระบบ, น าทรัพยากรมาใชซ้  า้หรือน า
กลบัมาใชใ้หม่ และมีการจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภัยตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดทเก่ียวขอ้ง 
และ ป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ 
กบัชมุชนอย่างต่อเนื่อง 
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พืน้ทีเ่ป้าหมายการท าโครงการชุมชนสัมพนัธ ์
กลุ่มบรษิัทมุ่งเนน้การพฒันาชมุชน ที่อยู่ในพืน้ท่ีใกลเ้คียง ภายในรศัมี 5 กิโลเมตร รวมทัง้สิน้ 6 ต าบล 21 หมู่บา้น 

ประกอบดว้ย  

 
สรุปผลการด าเนินโครงการด้านสังคมในปี 2564 
ในปี 2564 ทางกลุ่มบรษิัทไดม้ีการจดัโครงการเพื่อสงัคมทัง้ทางดา้นการศกึษา , ดา้นสขุภาพ , ดา้นวฒันธรรม

และประเพณี รวมไปถึงดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมุง่เนน้ไปที่การมีส่วนรว่มระหวา่งบรษิัทกบัคนในชมุชน เพื่อสนบัสนนุ
การพฒันาชมุชนใหม้ีความเติบโตในดา้นตา่งๆ ควบคู่ไปกบัแผนพฒันาชมุชนอยา่งยั่งยืนของบรษิัท เพื่อใหก้ลุ่มบรษิัทและ
คนในชมุชน มีความสมัพนัธอ์นัดแีละเติบโตอยา่งยั่งยืนไปพรอ้มๆกนั  

 
ด้านการศึกษา 

 
 

อบต.นิคม
พัฒนา 

อบต.พนา
นิคม 

เทศบาลต าบล
มาบข่า 

เทศบาลต าบล
มาบข่าพัฒนา 

เทศบาลต าบล
มะขามคู ่

เทศบาลเมืองมาบ
ตาพุด 

หมู่ที่ 1 บา้นนิคม
พฒันา กม.12 

หมู่ที่ 2 บา้น
ซอย 8 

ชมุชนซอย 2 
พฒันา  

หมู่ที่ 5 บา้น
มาบข่า 

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 านกัอา้ยงอน 

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 บา้น
คลองตาทยั 
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วนัท่ี 4-5 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) รว่มกบัโรงเรียนวดัชากผกักดู สรา้งสนามเด็ก

เล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL (Brain-Based Learning) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรูน้อกห้องเรียนให้กับ

เยาวชนรุน่ใหม่ ณ โรงเรียนวดัชากผกักดู ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวัดระยอง 

 

กลุ่มบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) รว่ม

สนบัสนนุเหล็กจ านวน 15 ตนั ส าหรบัก่อสรา้งอาคารเรียน เพื่อ

มอบโอกาสทางดา้นการศกึษาใหแ้ก่เยาวชนไทย ไดม้ีอาคารเรยีน

ที่ปลอดภยัไดม้าตรฐาน ใหส้ามารถพฒันาทกัษะ และการเรียนรู ้

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรยีนวดับนุนาค จงัหวดัระยอง 

 

 

               

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ร่วมกิจกรรมวันเด็กยอ้นหลังมอบของขวัญและขนมใหก้ับนอ้งๆโรงเรียนนิคมสรา้ง

ตนเองจงัหวดัระยอง 5 และมอบนม UHT เสรมิสรา้งพฒันาการสมองและรา่งกายที่แข็งแรงใหก้บัโรงเรียนวดัชากผกักูด 

ด้านสุขภาพ 

มิลลค์อนห่วงใย ร่วมใจตา้น COVID-19  กลุ่มบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) แจกหน้ากากและเจล       

แอลกอฮอรใ์หก้บัชาวบา้นรอบๆโรงงาน ในเขตต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จ.ระยอง 
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วนัท่ี 7-8 เมษายน 2564 เขา้รว่มโครงการป้องกนัและ

ควบคมุโรคติดต่อและ รณรงคป์้องกนัไขเ้ลือดออกพรอ้มแจก

ทรายอะเบทใหก้บัชาวบา้น ในพืน้ท่ี ต าบลนิคมพฒันา 

 

 

 

 

ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี 

 

วนัท่ี 24 ตลุาคม 2564 กลุ่มบรษิทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

เขา้รว่มถวายกฐินในงานกฐินสามคัคีประจ าปี 2564 วดัชากผกักดู ต าบลนิคม

พฒันา อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 

 

 

 

 

วนัท่ี 7 พฤศจกิายน 2564 กลุ่มบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั 

(มหาชน) เขา้รว่มถวายกฐินในงานกฐินสามคัคีประจ าปี 2564 ณ วดัหนอง

บอน ต าบลนิคมพฒันา อ าเภอนคิมพฒันา จงัหวดัระยอง 
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ด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

วนัท่ี 30 เมษายน 2564 กลุ่มบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) รว่มมอบน า้ดื่มจ านวน 2,400 ขวด ใหก้บั

บคุคลากรทางการแพทย ์เจา้หนา้ที่ และผูป่้วยโควดิ-19 ที่เขา้พกัรกัษาตวั ณ โรงพยาบาลนิคมพฒันา และโรงพยาบาล

ระยอง จงัหวดัระยอง 

   

 

วนัท่ี 19 สิงหาคม 2564 กลุ่มบรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) รว่มมอบส่ิงของช่วยเหลือสูว้ิกฤตโควดิ-19 

อาทิ น า้ดื่ม อาหารแหง้ และอปุกรณท์างการแพทย ์ใหก้บัโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลบา้นหนองบอน, อบต.นิคม

พฒันา และบา้นผูใ้หญ่ หมู่ 3 เพื่อน าไปมอบใหก้บัผูป้ระสบภยัโควิค-19 ณ จงัหวดัระยอง 

     

 

วนัท่ี 23-24 ธันวาคม 2564 โครงการมิลลค์อนรว่มใจ ปลกูตน้ไมเ้พิ่มสีเขียว เพื่อปรบัภมูิทศันเ์พิม่พืน้ท่ีสีเขียวใน

โรงงาน และส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของพนกังานในการรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มของโรงงาน 
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รางวัลต่างๆ 

 

บริษัทไดร้ับการประเมินโดยได ้97 คะแนน จากโครงการประเมิน

คุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของบริษัทจด

ทะเบียน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai 

Investor Association)  

 บรษิัทไดร้บัผลประเมินระดบั “ดมีาก” จากผลส ารวจโครงการส ารวจ

การก ากบัดแูลกจิการบรษิัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2564 (CGR 

2021) จากสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors 

– IOD) 

  วันที่ 31 มีนาคม 2564 คุณสุทธิรตัน ์ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ 

ตัวแทนกลุ่มบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน)เข้ารับรางวัล

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมพื ้นฐานให้มีมาตรฐานความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR-DPIM) ประจ าปี 2563 จากคณุวิษณ ุทบั

เที่ยง อธิบดีกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร ่เพื่อแสดงว่า

เป็นสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานดา้นความรบัผิดชอบ

ต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง ณ หอ้งศนูยเ์ผยแพรค่วามรูแ้ละใหบ้รกิาร ชัน้ 

1 กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 
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(2) ผลการด าเนินงานด้านพนักงานและแรงงาน 
บรษิัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนดว้ยความเทา่เทียมกนัตามหลกัการเคารพต่อสิทธิมนษุยชน

ตามหลกัสากล และมีนโยบายในการส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพของพนกังานทกุระดบั เพื่อใหพ้นกังานมี
โอกาสกา้วหนา้ในอาชีพบนพืน้ฐานความเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบตัิตามความเหมาะสม  โดยในปี 2564 บรษิัทมีการ
ด าเนินงานดา้นพนกังานท่ีส าคญั ดงันี ้ 

 
กลยุทธก์ารบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษทั  

กลุ่มบรษิัทใหค้วามส าคญักบัการบรหิารทรพัยากรอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทยีม รวมทัง้ดแูลความปลอดภยั และ
อาชีวอนามยัของบคุลากรในองคก์ร นอกจากนีย้งัมุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพ สนบัสนนุการเติบโตอย่างมั่นคงผ่านโครงการ
ต่างๆ โดยมีหลกัการดงันี ้ 

กลยทุธใ์นการพฒันาบคุลากรของกลุ่มบรษิัท คือ “ Be Excellent, Be The Best Employer” 
 ซึ่งจดัเป็น 4 กลยทุธ ์ไดแ้ก ่
1. Happy Workplace and Drive Core Value  

สรา้งองคก์รแห่งความสขุ รวมถึงความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี 
2. Employer of Choice  

สรา้งกลไกในการดงึดดูและรกัษาบคุคลกรใหย้ั่งยืน 
3. Build People Excellent  

สรา้งและพฒันาศกัยภาพของบคุลากรใหม้คีวามเป็นเลิศเพื่อรองรบัการเติบโตอย่างมั่นคง 
4. Organization Efficiency  

สรา้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและน าเทคโนโลยีมา
ประยกุตใ์ชใ้นงาน 
 

 

Happy 
Workplace

and 

Drive Core Value

Employer of 
Choice

Build People 
Excellent

Organization 
Efficiency
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 ผลการด าเนินงานด้านการพฒันาบุคลากร 
1. Happy Workplace and Drive Core Value 

สร้างองค์กรแห่งความสุข รวมถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ส่งเสริม
วฒันธรรมขององคก์ร I4C 

 
 

   

มิลลค์อน หว่งใยพนกังาน มอบชดุ 
MillFlight MillWin เพื่อเป็นก าลงัใจ
พนกังานทกุทา่นฝ่าวิกฤต Covid 19 ไป
ดว้ยกนั

ด าเนินการสุม่ตรวจ ATK ทกุสาขาและมี
มาตรการเนน้ย า้เรือ่งความปลอดภยั

จดัหาและสนบัสนนุใหพ้นกังานไดร้บัวคัซีนปอ้งกันโควดิ
19 ครบ 100%

ใหค้วามส าคญักบัการดแูลพนกังานและปอ้งกนัการ
แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19เพื่อความปลอดภยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี
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2. Employer of Choice  
สรา้งกลไกในการดงึดดูและรกัษาบคุคลกร เพื่อกา้วสูก่ารเป็น The Best Employer โดยในปีที่ผ่านมา 
กลุ่มบรษิัทไดจ้ดัท าโครงการเพื่อสรา้งกลไกในการดงึดดูและรกัษาบคุคลกรใหย้ั่งยืน โดยแบง่เป็นหลกัๆ 
2 โครงการ ไดแ้ก่  
 
1) On Boarding Program: การตอ้นรบัพนกังานใหม่ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหพ้นกังานใหม่รูส้กึถงึ

ความอบอุ่น และเป็นหนึ่งเดียวกบับรษิัทไดอ้ย่างรวดเรว็ 
2) Mentor Program: ระบบการเป็นพี่เลีย้งในองคก์ร โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อท าให้พนักงานใหม่

สามารถเขา้ในระบบการท างานของบรษิัทไดอ้ย่างรวดเรว็ และสามารถท างานไดอ้ย่างถกูตอ้งและ
มีประสิทธิภาพ  
 
การจัดโครงการของบริษัทดังที่ไดก้ล่าวไปในข้างตน้ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถรักษาพนักงานที่มี

คุณภาพต่อองคก์ร และส่งผลใหพ้นกังานมีความรูส้ึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัท รวมทัง้ยงัมีผล
การด าเนินงานออกมาที่สะทอ้นออกมาไดเ้ป็นท่ีน่าพึงพอใจ ดงันี ้

 

 
 
 
 
 
 

Employer 

of Choice

พนกังานใหม่รูส้ึกอบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว 
และเกิดความภาคภูมิในในการเขา้มา
เป็นบคุลากรของบรษิัท

สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัค่านยิมองค์กร 
และวฒันธรรมขององคก์รไดด้ขีึน้

อตัราการลาออกของพนกังานใหม่
ลดลง 



แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

MILL                                                                       หนา้ 57                           ……………………รบัรองความถกูตอ้ง 
 

3. Build People Excellent  
สรา้งและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ  สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิผลในการ
ด าเนินงาน พัฒนากระบวนการในการน านวัตกรรมมาปรับใช้ในการท างาน พัฒนาผู้น าและสรา้ง
บคุลากรใหม้ีศกัยภาพเพื่อรองรบัการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกลยทุธแ์ละการด าเนินการดงันี ้

 
 

 
 

 

• เพือ่ก าหนดเสน้ทางในการพฒันาบคุลากรอย่างมีแบบแผน โดย
มีเป้าหมายในการน าไปสูก่ารเพิ่มขีดความสามารถของบคุลากร
ตามทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายไว ้และสนบัสนนุดา้นความกา้วหนา้ของ
พนกังานเพือ่ความส าเรจ็ทีย่ ั่งยนื 

Learning Journey

แผนการพฒันาบคุลากร

• เพือ่ใหพ้ฒันาและสรา้งทกัษะใหพ้นกังานมีความรูท้ัง้ทางดา้น
ทฤษฎแีละการปฎบิตัใินการเป็นวทิยากรมืออาชีพ

Train The Trainer

การสรา้งวิทยากรมืออาชีพภายใน
องคก์ร

• เพือ่สรา้งการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งและเป็นการเตรยีมความ
พรอ้มเพือ่สรา้งพนกังานทีม่ีศกัยภาพอยา่งยั่งยนื

Succession Planning

การวางแผนผูส้บืทอดต าแหนง่

• เพือ่เป็นการใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาบคุลากรอย่างตรงจุด
ในเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายในการพฒันาผูน้  า
ภายในองคก์ร

Talent Development

แผนการพฒันาดาวเดน่

• พนัก งานมี คว าม รู ้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่
จ าเป็นของแต่ละสาย
งาน

Learning 
Journey

• พนกังานมีเป้าหมาย
ในการพฒันาความรู้
และประสิทธิภาพใน
การท างาน เนือ่งจาก
ความมั่ นใจในการ
เตบิโตไปกบัองคก์ร

Train The 
Triner

• พ นัก ง า น มี ค ว า ม
มั่ น ใ จ ในศักยภาพ
ของตนเอง ส่งผลให้
ความผดิพลาดในการ
ท า งานลดลง  และ
ส า ม า ร ถ ท า ง า น
ประสทิธิภาพมากขึน้

Succession 
Planning

• พนกังานมีความเป็น
ผู ้น า กล้าคิด  กล้า
แ ส ด ง อ อ ก  แ ล ะ
ส า ม า ร ถ เ ป็ น แ ร ง
บัน ด า ล ใ จ ใ นก า ร
ท างานใหแ้ก่ผูอ้ืน่

Talent 
Development
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  4. Organization Efficiency  
สรา้งองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและน า
เทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชใ้นงาน ซึ่งมีจดุมุ่งหมายในการปรบัปรุงลกัษณะงานใหส้อดคลอ้งกบั
คณุภาพงานและหนา้ที่ความรบัผิดชอบใหต้รงสายงาน  

 
  
 

 
การฝึกอบรมพนักงาน  
บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพและท างานอย่างมีคุณค่าอย่าง

สม ่าเสมอ ทั้งนี ้ในปี 2564 บริษัทไดม้ีการจัดอบรมพนักงานรวมทั้งสิน้ 32 หลักสูตร โดยในแต่ละหลักสูตรมีเนือ้หาที่
ครอบคลมุในการปฏิบตัิงาน และสามารถพฒันาคณุภาพการท างานของพนกังานไดอ้ย่างยั่งยืน โดยมีพนกังงานเข้ารว่มใน
การอบรมทัง้สิน้ 285 คน และจ านวนชั่วโมงในการอบรมเพื่อพฒันาความรูเ้ฉล่ีย 6.73 ชั่วโมงต่อปี  
 

การพัฒนาศักยภาพการท างาน ตั้งแต่ปี 2562-2564 

หัวข้อ หน่วย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
จ านวนหลกัสตูร หลกัสตูร 32 68 94 
จ านวนพนกังานท่ีไดร้บัการอบรม คน 285 440 450 
ชั่วโมงเฉล่ียของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี ชั่วโมง 6.73 9.88 15.04 

 
 
 
 

พนกังานไดท้ างานในลกัษณะทีต่รงกบัสายงาน

มีการจดัท าแผนการฝึกอบรมเพือ่พฒันาคณุภาพของบคุลากร

มีการประเมินค่าของแต่ละสายงาน เพือ่ออกแบบโครงสรา้งองคก์รใหเ้หมาะสมและเกดิ
ประสทิธิภาพสูงสดุในการท างาน
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
บริษัทไดม้ีการรักษาระบบความปลอดภัย และพัฒนาความรูค้วามเข้าใจในดา้นความปลอดภัยให้แก่

พนักงาน โดยมีการอบรมใหค้วามรูด้า้นความปลอดภัยเพิ่มขึน้ เช่น การฝึกซอ้มและป้องกันอัคคีภัยและหลักการปฏิบตัิ
ขณะที่มีความเส่ียงเกิดขึน้ เพื่อลดการเกิดอุบตัิเหตุในการท างาน และเพื่อใหพ้นกังานมีความเขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับการ
รกัษาความปลอดภยัในการท างาน อีกทัง้ยงัส่งเสรมิใหพ้นกังาน รกัษาสภาพแวดลอ้มบริเวณสถานท่ีท างานใหส้ะอาดอยู่
เสมอ เพื่อป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตขุณะท างาน   

โดยบริษัทจะด าเนินการติดตาม ปรบัปรุง และประเมินผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบตัิอย่างจริงจงัและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ต่อไป 

สถิติความปลอดภัยในการท างาน ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 

หัวข้อ หน่วย ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
จ านวนอบุตัิเหตจุากการท างาน ครัง้ 0 9 27 
จ านวนอบุตัิเหตถุึงขัน้หยดุงาน คน 0 5 15 
จ านวนผูเ้สียชีวิตจากการท างาน คน - - - 

 
สถิติการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของพนักงาน ตั้งแต่ปี 2562-2564  

ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ทางด้านแรงงาน 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

จ านวนขอ้รอ้งเรียนของพนกังานเก่ียวกบัการปฏิบตัิทางดา้นแรงงาน - - - 
จ านวนขอ้รอ้งเรียนท่ีไดร้บัการแกไ้ขแลว้ - - - 
จ านวนขอ้รอ้งเรียนก าลงัอยู่ระหว่างด าเนินการ - - - 
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(3) ผลการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

ทางบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายในดา้นความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภคและค านึงถึงความส าคัญในการ
สรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคา้ ดว้ยความรบัผิดชอบ เอาใจใส่ และใส่ใจในความส าคญัต่อปัญหาและความตอ้งการ
ของลกูคา้เป็นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ทางบรษิัทไดจ้ดัท าแบบประเมิณความพึงพอใจ เพื่อน าผลลพัธด์า้นความพึงพอใจของลกูคา้
มาพฒันาและปรบัปรุงสินคา้และบริการของบริษัทใหด้ียิ่งขึน้ โดยผลที่ไดจ้ากการประเมิณความพึงพอใจของลกูคา้ เป็น
ดงันี ้
 

 
 

จากผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการประเมินความพึงพอใจของลกูคา้ในเบือ้งตน้พบว่า ความตรงต่อเวลา และมารยาท
ของผูจ้ดัส่งสินคา้ ไดค้ะแนนความพึงพอใจจากลกูคา้นอ้ยที่สดุ  บริษัทจึงไดด้  าเนินการจดัท าแนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นการ
ขนส่ง โดยเพิ่มเติมดา้นการประสานงานการขนส่ง โดยใหท้างฝ่ายคลงัสินคา้และฝ่ายจดัส่งเขา้รบัการอบรมเพื่อวางแผนการ
ส่งสินคา้ตามล าดับ และดูแลความสะอาดและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ เพื่อปรบัป รุงทั้งคุณภาพและบริการ
เพื่อใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจสงูสดุต่อสินคา้และบรกิารของบรษิัท     

 
3.5 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติบรรษัทภบิาล 

3.5.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภบิาล 
บรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีว่าเป็นส่ิงส าคญัที่จะช่วยส่งเสรมิ 

การด าเนินงานของบรษิัทใหม้ีประสิทธิภาพและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทัง้เป็นประโยชนส์งูสดุต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนไดเ้สียอื่นๆ  บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทจึงได้
ก าหนดใหจ้ดัท านโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมเนือ้หาหลักการส าคัญตัง้แต่โครงสรา้ง บทบาทหนา้ที่ 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  รวมถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้เพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นว่าการด าเนินงานใดๆ ของบริษัท เป็นไปดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงประโยชน์

92.86 
85.34 

81.03 

92.24 

82.76 
76.72 

67.24 
74.14 

68.97 67.24 

87.07 
83.62 82.76 

86.21 
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สงูสดุของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย พรอ้มทัง้บริหารจดัการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ ปรบัตวัใหท้นัต่อการ
เปล่ียนแปลงและแสวงหาโอกาสใหเ้หมาะสมกับธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบจากการด าเนินงาน
ตลอดห่วงโซ่คณุค่า รวมทัง้ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุกลุ่มอย่างเหมาะสม 

 
3.5.2 ผลการด าเนินงานด้านบรรษัทภบิาล 

1) การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ี หรือ Corporate Governance Code “CG Code” 
การด าเนินการ 
1.จดัท าคู่มือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท หรือคู่มือ CG เพื่อยกระดบั

การด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) หรือ CG Code 

2. ทบทวนปรบัปรุงนโยบายและคู่มือCG อย่างต่อเนื่องเพื่อใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย แนวปฏิบตัิที่ดี การด าเนิน
ธุรกิจสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ และสงัคมที่เปล่ียนแปลงไป 

เป้าหมาย 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑใ์นแบบประเมินตนเองเพื่อพฒันาระบบต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั 

ผลการด าเนินการ 

ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิ เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิัทและประกาศใช ้  

2) โครงการแนวร่วมต่อต้านคอรรั์ปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) 

การด าเนินการ 

จดัท าแบบประเมินตนเองเพื่อพฒันามาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชนัและส่งใหโ้ครงการ CAC พิจารณารบัรองการ

เป็นสมาชกิ 

เป้าหมาย 

เพื่อไดก้ารรบัรองฐานะสมาชกิแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย 

ผลการด าเนินการ 

บรษิัทไดร้บัการฐานะสมาชิกแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย จากโครงการแนวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปั

ชนัของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน  2564 
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3) โครงการส ารวจการก ากับดแูลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies) 

การด าเนินการ 

บรษิัทไดจ้ดัท าและน าส่งแบบแสดงขอ้มลูตามหลกัเกณฑ ์CGR ประจ าปี 2564 (CGR Checklist 2021) พรอ้ม

ขอ้มลูอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาไปยงัสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors – IOD) 

เป้าหมาย 

เพื่อติดตามพฒันาการทางดา้นการก ากบัดแูลกจิการของบรษิัท ในฐานะบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

ผลการด าเนินการ  

บรษิัทไดร้บัผลการประเมินระดบั “ดีมาก” จากโครงการฯ โดยผลคะแนนเฉล่ียโดยรวมดีขึน้จากปีก่อนท่ี 81%  

ปรบัเพิ่มขึน้เป็น 87% และสงูกวา่คะแนนเฉล่ียโดยรวมของบรษิัทจดทะเบยีน ประจ าปี 2564 (คะแนนเฉล่ีย

โดยรวม = 84%) 

 

4) การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในองคก์ร 

การด าเนินการ 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีช่องทางในการรอ้งเรียนและการแจง้เบาะแส หากมีขอ้สงสยัหรือพบเห็นการกระท าผิดหรือฝ่า

ฝืน หลกัการปฏิบตัิที่ดี   

เป้าหมาย 

 เพื่อป้องกนัการกระท าที่ทจุรติที่เก่ียวขอ้งกบัองคก์รทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น  

1. การพบเห็นบคุคลในองคก์รตดิสินบนหรือรบัสินบน เจา้หนา้ที่ของหน่วยงานรฐัวิสาหกจิ หรือเอกชน  

ผลส ารวจโครงการการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทจดทะเบียนไทย 

ปี 2564 ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยของ MILL 87 81 

ปี 2564 ระดบัคะแนนเกณฑด์ีเลิศ ดีมาก ดีมาก 

   

การเปรียบเทยีบกับเกณ ค์ะแนนเ ล่ีย 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

ปี 2564 ปี 2563 

คะแนนเฉลี่ยรวม 84 83 
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2. การกระท าที่ผิดขัน้ตอนตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ จนท าใหส้งสยัว่าอาจจะเป็นช่องทางในการ

ทจุรติ 

3. การกระท าที่ท  าใหบ้รษิัทฯ เสียผลประโยชน ์กระทบต่อชื่อเสียงของบรษิัทฯ 

4.  การฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิของนโยบายการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี 

ผลการด าเนินการ 

บริษัทเปิดโอกาสใหพ้นกังานหรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย สามารถแจ้งขอ้รอ้งเรียน แจง้เบาะแส เสนอขอ้คิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะ หรือความเส่ียงที่อาจ  จะได้รับจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานท่ีขดัต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจ

ส่อถึงการทุจริตคอรร์ปัชนั ผ่านช่องทางการรอ้งเรียนตามที่บริษัทก าหนด โดยผูร้อ้งเรียนสามารถเลือกที่จะไม่

เปิดเผยตวัตนหากเห็นว่าเรื่องที่รอ้งเรียนจะมีผลกระทบดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นของผูร้อ้งเรียน 

ในปี 2564  บรษิัทไม่ไดร้บัแจง้ขอ้รอ้งเรียนตามช่องทางการแจง้เบาะแสการทจุรติและการไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 

กฎระเบียบองคก์ร แต่อย่างใด 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอ้ร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

(1) การรอ้งเรียนโดยหนงัสือถึงผูร้บัเรื่องรอ้งเรียน 

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / เลขานกุารบรษิัทฯ 

บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน)  

52 อาคารธนิยะพลาซา ชัน้ท่ี 29 ถนนสีลม แขวงสรุยิวงศ ์ 

เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

(2) การรอ้งเรียนผ่าน E-mail : cg@millconsteel.com 

(3) การรอ้งเรียนดว้ยวาจาตดิต่อ 

ฝ่ายก ากบัดแูลกจิการ  โทร. 02 652 3333 ต่อ 208 

ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์ โทร. 02 652 3333 ต่อ 307 

ฝ่ายสื่อสารองคก์ร  โทร. 02 652 3333 ต่อ 601 

(4) กล่องรบัขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ 

(5) เว็บไซต ์www.millconsteel.com 
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

4.1 วิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

 ภาพรวมอุตสาหกรรม  

ส าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมในปี 2564 อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจีนมีความพยายามที่จะลดก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์โดยมีการปิดโรงงานเหล็กที่ไม่ไดม้าตรฐาน ท าใหก้ าลงัการผลิตในประเทศลดลง จึงมีการจ ากัดการ

ส่งออก ขณะที่ในประเทศไทย กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆสามารถกลบัมาด าเนินการไดค้ล่องตวัยิ่งขึน้ จากการผ่อนคลาย

มาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดโรง COVID-19 ส่งผลสภาวะเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตวัขึน้ รวมถึงภาคอตุสาหกรรมต่อเนื่องที่มี

การใชง้านผลิตภณัฑเ์หล็กขยายตวัขึน้  

 จากขอ้มลูของสถาบันเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย การบริโภคเหล็กส าเร็จรูปของไทยในปี 2564 อยู่ที่ 

18.75 ลา้นตนั ปรบัตวัขึน้รอ้ยละ 13.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ โดยแบ่งเป็นการบริโภคเหล็กทรงยาวอยู่ที่ 6.47 ลา้นตัน 

ขยายตัวรอ้ยละ 3 ซึ่งเป็นการบริโภคเหล็กเสน้และเหล็กโครงสรา้งรูปพรรณ (Bar & HR section) อยู่ที่ 3.76 ลา้นตัน 

ขยายตวัรอ้ยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหนา้ การบริโภคเหล็กลวด (Wire rod) อยู่ที่ 2.34 ลา้นตนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.7 เมื่อ

เทียบกบัปี 2563 และในส่วนของการบรโิภคเหล็กทรงแบนอยู่ที่ 12.27 ลา้นตนั เพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 
 สรุปภาพรวมการด าเนินงานในปี 2564 

หมายเหตุ *ก าไรสุทธิข้างต้น ยังไม่ได้รวมผลการด าเนินงานของ บริษัท โคเบลโก้ มิลลค์อน สตีล จ ากัด (‘KMS”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม
ทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 กับโกเบ สตีล ลิมิเต็ด ด าเนินการผลิตและจ าหน่ายเหล็กลวดเกรดท่ัวไปและเหล็กลวดเกรดพิเศษ ซึ่ง
ปัจจุบันสามารถด าเนินการผลิตและจ าหน่ายเหล็กลวดเกรดพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
สามารถกลับมาด าเนินการมีผลก าไรได้แล้ว โดยในปี 2564 KMS มีก าไรสุทธิอยู่ที่ 369 ล้านบาท หากรวมกับก าไรสุทธิของบริษัท
ในปี 2564 จะส่งผลให้มีก าไรสุทธิอยู่ที ่564 ล้านบาท 

 
 
 

รายการ 2564 2563  YoY 
 

  ลา้นบาท ลา้นบาท  +/-ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายไดร้วม               15,812                11,641   4,171            36  
รายไดจ้ากการขายและการบรกิาร               15,526                11,450   4,076            36  
ตน้ทนุขายและการบรกิาร                14,635                10,670   3,965            37  
ก าไรขั้นตน้                 891                 780   111               14  
ค่าใชจ้า่ยจากการขายและบรหิาร                    409                     483        -          74 -           15  
ตน้ทนุทางการเงิน                    508 558       -           50 -             9  
ก าไรสุทธ*ิ                379  -               168   547          325  
EBITDA 1,131 940        191               20  
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รายได้จากการขายและรายได้อื่นๆ  
ตารางแสดงยอดขายของกลุ่มบริษัท แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ ์

(มูลค่า: ล้านบาท) 

ประเภทผลิตภัณฑ ์ 
 ปี 2564  ปี 2563 ปี 2562 

ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า % 
ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า % 
ปริมาณ 
(Ton) 

มูลค่า % 

เหล็กเสน้ (Steel Bar)  275,819   5,746  37.01%  506,045   7,802  68.15  647,814  10,923 64.41 

เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)  33,742   1,007  6.49%  44,553   816  7.13  55,750   1,133  6.68 

เหล็กลวด (Wire rod)  59,293   1,366  8.80%  55,254   860  7.51  78,047   1,358  8.00 

เหล็กแท่งยาว (Billet)  360,977   7,005  45.12%  121,359   1,710  14.94  160,328   2,526  14.90 

อื่นๆ (Other)  29,984   402  2.58%  28,067   261  2.28  103,214   1,017  6.00 

บริการ  -     -    -  -    - - -  -  - 

รวมทัง้สิน้  759,815   15,526  100%  755,278   11,450  100.00 1,045,153  16,958 100.00 

 
จากตารางขา้งตน้ ในปี 2564 บรษิัทมียอดขายผลิตภณัฑเ์หล็กรวมทัง้สิน้ 759,815 ตนั ซึ่งใกลเ้คียงกบัปีก่อน ใน

ส่วนของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร อยู่ที่ 15,526 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 36 เนื่องจากราคาเหล็กใน
ประเทศปรบัตวัเพิ่มขึน้ตามราคาเหล็กในตลาดโลก ส่งผลใหบ้รษิัทมีรายไดจ้ากการขายและบรกิารเพิ่มขึน้ 

 
ตารางแสดงยอดขายตามภูมิศาสตร ์

(มูลค่า: ล้านบาท) 

รายได้จากการขายสินค้าของ
กลุ่มบริษทั 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภายในประเทศ 14,526 94 10,502 92 15,893 94 
ต่างประเทศ 1,000 6 948 8 974 6 

รวมรายได้จากการขาย 15,526 100 11,450 100 16,958 100 
 

ส าหรับยอดขายตามภูมิศาสตรข์องกลุ่มบริษัทในปี 2562-2564 โดยคิดอัตราส่วนรายไดจ้ากการจ าหน่าย
ภายในประเทศต่อรายไดจ้ากการจ าหน่ายทัง้หมดอยู่ที่ รอ้ยละ 94 รอ้ยละ 92 และรอ้ยละ 94 ตามล าดบั ขณะที่อตัราส่วน
ของการขายไปยงัต่างประเทศอยู่ที่ รอ้ยละ 6 รอ้ยละ 8 และรอ้ยละ 6 ตามล าดบั ทัง้นี ้การจ าหน่ายเหล็กของบริษัทส่วน
ใหญ่มีสดัส่วนการจ าหน่ายภายในประเทศเป็นหลกั และโดยส่วนมากเป็นการจ าหน่ายเขา้สู่โครงการก่อสรา้งของภาครฐั 

ในส่วนของรายไดอ้ื่นๆ ตัง้แต่ปี 2562 – 2564 อยู่ที่ 350 ลา้นบาท 191 ลา้นบาท และ 286 ลา้นบาท  ตามล าดบั 
โดยในปี 2564 รายไดอ้ื่นๆ แบ่งเป็น ก าไรจากการจ าหน่ายหุน้ของบริษัท บี จิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) จ านวน 75 ลา้นบาท 
รายไดด้อกเบีย้ 42 ลา้นบาท ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 24 ลา้นบาท ก าไรจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัของบรษิัท บี จิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) (B-W6) จ านวน 19 ลา้นบาท รายไดจ้ากค่าบริหารจดัการ 13 ลา้นบาท และ
รายไดอ้ื่นๆ 113 ลา้นบาท ส่งผลใหใ้นปี 2564 บรษิัทมีรายไดร้วมอยู่ที่ 15,812 ลา้นบาท 
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ก าไรขั้นตน้  
 ก าไรขัน้ตน้ในปี 2562-2564 อยูท่ี่ 744 ลา้นบาท 780 ลา้นบาท และ 891 ลา้นบาทตามล าดบั ซึง่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 
20 และรอ้ยละ 14 ตามล าดบั จากสถานการณร์าคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรบัเพิ่ม และราคาเฉล่ียปรบัเพิ่มสงูขึน้ตามราคา
เหล็กในตลาดโลก ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้ของบรษิัทเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา  
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทในปี 2562-2564 อยู่ที่ 574 ลา้นบาท 483 ลา้นบาท และ 409
ลา้นบาทตามล าดบั โดยในปี 2564 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 และ 2562 รอ้ยละ 
15 และ 29 ตามล าดบั ซึ่งลดลงจากการจดัการบรหิารค่าขนส่งและการบรหิารจดัการค่าใชจ้่ายภายในบรษิัท  
 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ

 กลุ่มบริษัทมีก าไร (ขาดทุน) สุทธิตัง้แต่ปี 2562 – 2564 เท่ากับ (12)  ลา้นบาท (168) ลา้นบาท และ 379 ลา้น

บาท ตามล าดบั ในส่วนของปี 2564 บริษัทมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากรายไดจ้ากการขายและบริการที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากการ

จ ากัดการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศจีน ท าให้ราคาเหล็กปรับตัวสูงขึน้ตามราคาเหล็กในตลาดโลก และการ

จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงจากการไดร้บัส่วนแบ่งก าไรของบริษัทร่วมและการร่วมคา้ที่บริษัทเริ่มรบัรูก้  าไรจาก

การเขา้ลงทนุ 

ฐานะการเงนิ 
สินทรัพย ์
ลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ-สุทธ ิ
ตารางแสดงอายุลูกหนีก้ารค้าและตั๋วเงนิรับ – สุทธิ ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2564 

          (มูลค่า : ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงินรวม 

ปี  2564 ปี  2563 ปี  2562 

มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน มูลค่า สัดส่วน 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 481.30 41.38% 1,283.47 76.51% 2,182.60 79.57% 
คา้งช าระไม่เกิน  3  เดือน 372.59 32.03% 156.93 9.35% 322.44 11.76% 
คา้งช าระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน 98.52 8.47% 130.48 7.78% 197.11 7.19% 

คา้งช าระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน 118.67 10.20% 52.03 3.10% 2.78 0.10% 

เกินก าหนดช าระเกิน 12 เดือนขึน้ไป 92.12 7.92% 54.66 3.26% 38.00 1.39% 

รวม 1,163.22 100.00% 1,677.57 100.00% 2,742.93 100% 

หกั ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู - 46.059 3.96% - 48.485 2.89% -28.24 1.03% 

รวมลกูหนีก้ารคา้สทุธิ 1,117.17 96.04% 1,629.08 97.11% 2,714.69 98.97% 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของปี 2562 – 2564 กลุ่มบรษิัทมีลกูหนีก้ารคา้สทุธิจ านวน 2,715 ลา้นบาท 1,629 ลา้น

บาท และ 1,117 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยปี 2564 มีลกูนีก้ารคา้ลดจาก 2562 และ 2563 จ านวน 1,598 ลา้นบาท และ 

512 ลา้นบาท จากการช าระค่าสินคา้ที่ถงึก าหนดช าระ 

ส าหรบัลูกหนีท้ี่มียอดคา้งเกินกว่า 3 เดือนขึน้ไป บริษัทไดม้ีการติดตาม และเร่งรดัการเก็บหนีสิ้นอยู่ทุกระยะ
อย่างใกลช้ิดป้องกันการเสียผลประโยชน์ของบริษัทที่อาจจะเกิดขึน้  นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู เมื่อลกูหนีค้า้งช าระเกินก าหนดช าระ 12 เดือนขึน้ไป แต่หากลกูหนีม้ีหลกัประกนัท่ีครอบคลมุมลูหนีใ้หก้บักลุม่
บรษิัท บรษิัทก็จะไม่ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู                
 

สินค้าคงเหลือ 

ตารางแสดงรายการสนิค้าคงเหลือสุทธิ ณ สิน้ปี 2562 - 2564 
(มูลค่า : ล้านบาท) 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า % 

วตัถดุิบ 958.09 45% 561.26 32%       782.50  28% 

สินคา้กึ่งส าเรจ็รูป 19.61 1% 31.70 2%         34.17  1% 

สินคา้ส าเรจ็รูป 418.20 19% 336.01 19%       892.93  31% 

สินคา้ระหวา่งผลิต - 0% - 0%           3.90  0% 

อะไหล่และวสัดสิุน้เปลือง 689.89 32% 762.28 43%      884.59  31% 

สินคา้ระหวา่งทาง 63.99 3% 69.44 4%       245.78  9% 

รวมสินค้าคงเหลือ 2,149.78 100% 1,760.69 100%    2,843.88  100% 

หัก คา่เผ่ือการปรบัลดมลูคา่สินคา้ -7.95 -1% -18.93 -1% -22.27  -1% 

สินค้าคงเหลือสุทธ ิ    2,141.83  99%    1,741.76  99%   2,821.61  99% 

 
สินคา้คงเหลือของกลุ่มบรษิัท ณ 31 ธันวาคม ของปี 2562 – 2564 อยู่ที่  2,822 ลา้นบาท 1,742 ลา้นบาท และ 

2,142 ลา้นบาท ตามล าดบั ในปี 2564 โดยหลกัๆ เป็นการเพิ่มขึน้ของวตัถดุิบรอ้ยละ 70 จากการรอการผลิตสินคา้ และ
สินคา้ส าเรจ็รูปเพิ่มขึน้รอ้ยละ 24 จากการรอการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้  
 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ในปี 2562-2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมอยู่ที่ 363 ลา้นบาท 996 ลา้นบาท และ 
814 ตามล าดบั โดยในปี 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 182 ลา้นบาท จากการจ าหน่ายเงินลงทุนของบรษิัท 
บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 
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 จากขอ้มูลขา้งตน้ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วมปี 2562-2564 อยู่ที่ 22,082 ลา้นบาท,  
19,277 ลา้นบาท และ 19,271 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 
แหล่งทีม่าของเงนิทุน  
 
หนีส้ิน  

ณ สิน้ปี 2562 - 2564 กลุ่มบริษัทมีหนีสิ้นรวมอยู่ที่ 16,339 ลา้นบาท 13,288 ลา้นบาท และ 12,929 ลา้นบาท 
ตามล าดบั โดยในปี 2564 บริษัทมีหนีสิ้นรวมลดลง 359 ลา้นบาท โดยเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 341 
ลา้นบาท จากการช าระคนืเงนิกูย้ืมระยะยาวของบรษิทั เงินรบัล่วงหนา้ค่าสินคา้ลดลง 434 ลา้นบาท จากการส่งมอบสินคา้
ใหแ้ก่ลกูคา้ 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น  

ณ สิน้ปี 2562 – 2564  กลุ่มบริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 5,743 ลา้นบาท 5,990 ลา้นบาท และ 6,342 ลา้น
บาท ตามล าดบั  โดยในปี 2564 มีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้ 352 ลา้นบาท จากผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2564 
 
สัดส่วนของโครงสร้างเงนิทุน 

บริษัทมีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อถือหุน้ ณ สิน้ปี 2562-2564 อยู่ที่ 2.85 เท่า และ 2.22 เท่า และ 2.04 
เท่า ตามล าดบั โดยในปี 2564 มีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อถือหุน้ลดลงจากปี 2562 และ 2563 เนื่องจากหนีสิ้นไม่
หมนุเวียนที่ลดลงจากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวของบรษิัท  
 
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมด าเนินงาน 146 2,312 842 
เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมลงทนุ 234 -512              9  
เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมจดัหาเงิน - 471 -1,998          - 634 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ - 92 -197 218 

 
แหล่งที่มาและใชไ้ปของเงินทุนของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงาน 146  

ลา้นบาท จากการช าระเงินค่าสินคา้จากลกูคา้  บริษัทมีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 234 ลา้นบาท จากการที่
บริษัทไดม้ีการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ที่ 471 ลา้นบาท 
เนื่องจากบรษิัทไดม้ีการช าระคืนเงินกู ้และจ่ายดอกเบีย้จากการกูย้ืม 

ทัง้นี ้บริษัทมีการด าเนินการรกัษาสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทใหม้ีความเพียงพอ รวมทัง้การจดัหาวงเงินสินเชื่อ
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพื่อไม่ใหเ้กิดการขาดสภาพคล่องของกลุ่มบรษิัท 
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อัตราส่วนสภาพคล่อง 
 จากตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส  าคญั เปรียบเทียบระหว่างปี 2562-2564 พบว่าสภาพคล่องของกลุ่ม
บริษัท โดยพิจารณาอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 0.65 เท่า , 0.64 เท่า และ 0.66 เท่า ตามล าดบั ขณะที่
อตัราส่วนทุนหมนุเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที่ 0.42 เท่า ,0.49 เท่า และ 0.47 เท่า ตามล าดบั โดยในปี 2564 มีอตัราส่วนทุน
หมนุเรว็ลดลงเล็กนอ้ยจากปีก่อนหนา้ และในส่วนของอตัราส่วนสภาพคล่องปรบัเพิ่มขึน้จากปีก่อนหนา้ 
 
  4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณท์ีอ่าจมีผลกระทบตอ่ฐานะทางการเงนิหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 

 สถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งทิศทางดา้นการด าเนินนโยบายของ
ประเทศที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กอย่างเช่นประเทศจีน ถือเป็นหนึ่งอุปสรรคส าคัญที่อาจท าใหก้ลุ่มบริษัทไม่
สามารถด าเนินกิจการไดต้ามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี ้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งในและ
ต่างประเทศที่ เริ่มกลับมาทวีความรุนแรง และแพร่กระจายสายพันธ์ใหม่เพิ่มขึน้ อาจส่งผลให้ ภาคการผลิตของ
อตุสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศอาทิ อตุสาหกรรมก่อสรา้ง และอตุสาหกรรมยานยนต ์รวมทัง้ภาคอตุสาหกรรมอื่นๆ มี
แนวโนม้ล่าชา้จากการหยดุชะงกัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อนัเนื่องมาจากผลกระทบดงักล่าว 

 นอกจากนีย้ังมีปัจจัยที่ตอ้งติดตามอย่างใกลช้ิด อาทิ สถานการณเ์ศรษฐกิจโลก รวมถึงผลกระทบที่เกิดจาก
ปัญหาความขดัแยง้ ระหว่างยูเครนและรสัเซีย ซึ่งมีผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มต่ออุตสาหกรรมเหล็กของประเทศ
ไทย เนื่องจากทั้งยูเครนและรสัเซียถือเป็นผูผ้ลิตวตัถุดิบของอุตสาหกรรมเหล็กของโลก ผลกระทบของความขดัแยง้กัน
ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณของวตัถดุิบที่ใชใ้นกระบวนการผลิตเหล็ก ส่งผลใหร้าคาเหล็กปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้จาก
ปัญหาวตัถดุิบลดลง ซึ่งแมว้่าราคาวตัถดุิบจะปรบัตัวเพิ่มขึน้ แต่อย่างไรก็ดีโอกาสในการส่งออกก็เพิ่มขึน้ดว้ยเช่นกนั 
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4.3 ข้อมูลจากงบการเงนิและอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ  

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ปี 2564 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินบรษิัทในปี 2564 ตรวจสอบโดย นายปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน ์บญัชี

รบัอนญุาตเลขทะเบียน 11133 บรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั ไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยเห็นวา่

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบรษิัท

และบรษิัท ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแส

เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

     ปี 2563 

รายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบังบการเงินบริษัทในปี 2563 ตรวจสอบโดย นายปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน ์บญัชี

รบัอนุญาตเลขทะเบียน 11133 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด ไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข โดยได้

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

มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล าดบั ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็เฉพาะกิจการ งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด

รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบาย

การบญัชีที่ส  าคญั 

ปี 2562 

รายงานของผูส้อบบัญชีส าหรบังบการเงินของบริษัทในปี 2562  ตรวจสอบ โดยนางสาวสาวินี สะวานนท ์

บญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 7092 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด ไดแ้สดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดย

เห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่ม

บริษัทและบริษัท ตามล าดบั ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ  และ

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกันโดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ตารางสรุปงบการเงนิ  

บริษัท มิลลค์อน สตีล จากัด (มหาชน) 
งบดุลรวม 

ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ.2564, พ.ศ.2563 และพ.ศ.2562 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 

  สินทรัพย ์  
 

  

สินทรัพยห์มนุเวียน    
 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 212,613,767 304,998,725 514,695,713 

  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั 496,585,974 537,701,248 584,009,415 

 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 1,458,872,805 1,838,307,521 3,045,935,465 

  เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 764,448,953 19,240,000 14,300,000 
  สินคา้คงเหลือ - สทุธิ 2,141,823,112 1,741,762,290 2,821,608,126 
  เงินจา่ยล่วงหนา้ค่าสินคา้ 2,431,692,942 1,830,541,800 782,955,687 

 
สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน่ 
- 

140,706,912 
1,170,000,000 39,496,497 

 สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 20,246,449 4,926,325 15,214,532 
     รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 7,666,990,914 7,447,549,909 7,818,215,435 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน      

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

 เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 814,427,216 995,800,461          362,853,227 
  เงินลงทนุในการรว่มคา้ 105,478,428 108,173,593 107,363,978 

  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 208,188,280 208,188,280 38,970,280 

  ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ 9,931,284,015 9,970,064,405 10,667,414,971 

 สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ 54,217,477 36,752,808 - 
  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 25,498,453 28,693,274 32,895,413 

  ค่าความนิยม 333,598,106 333,598,106 1,907,470,032 
  สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า - - 938,566,703 
  สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 91,371,145 108,354,311 168,257,645 

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน่ 11,604,063,120 11,829,625,238 14,263,792,249 

รวมสินทรัพย ์ 19,271,054,034 19,277,175,147 22,082,007,684 
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งบดุลรวม (ต่อ) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ.2564, พ.ศ.2563 และพ.ศ.2562  

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

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

  หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น  
 

  

หนีส้นิหมุนเวียน  
  

 

  เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน-สทุธิ       9,226,167,682  8,756,139,890 9,556,947,892 

 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการอื่น - 17,000,000  

  เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอื่น       1,058,344,876 649,854,268 1,601,260,028 

  เงินรบัล่วงหนา้คา่สินคา้       1,038,978,013  1,472,540,316 166,297,216 

 เงินรบัล่วงหนา้คา่หุน้จากการจ าหน่ายบรษิัทย่อย - 435,000,000  

  
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี-สทุธิ 

    

         342,836,215  355,272,293 587,957,195 

 หนีสิ้นภายใตส้ญัญาปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่ถงึก าหนด    

 ช าระภายในหนึ่งปี - - 12,000,000 

  
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ทางการเงนิท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี - สทุธิ 

   

20,926,596 23,093,151 15,967,763 

 ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลคา้งจา่ย              5,126,260  - - 

  หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น              1,342,446  11,487,174 3,000 

  รวมหนีส้ินหมุนเวียน 11,693,722,088 11,720,387,092 11,940,433,094 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน      

  หนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิ       29,628,350  19,617,431 25,273,093 

  หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี          315,175,374  316,030,948 413,626,621 

 หนีสิ้นภายใตส้ญัญาปรบัโครงสรา้งหนี ้ - - 73,000,000 

  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ          824,170,217  1,165,042,007 3,830,221,852 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน            66,218,906  66,511,293 56,528,438 

  รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 1,235,192,847 1,567,201,679 4,398,650,004 

รวมหนีส้ิน 12,928,914,935 13,287,588,771 16,339,083,098 
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งบดุลรวม (ต่อ) 
ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ.2564, พ.ศ.2563 และพ.ศ.2562  

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น      

ทุนจดทะเบียน 2,403,731,743 2,345,685,682 2,613,513,343 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 1,851,894,381 1,810,114,964 1,810,114,504 
ส่วนเกินมลูคา่หุน้ 3,890,223,449 3,890,223,449 3,890,221,975 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมจดัสรร - ส ารองตามกฎหมาย 100,610,908 93,518,370 93,518,370 

จดัสรรแลว้     

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

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร -229,236,917 -        541,409,151 -        261,228,872 

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

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 690,672,849 701,759,920          252,580,594 

ส่วนของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ 6,304,164,670 5,954,207,552 5,785,206,571 

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 37,974,429 35,378,824 -        42,281,985 

  รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 6,342,139,099 5,989,586,376 5,742,924,586 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 19,271,054,034 19,277,175,147 22,082,007,684 
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งบก าไรขาดทนุ 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564, พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

  
 

 
 

 
รายการ 

 งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

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

รายได้  
 

 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร 15,526,372,469 11,450,058,817 16,957,579,231   
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 
รายไดค้า่บรหิารจดัการ 
ก าไรจากการสญูเสียอ านาจควบคมุในบรษิัทย่อย 
รายไดด้อกเบีย้ 

74,833,634 
13,265,615 

- 
41,624,329 

119,837,391 
5,310,000 

29,114,966 
5,327,759 

           188,710,428 
               5,160,000        

-  
- 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
ก าไรจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั 

23,779,857 
18,738,568 

- 
- 

73,598,770 
- 

รายไดจ้ากสินไหมทดแทน - - 29,365,902 

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์ - - 1,872,471 
รายไดอ้ื่น 113,607,819 31,169,826 51,901,570 

รวมรายได้ 15,812,222,291 11,640,818,759 17,308,188,372 

ค่าใช้จ่าย  
 

  
ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร -   14,635,537,791 -   10,670,002,599 -    16,213,842,833 

ค่าใชจ้า่ยในการขาย -        125,516,674 -         173,137,597 -          216,441,378 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 

-         283,162,581 
- 

-        310,101,486 
-           35,903,466 

-          357,444,370 
- 

รายการโอนกลบัหนีส้งสยัจะสญู และหนีส้งสยัจะสญู -               245,968 8,857,016 25,136,724 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย - -         183,045,042 -  

รวมค่าใช้จ่าย -   15,044,463,014 -   11,363,333,147 -16,762,591,857 
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งบก าไรขาดทนุ (ต่อ) 
ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564, พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายการ 

 งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

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

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน  767,759,277 277,485,585 373,770,423 
ตน้ทนุทางการเงิน -  508,405,729 -  558,303,344 -  296,282,748 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) ของบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 60,259,077 -    45,605,929 - 
ก าไรจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมสินทรพัยท์างการเงิน    
ที่ก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ 67,007,134 - 64,363,067 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้ 386,619,759  -      326,423,688 141,850,742 

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้ - 7,654,714 855,574 - 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 378,965,045 - 325,568,114 141,850,742 
ก าไรส าหรบัปี  

 
 

     จากการด าเนินงานท่ียกเลิก – สทุธิจากภาษี - 157,159,067 - 
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส าหรับปี 378,965,045 -       168,409,047 -         12,359,607 
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งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม พ.ศ.2564, พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

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

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
  ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี 378,965,045 -          168,409,047 -            12,359,607  
  ปรบัรายการทีก่ระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงนิสดรบั (จา่ย)      
  ค่าใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 7,654,713 -         9,164,549  -    9,142,824  
  ดอกเบีย้จ่าย 476,443,005 565,954,196           685,619,958  
  ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า -      46,348,973             46,348,973  
  ค่าเส่ือมราคา 231,445,669     316,858,821           287,070,588  
  ค่าตดัจ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มตีวัตน 4,197,820         4,233,939               4,772,491  

  
กลบัรายการหนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนี ้
หมนุเวยีนอื่น 

 
243,903 

 
4,884,894 

  
-   25,136,724  

  ก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหนี ้ - - -     21,999,187  
  ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลดลง (กลบัรายการ) -               10,972,293 -     3,343,975  -    214,186,613  
  ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาเงินกูย้มื - -                      706,472  
  หนีส้งสยัจะสญู - เงินจ่ายล่วงหนา้ (กลบัรายการ) - -    13,741,910  -     14,311,045  
  ผลประโยชนพ์นกังาน 5,919,124              7,850,847                  12,975,025  
  ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์ -                 1,792,819 -      3,494,096  -    1,872,471  

  

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรพัย ์
กลบัรายการการดอ้ยคา่สินทรพัยถ์าวร 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายภาษีเงินได ้
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 
ก าไรจากการสญูเสียอ านาจควบคมุในบรษิัทย่อย 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 
ที่ก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ 
ก าไรจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญ 

711,040 
- 
- 

-               74,833,634 
- 
- 

-               67,007,134 
-               18,738,568 

14,368,871 
-    14,517,829 

- 
-    119,837,391 
-  29,114,966 

              183,045,042 
- 
-  

403,087 
- 
1,303,570 

-    188,710,428 
- 
- 
- 
- 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) มูลค่า (บาท) 

       
  (ก าไร)ขาดทนุจากมลูคา่ยตุิธรรมของอนพุนัธ ์    

      ทางการเงินท่ียงัไมเ่กิดขึน้จรงิ                 384,652                 575,925  -                      17,219  
  (ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยงัไมเ่กิดขึน้จรงิ -                    3,047,142            14,206,033  -                 2,474,185  
  ส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ -                  60,259,077            45,605,929                  55,028,013  
  ดอกเบีย้รบั  -                 41,624,329 -                5,327,759       -               16,940,543   
   827,689,975         836,981,948              587,077,331 
 การเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด าเนินงาน                
  ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีห้มนุเวียนอื่น        394,597,744       1,246,607,662  -             138,493,361  
  สินคา้คงเหลือ -                443,804,857       1,017,905,250             1,686,728,242  
  เงินจา่ยล่วงหนา้ค่าสินคา้  -                601,151,142 -          1,033,844,203                791,904,293  
  สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น -                  14,362,329              9,712,282  -               15,214,532  
  สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น            4,483,164            76,237,504  -                    603,710  
  เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีห้มนุเวยีนอื่น 428,253,125 -          1,153,071,083  -          1,347,835,748  

  
เงินรบัล่วงหนา้คา่สินคา้ 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 

-                433,562,302 
-                  11,487,174 

      1,306,243,100 
- 

-             702,608,519 
- 

  จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน -                    3,718,781 - -                 1,336,418  
  เงินสดรบัคา่ดอกเบีย้ 2,013,331 5,096,754            7,334,899      
  เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน             148,950,754            2,311,869,214                866,952,477  
  จ่ายภาษีเงินได ้ -                    3,384,028                   81,208  -                24,636,767  
  เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน             145,566,726 2,311,950,422               842,315,710 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

MILL                                                                หนา้ 78                                  ……………………รบัรองความถกูตอ้ง 
 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

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

  กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทุน          

 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั(เพิม่ขึน้) 
ลดลง  

 
41,124,274 

 
41,128,165 

 
253,028,509 

 
เงินสดรบัช าระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั            

       
 14,154,977 

 
19,775,000  

 
29,400,000 

 เงินสดจา่ยใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่ิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  24,363,930 -            24,715,000  - 43,700,000 
 เงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 259,447,793 159,333,888 259,333,372 

 เงินสดรบัล่วงหนา้คา่หุน้จากการจ าหน่ายบรษิัทย่อย - 435,000,000 - 

 
เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

-                  12,500,000 
18,738,568 

 -         679,970,000 
- 

-            186,874,000 
- 

 เงินสดจา่ยเพื่อซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ -                104,855,071 -          485,883,945 -            322,469,316 
 เงินสดจา่ยเพื่อซือ้สินทรพัยไ์ม่มตีวัตน -                    1,003,000 -                   31,800 -                    130,900 
 เงินสดรบัจากการจ าหน่ายสินทรพัย ์     3,764,345 23,769,506 19,819,775 
 รบัดอกเบีย้ 39,059,106 4,339 286,334 
 เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทนุ 233,567,062 -         511,589,847 8,693,774 
     
 กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     
 เงินสดรบัจากการออกหุน้ทนุ - 1,934 2,008 
 เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 38,219,196,269      34,961,361,570 48,014,761,223 
 จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -           37,736,075,734 -     35,788,242,776 -        47,529,272,572 

 
เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกจิการอื่น 
จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการอื่น 

- 
-    17,000,000 

 17,000,000 
- 

- 
- 

 เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 80,710,000 293,862,249 
 จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -      353,307,868 -    587,766,125 -        532,940,923 
 จ่ายช าระหนีสิ้นภายใตส้ญัญาปรบัโครงสรา้งหนี ้ - - 10,405,800 - 
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 งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

รายการ 

งบการเงนิรวม 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

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

  จ่ายช าระหนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงิน -          26,388,927 -           44,296,390 -        21,491,446 
 เงินสดรบัจากส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ - - 1,493,400 
 เงินปันผลจ่าย -          14,324,797 -           86,807,095 -    149,711,284 
 จ่ายดอกเบีย้ -       543,544,169                   -         539,369,867                   -    710,280,884 
 เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน -        471,445,226 -      1,997,814,549 -    633,578,229 
 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธ ิ    
 ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน -        92,311,438 -       197,453,974 217,431,255 

 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน -                 73,520 -             3,747,126 226,301 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ -          92,384,958 -         201,201,100 217,657,556 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 304,998,725 514,695,713   297,038,157 
 ผลกระทบจากการสญูเสียการควบคมุในบรษิัทย่อยและ                     
 จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย - -             8,495,888       - 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 212,613,767 304,998,725 514,695,713 
 รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด          
 หกักลบลบหนีร้ะหว่างลกูหนีก้บัเจา้หนี ้ 514,722,047 620,766,74 111,398,899 
 โอนสินคา้คงเหลือเป็นอปุกรณ ์ 54,716,329 16,173,937 22,375,161 
 ซือ้สินทรพัยถ์าวรโดยยงัไม่ไดจ้า่ยช าระ 19,007,824 70,993,992 85,477,381 

 

ซือ้สินทรพัยถ์าวรตามสญัญาเชา่การเงิน 
ขายสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายดว้ยตั๋วเงินรบั 
จ่ายหุน้ปันผล 
ซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตามสญัญาเชา่การเงิน 
เจา้หนีค้่าหุน้ 
ปรบัโครงสรา้งหนีจ้ากเจา้หนีอ้ื่น 

34,233,290 
735,000,000 
115,741,018 

- 
- 
- 

54,423,555 
- 
- 
- 
- 
- 

1,865,670 
- 
- 
2,480,000 

100,352,048 
85,000,000 

 จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย - 1,170,000.00 - 
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ตารางสรุปอัตราสว่นทางการเงนิทีส่ าคัญ 

    งบการเงนิรวม 

    2564 2563 2562 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (LIQUIDITY RATIO) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 0.66 0.64 0.65 

อตัราส่วนทนุหมนุเวียนเรว็ เท่า 0.47 0.49 0.42 

อตัราหมนุเวียนของลกูหนี ้ เท่า 11.31 5.27 6.41 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 32.28 69.23 56.93 

อตัราหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 7.54 4.68 4.54 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 48.43 78.05 80.35 

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนี ้ เท่า 23.05 12.64 11.03 

ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 15.84 28.88 33.10 

Cash Cycle วนั 64.87 118.40 104.18 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 5.74            6.81            4.39  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 5.66          1.99             2.83 

อตัราก าไรสทุธิ % 2.40          - 1.45  -         0.07 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ % 6.15          - 2.87 -         0.21  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ % 1.97           - 0.81 -         0.05  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร % 3.23            - 1.29 -         0.09  

อตัราการหมนุของสินทรพัยร์วม เท่า 0.82            0.56            0.76  

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อสินทรพัยร์วม เท่า 0.67            0.69            0.74  

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 2.04            2.22            2.85  

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ เท่า 1.76             0.42             0.72 
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น 

 5.1 ข้อมูลทั่วไป  

เลขทะเบียนบริษทั 0107550000076 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ าหน่ายเหล็กเสน้กลม เหล็กขอ้ออ้ย และเหล็กรูปพรรณ 

สัญลักษณห์ลกัทรัพย ์  MILL 

วันเร่ิมกอ่ตัง้บริษัท  กรกฎาคม 2541 
วันจดทะเบียนแปรสภาพเป็น 
บริษัทมหาชนจ ากดั 

1 มิถนุายน  2550 

วันเร่ิมซือ้ขายหลักทรัพยค์ร้ังแรก  6 พฤศจิกายน 2550 

ทีต่ั้งส านักงานใหญ่ เลขที่ 9, 11, 13   ซอยบางกระดี่ 32  ถนนบางกระดี่  แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 

(โรงรีดเหล็กเส้น-กรุงเทพ  กรุงเทพฯ 10150 
  โทรศพัท ์ :  0 2896 4444    โทรสาร :  0 2896 9622 

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

(ส านักงานบริหาร)  โทรศพัท ์ :  0 2652 3333    โทรสาร :  0 2632 9899 

ทีต่ั้งสาขา 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 2,403.73 ลา้นบาท 
 หุน้สามญั 6,009.32 ลา้นหุน้ 

ทุนช าระแล้ว 1,851.89 ลา้นบาท 
 หุน้สามญั 4,629.73 ลา้นหุน้ 

มูลค่าทีต่ราไว ้ หุน้ละ   0.40    บาท 
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นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

(หุน้สามัญ)   

สถานทีต่ั้ง 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศพัท ์0 2009 9389     TSD Call Center 0 2009 9999         

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บรษิัท มิลลค์อน สตีล  จ ากดั (มหาชน)  

(หุน้บุริมสิทธิ)    

สถานทีต่ั้ง 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 

 สถานทีต่ั้ง 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 ์ นางสาวทตัพิชา ชาติสภุาพ  

 สถานทีต่ิดต่อ 52  อาคารธนิยะพลาซ่า  ชัน้ 29  ถนนสีลม  แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั  กรุงเทพฯ 10500 

  
โทรศพัท ์ 0 2652 3333          โทรสาร  0  2632  9598  

 อีเมลล ์ Tatpichar_c@millconsteel.com 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

MILL                                                                หนา้ 83                                  ……………………รบัรองความถกูตอ้ง 
 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมิไดม้ีขอ้พิพาททางกฎหมายที่ยงัไม่สิน้สดุ ซึง่อาจมีผลกระทบต่อ

สินทรพัยข์องบรษิัทท่ีมจี านวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพาทท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ

ของบรษิัทอยา่งมีนยัส าคญั 
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

 
ส่วนที ่2 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
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6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
บริษัท มิลลค์อน สตีล  จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ตระหนักถึงภาระส าคัญในการด าเนินธุรกิจดว้ยความ

รบัผิดชอบ โปร่งใส ตามหลักการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม 
ตรวจสอบได ้เพื่อสรา้งมลูค่าระยะยาวใหก้บัผูถื้อหุน้ สรา้งความเชื่อมั่นตอ่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทกุฝ่าย และส่งเสรมิใหอ้งคก์ร
เติบโตอย่างยั่งยืน  

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้จัดท านโยบายก ากับดูแลกิจการและจรรยบรรณธุรกิจ ตามแนวทางของ
หลกัการก ากับกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) หรือคู่มือ CG เป็นลายลกัษณอ์กัษรขึน้ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติขององคก์รให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่ถูกตอ้ง โดยคณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วาม
เห็นชอบนโยบายดงักล่าว และก าหนดใหม้ีการทบทวนปรบัปรุงนโยบายและคู่มือ CG อย่างต่อเนื่องเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมาย แนวปฏิบตัิที่ดี เหมาะสมกบัสภาวการณแ์ละการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ตลอดจนกฎหมายหรือขอ้บงัคับอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดเผยนโยบายก ากับกิจการ และ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ  บนเว็บไซตข์องบรษิัท ดงัรายละเอียดดา้นล่างนี ้http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/  
 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผูน้  าองคก์รที่สรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืนไดจ้ดัท านโยบายการก ากับดแูล

กิจการเป็นลายลักษณอ์ักษรอา้งอิงการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code “CG 
Code”) รวมทัง้ทบทวนนโยบาย ติดตามผลการปฏิบตัิตามนโยบายเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ระบบ และมีการปฏิบตัิตามนโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้บริษัทไดป้รบัปรุงนโยบายก ากับดแูล
กิจการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกั CG Code ทัง้ 8 หลกั ซึ่งหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (CG Code) ที่ทางบรษิัทไดจ้ดัท 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 

 
ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฉบับเต็มไดท้ี่ เอกสารแนบ 5  ใน

หวัขอ้  ‘’นโยบายก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ’’  ซึ่งไดท้ าการแนบไวใ้นรายงานฉบบันี ้ 
 

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


แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

MILL                                                                หนา้ 86                                ……………………รบัรองความถกูตอ้ง 
 

ทั้งนี ้ทางบริษัทไดจ้ัดท านโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับคณะกรรมการรวมถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนไดเ้สีย 
เพื่อใหเ้ป็นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับรษิัทจดทะเบียน (CG Code) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
 

 6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ท่ี

เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อท าหนา้ที่ในการก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน ์กลยุทธ ์เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ 
มาตรการด าเนินการ รวมถึงติดตามดูแลการด าเนินงานและงบประมาณของบริษัท นอกจากนีย้งัท าหนา้ที่ในการก ากับ
ดูแลการท างานของผูบ้ริหาร ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใตก้รอบของ
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ มติที่ประชมุคณะกรรมการ ดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัยส์จุรติ
และระมดัระวงั ตามหลกัการและขอ้พึงปฏิบตัิที่ดี รวมถึงการขบัเคลื่อนใหอ้งคก์รสามารถปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงของ
รูปแบบธุรกิจ เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่กิจการและมประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
     คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาอนุมัติให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการและกฎบัตร
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  ซึ่งครอบคลุมถึง
หนา้ที่ในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพฒันาและประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ เพื่อให้คณะ
กรมการของบรษิัท มีคณุสมบตัิครบถว้นและสามารถน าพาองคก์รใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืนและมีคณุภาพ ดงันี ้ 
 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  
 ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุดในทุกครัง้ บริษัทจะท าการสรรหาและ

คัดเลือกผ่านคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่านจากจ านวน
ทัง้หมด 3 ท่านทกุครัง้ ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะมีหนา้ที่ใหค้  า
เสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษิัท ในการคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมใหเ้ป็นกรรมการบรษิัท และในการก าหนด
อตัราค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัท เพื่อน าเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ใหค้  าเสนอแนะแก่คณะกรรมการ
บริษัทในการพิจารณาแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดับสูง และท าหนา้ที่ก าหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชนต์อบแทนของ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท และบรษิัทย่อย และปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย ทัง้นีค้ณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหลกัเกณฑก์ารพิจารณาสรรหา และคดัเลือกบุคคลจากหลายๆ คุณสมบตัิประกอบกัน 
เชน่ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณใ์นการท างาน ประวตัิการท างาน วิสยัทศัน ์คณุธรรม จรยิธรรม ทศันคติ และเวลา
ที่สามารถใหก้บับรษิัทไดอ้ย่างเพียงพออนัเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการของบรษิัท เป็นตน้ 
 

 แนวปฏิบตัิด้านการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ
ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทและบริษัทย่อย ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง และเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี (CG Code) และสรา้งความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย  
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ด้านการสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา

กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท และบรษิัทย่อย โดยการคดัเลือกและเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและ

เป็นไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองรายชื่อ  รวมทัง้ตรวจสอบ

ประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการของผูท้ี่เสนอชื่อ และเสนอใหค้ณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษิัท

และบรษิัทย่อย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ยงัมีหนา้ที่ในการพิจารณาผลงาน คณุสมบตัิและความ

เหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและสมควรไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทต่อไป  

ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 

ใหแ้ก่กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทและบรษิัทย่อย โดยมีการใชห้ลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน โปรง่ใส และน าเสนอให้

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือ น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี  ซึ่งบรษิัทมี

นโยบายในการดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนา้ที่

และความรบัผิดชอบ นอกจากนีย้งัก าหนดใหม้ีการประเมิณผลงานของผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อ

พิจารณาผลตอบแทนประจ าปี รวมทั้งทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการก าหนด

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนมุตัิ 
 

การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการจะจดัใหม้ีขึน้ทกุปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบดงันี ้

1.  การประเมินกรรมการเป็นรายคณะ 

2. การประเมินกรรมการเป็นรายบคุคล (ประเมินตนเอง) 

บริษัทมีนโยบายใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 

ทัง้รายบุคคลและรายคณะ ปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ไดพ้ิจารณาทบทวนการ

ปฏิบัติหนา้ที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าไดป้ฏิบัติหนา้ที่ตามบทบาทที่รับผิดชอบหรือไม่ โดยผลคะแนนและขอ้คิดเห็นของ

กรรมการจะน าไปใชเ้พื่อการปรบัปรุงและพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อใหก้ารท างานของ

คณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ 
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นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทมีการแต่งตัง้ตวัแทนเขา้ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารในบริษัทย่อยหรือบรษิัทร่วม เพื่อดูแล

การบริหารงานของบริษัทนัน้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยการควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ

บรษิัทรว่ม ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ และมีการก าหนดทิศทางใหบ้คุคลที่บรษิัทแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรือผูบ้รหิาร

ในบริษัทดงักล่าวถือปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้พิจารณาอนุมตัิการใชจ้่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือ

การด าเนินงานต่างๆ การท ารายการการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น การกูย้ืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบนั

การเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนยัส าคญัของบริษัทย่อย 

และบรษิัทรว่ม โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

1. ติดตามการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างใกลช้ิด เพื่อใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามเป้าหมายที่ได ้
ก าหนดไว ้ 

2. ปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยหรือ
บรษิัทรว่มก าหนด  

3. พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เก่ียวกับการ
ด าเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามแต่ที่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัท ยกเวน้การพิจารณาและออกเสียงในเรื่อง
ดงัต่อไปนี ้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท กล่าวคือ  

3.1 การท ารายการของบรษิัทย่อย ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศการไดม้าและ จ าหน่ายไป  
3.2 การท ารายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

ไดแ้ก่ 
- การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  
- การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นมาเป็นของบรษิัทย่อย  
- การเลิกกิจการของบรษิัทย่อย  
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์สิทธิเรียกรอ้งที่เป็นสาระส าคญัต่อความเสียหายของบรษิัทย่อย  
- การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การค า้ประกัน การก่อภาระผูกพนั หรือการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน
ใหแ้ก่บรษิัทอื่นที่มีผลต่อฐานะทางการเงินของบรษิัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั  

- การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อย  
- การเพิ่มทนุ การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ และการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทย่อย ตลอดจนการด าเนินการอื่น
ใดที่เป็นผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลง
ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุน้นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุน  
ช าระแลว้ของบรษิัทย่อยนัน้ 
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6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
    บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับผู้ถือหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียไวใ้นนโยบายก ากับ
กิจการ สรุปรายละเอียดต่อไปนี ้
 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อส่ือสาร
ระหว่างกนัของผูถื้อหุน้ทกุ ๆ ราย 

2. บริษัทใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการทราบถึงเรื่องที่พิจารณาในที่ประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการ
ตดัสินใจล่วงหนา้ก่อนการ ประชมุเพื่อใชต้ดัสินใจในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ และบรษิัทตอ้งไม่เพิม่
วาระอื่น ๆ ท่ีจะตอ้งมีการลงมติ โดยไม่ไดก้ าหนดไว ้ในหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

3. บรษิัทสนบัสนนุและส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ทกุรายรวมถึงผูถื้อหุน้สถาบนัเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้โดยค านึง
สถานที่ในการจัดประชุม การเดินทาง และวันที่จัดประชุมผูถื้อหุน้ ใหม้ีความเหมาะสม เพื่อความ
สะดวกในการเขา้รว่มประชมุ 

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้เสนอวาระการประชุม หรือส่งค าถามเก่ียวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม โดยบริษัทตอ้งแจ้ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
พรอ้มประกาศหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดและระบขุัน้ตอนท่ีชดัเจนในการน าเสนอวาระการประชมุดงักล่าว
ไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัทรวมถึงการส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ 

5. ในการประชมุผูถื้อหุน้ หากวาระใดมีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ บรษิัทจะระบกุารมีส่วนไดเ้สีย
ของกรรมการไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมผูถื้อหุน้ประธานในที่ประชุมจะแจง้ให้
ทราบก่อนพิจารณาวาระ และ กรรมการท่านนัน้จะไม่รว่มประชมุและงดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ 

6. บริษัทจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้และเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทภายใน 14 วนั นบัจากวนั
ประชุม โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์
ของบรษิัท  

 
ในปี 2564 บรษิัทมีการประชมุผูถื้อหุน้ 1 ครัง้ คือ การประชมุสามญัประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 

2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส(์E-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง โดยใชร้ะบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์อง
บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ใหบ้ริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสต์่างๆ โดยท าการถ่ายทอดสด ณ บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน)  ชัน้ 28 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสี
ลม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั  กรุงเทพฯ ซึ่งการประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ บรษิัทก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีในการจดัประชมุ 
โดยค านึงถึงความสะดวกต่อการเดินทาง พรอ้มทัง้จดัท าแผนที่การเดินทาง มายงัสถานที่จดัประชุม เป็นเอกสารแนบใน
หนงัสือเชิญประชมุและน าส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุรายที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2564 
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หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน  
1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการในการ

ประชมุสามญัประจ าปี ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด 
2. บริษัทก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใชข้อ้มูลภายใน เช่น การใชข้อ้มูลในทางที่ผิด การใช้

ขอ้มลูภายในเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัย์ เพื่อป้องกันมิให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใชข้อ้มลู
ภายในแสวงหาประโยชนโ์ดยตรงหรือโดยออ้ม ทัง้นีบ้ริษัทไดม้ีการแจง้นโยบายและแนวปฏิบตัิใหท้กุ
คนภายในองคก์รปฏิบตัิ และติดตามผลอย่างสม ่าเสมอ 

3. บรษิัทด าเนินการแนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชมุ
ผู้ถือหุ้น เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับผู้ถือหุน้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุน้ดว้ยตนเองได ้
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอิสระที่บรษิัทแต่งตัง้ขึน้เป็นผูร้บัมอบอ านาจแทน โดย
ปฏิบัติหนา้ที่เสมือนเป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายย่อย หรือสามารถมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตาม
กฎหมายทั่วไป 

4. บรษิัทหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนมิใหม้ีการใชข้อ้มลูภายในอนัมีสาระส าคญัและอาจ
มีผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิัท และยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน ์ไม่ว่าเพื่อ
ตนเองหรือบุคคลอื่น ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติ
หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและขอ้บังคับของส านักงาน ก.ล.ต.  และ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่างเครง่ครดั 

5. คณะกรรมการบรษิัท จะด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้โดยเรียงตามวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 
และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ นอกเหนือจากที่ระบุไวใ้น
หนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเพื่อ
ประโยชนข์องบรษิัท ฯ และไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

 
หมวดที ่3 การค านึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

1. บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนไดเ้สียเพื่อสรา้งความเชื่อมั่นและการ
ร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ ชุมชนท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

2. บรษิัทก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบตัิ เพื่อใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทกุท่านไดต้ระหนกัและน าไป
ปฏิบตัิเพื่อประโยชนท์ี่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 

3. บริษัทก าหนดนโยบายต่อตา้นทุจริต คอรปัชั่น มาตรการดูแลเพื่อป้องกันและการประเมินความเส่ียง
จากการทุจริตคอรปัชั่น เสนอบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  ตามหลักเกณฑท์ี่บริษัท
ก าหนด 

4. บรษิัทตระหนกัถึงการบรหิารงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยก าหนดเป็นหลกัการและแนวทาง
ในการปฏิบตัิ เพื่อใหก้ารบรหิารงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมบรรลเุป้าหมายของบรษิัท 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1. บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการซื ้อขาย รวมถึงการ

เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบรษิัท ทัง้ของตนเอง ของคู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการบรษิทัทราบ และต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ 

2. บรษิัทก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนและบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง 
(รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูล) ตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ฯ  โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนไดเ้ สีย (รวมถึงการ
เปล่ียนแปลง) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ าทุกปีเพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของ
บริษัท ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัทโดยรวม ทัง้นีก้รรมการและผูบ้ริหารที่มีส่วนได้
เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติใน
เรื่องนัน้ๆ 

3. บริษัทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนทนัทีเมื่อมีเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยแ์ละผู้
ถือหุน้ของบรษิัท 

4. บริษัทตอ้งเปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจ าปีตามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

5. บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกับความ
สมเหตสุมผลและความจ าเป็นของการท ารายการระหว่างกนั และน าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ
เพื่ออนมุตัิ หรือเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

6. บริษัทมีช่องทางการส่ือสารข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุน้ ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจบริษัทสามารถ
เขา้ถึงขอ้มลูของบริษัทไดอ้ย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกนั เช่น รายงานประจ าปี รายงานผลการ
ด าเนินงาน เว็บไซตข์องบรษิัท รวมถึงกิจกรรมที่ทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัขึน้ เป็นตน้ 

7. บริษัทจัดตั้งให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางที่นักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับ
บรษิัท โดยสามารถติดต่อไดต้ามช่องทางที่แจง้ไวใ้นรายงานประจ าปี 

 
หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผูเ้ลือกประธานกรรมการบริษัท โดยที่ผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
บรษิัท และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ตอ้งไม่เป็นบคุคลเดียวกนั และมีการแบ่งแยกขอบเขตและหนา้ที่
อย่างชดัเจน 

2. คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหบ้ริษัทมีนโยบายก ากับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ  เพื่อ
ค านึงถึงบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการ โดยใหค้ณะกรรมการก าหนดบทบาทหนา้ที่และนโยบาย
ก ากบัดแูลกิจการ และใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย น าไปปฏิบตัิ 

3. คณะกรรมการบริษัทจดัใหม้ีคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีบทบาทหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุดไวใ้นรายงาน
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ประจ าปีของบริษัท ทั้งนีค้ณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนบทบาทหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชดุย่อย ทกุ ๆ  ปี 

4. คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาทบทวนวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบรษิัท ทกุ ๆ 5 ปี 
5. คณะกรรมการก าหนดใหม้ีการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ ระดบัผูช้่วย

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นตน้ไป เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
6. คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูค้ดัเลือกกรรมการที่

จะเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ โดยค านึงถึง ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์และสามารถสละเวลา
ไดอ้ย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทกัษะวิชาชีพในดา้นต่างๆ ตามโครงสรา้งของคณะกรรมการท่ียงั
ขาด อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  
ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษิัทก าหนด   

7. กรรมการและผูบ้รหิารที่ไดร้บัต าแหน่งครัง้แรก จะไดร้บัการปฐมนิเทศ เพื่อรบัทราบขอ้มลู กฎระเบียบ 
นโยบายต่าง ๆ และผลการด าเนินงานของบรษิัท  

8. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเขา้อบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เก่ียวข้องในทุกๆปีเพื่อ
เพิ่มพนูความรูใ้นการปฏิบตัิงาน 

9. บรษิัทจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุย่อย 
และรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
หลักเกณฑ์ในการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยไดพ้ิจารณาทบทวนการปฏิบัติหนา้ที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าไดป้ฏิบตัิหนา้ที่
ตามบทบาทที่รบัผิดชอบหรือไม่ 
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ในปี 2564 เลขานุการไดจ้ัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใหแ้ก่กรรมการ เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ  รวมถึงการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยตนเองของคณะกรรมการ
เป็นรายบคุคลตน โดยหลกัเกณฑแ์ละผลการประเมินการปฏิบตัิงานสามารถแบ่งได ้ดงันี ้

ประเภทของกรรมการ และรูปแบบการประเมินผลการประเมิน ผลการประเมิน 
คณะกรรมการบริษัท 
การประเมินทัง้คณะ แบ่งเป็น 6 หวัขอ้ดงันี ้ 3.94/4.00 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ  
2. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ   
3. การประชมุคณะกรรมการ  
4. การท าหนา้ที่ของคณะกรรมการ  
5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ   
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

 

การประเมินตนเองรายบคุคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี ้ 3.92/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ   
2. การประชมุของคณะกรรมการ  

  3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
การประเมินทัง้คณะ แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ดงันี ้ 3.85/4.00 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหนา้ที่ในการประชมุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

การประเมินตนเองรายบคุคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี ้ 3.88/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. การประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ  
3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การประเมินทัง้คณะ แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ดงันี ้ 3.76/4.00 

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

 

การประเมินตนเองรายบคุคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี ้ 3.69/4.00 
1.โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
2. การประชมุของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

MILL                                                                หนา้ 94                                ……………………รบัรองความถกูตอ้ง 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
การประเมินทัง้คณะ แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ดงันี ้ 3.76/4.00 
1.โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  
2. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงปฏิบตัิหนา้ที่ในการประชมุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

การประเมินตนเองรายบคุคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี ้ 3.86/4.00 
1.โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  
2. การประชมุของคณะกรรมการความเส่ียง  
3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
การประเมินทัง้คณะ แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ดงันี ้ 3.84/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
2. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการปฏิบตัิหนา้ที่ในการประชมุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 

การประเมินตนเองรายบคุคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี ้ 3.91/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
2. การประชมุของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  
3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริหารการลงทุน 
การประเมินทัง้คณะ แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ดงันี ้ 3.85/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิารการลงทนุ  
2. คณะกรรมการบรหิารการลงทนุปฏิบตัิหนา้ที่ในการประชมุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารการลงทนุ  

 

การประเมินตนเองรายบคุคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี ้ 3.88/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิารการลงทนุ  
2. การประชมุของคณะกรรมการบรหิารการลงทนุ  
3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารการลงทนุ 

 

คณะกรรมการบริหาร 
การประเมินทัง้คณะ แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ดงันี ้ 3.36/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิาร  
2. คณะกรรมการบรหิารปฏิบตัิหนา้ที่ในการประชมุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร  

 

การประเมินตนเองรายบคุคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี ้ 3.13/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการบรหิาร  
2. การประชมุของคณะกรรมการบรหิาร  
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3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
การประเมินทัง้คณะ แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ดงันี ้ 3.81/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 
2. คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุยป์ฏิบตัิหนา้ที่ในการประชมุไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

 

การประเมินตนเองรายบคุคล แบ่งเป็น 3 หวัขอ้ ดงันี ้ 3.67/4.00 
1. โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 
2. การประชมุของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 
3. บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

 

 

นโยบายบรรษัทภบิาลในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายและมาตรการในการดแูลผูม้ีส่วนไดเ้สียดงัต่อไปนี ้

1. ผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลผูถื้อหุน้ไวด้งันี ้
1) บรษิัทมีหนา้ที่ที่จะตอ้งปกป้องและเคารพสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้ทกุประการ ซึ่งไดแ้ก่ สิทธิในการซือ้ขายหรือ

โอนหุน้ สิทธิในการไดร้บัส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการไดร้บัขอ้มลูข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิ
ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมตัิในวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งการแต่งตัง้หรือถอดถอน
กรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล รวมทัง้กิจการอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อ
หุน้ 

2) บริษัทมีหน้าที่ที่จะตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี ไดแ้ก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ สิทธิในการเสนอบคุคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรม
การล่วงหนา้ สิทธิในการส่งค าถามต่อที่ประชุมล่วงหนา้ก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตัง้
ค าถามต่อที่ประชมุ เป็นตน้ 

3) บรษิัทจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้ 
 
2. พนักงาน  คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลพนกังานไวด้งันี ้

1) บริษัทใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานโดยยึดหลกัการพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลไดด้ว้ย
วิธีการวัดผลที่ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของ
พนักงาน รวมถึงรายไดค้่าจา้งและค่าตอบแทนรายเดือน รายไดจ้ากการท างานล่วงเวลาและการท างานใน
วนัหยดุ โบนสัและค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี การประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 

2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนา
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั เป็นตน้ 

3) บรษิัทปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนดว้ยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เช่น การประเมินผลการท างานของพนกังาน 
การรกัษาความลบัเก่ียวกบัประวตัิส่วนตวัและประวตัิการท างาน การใชสิ้ทธิสวสัดิการต่างๆ เป็นตน้ 
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4) บริษัทค านึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นส าคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนดว้ยความเคารพในเกียรติ 
ศกัดิ์ศรี และสิทธิส่วนบคุคล ตลอดจนเปิดโอกาสใหพ้นกังานรอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีท่ีพนกังานไม่ไดร้บั
ความเป็นธรรม  

5) บริษัทเคารพสิทธิในการจดัตัง้และเขา้ร่วมในองคก์รทางดา้นแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองคก์รอื่นใด รวมทัง้
เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขการจา้งงาน 

6) บรษิัทมีหนา้ที่ในการดแูลและจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และเอือ้ต่อการ
ท างานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

7) บรษิัทเคารพและค านึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานในการจา้งงาน โดยบรษิัทจะไม่ด าเนินการบงัคบัใชแ้รงงาน จา้งแรงงาน
เด็ก หรือจา้งงานบคุคลที่อายตุ  ่ากว่าที่กฎหมายก าหนด 

8) บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชือ้ชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพนัธุ์  และไม่เลือก
ปฏิบตัิไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั 

9) บรษิัทตกลงก าหนดเงื่อนไขการจา้งงานต่อพนกังานทกุคนในทกุระดบัและต าแหน่งงาน โดยไม่ต ่ากว่าหลกัเกณฑ์
ตามที่กฎหมายก าหนด 

 
3. ลูกค้า คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลลกูคา้ไวด้งันี ้

1) บริษัทมีหนา้ที่ในการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือในระยะยาวกับลกูคา้ โดยยึดหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ 
ความเชื่อถือและไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 

2) บริษัทมีหน้าที่ในการสรา้งความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกคา้ของบริษัท ดว้ยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้
ความส าคญัต่อปัญหาและความตอ้งการของลกูคา้เป็นอนัดบัแรก โดยใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนปฏิบตัิตาม
มาตรการดงัต่อไปนี ้
2.1 ยึดมั่นในการน าเสนอและส่งมอบสินคา้และบรกิารท่ีไดม้าตรฐาน และตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 
2.2 ยึดถือปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีไดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัลกูคา้อย่างดีที่สดุ 
2.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ที่จดัอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ตอ้งมีความเท่าเทียมกนั 
2.4 ใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกคา้ที่เก่ียวกับคุณสมบตัิและคุณภาพของสินคา้และบริการ 

เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมใหแ้ก่ลกูคา้ 
2.5 พรอ้มที่จะตอบค าถามของลูกคา้ รวมทั้งการด าเนินการเก่ียวกับขอ้รอ้งเรียน การใหค้  าแนะน า และการ

ติดตามผลความคืบหนา้ในประเด็นต่างๆ ท่ีไดร้บัแจง้จากลกูคา้ 
 
4. คู่ค้า คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลคู่คา้ไวด้งันี ้

1) บรษิัทมีหนา้ที่ในการสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบัคู่คา้ทกุราย 
2) บริษัทมีหนา้ที่ในการเปิดโอกาสใหคู้่คา้ทุกรายน าเสนอสินคา้/ บริการไดโ้ดยเท่าเทียมกัน โดยใหผู้บ้ริหารและ

พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่คา้จะตอ้งปฏิบตัิตามมาตรการดงัต่อไปนี ้
2.1 ตอ้งปฏิบตัิงานต่อคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และมีความเท่าเทียมกนั 
2.2 การพิจารณาและตัดสินใจจะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ  โดย

ค านึงถึงผลประโยชนข์องบรษิัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
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2.3 ตอ้งรกัษาความลับของคู่คา้ โดยหา้มมิใหม้ีการรบัสินบนหรือค่านายหนา้อย่างใดๆ จากคู่คา้ และรวมถึง
ห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่คา้รายหนึ่งหรือหลายรายให้แก่คู่คา้รายอื่นๆ ทั้งทางตรงและทั้ง
ทางออ้ม 

3) บริษัทมีหนา้ที่ในการจดัหาและว่าจา้งคู่คา้ที่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและระเบียบทั้งปวงที่เก่ียวขอ้งกับการรกัษา
สภาพแวดลอ้ม และการควบคุมมลพิษ และการปฏิบัติต่อพนักงานของคู่คา้ทางดา้นแรงงานและการจา้งงาน
อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตัิ 

4) บริษัทมีหนา้ที่ใหก้ารฝึกอบรมและใหค้ าแนะน าแก่คู่คา้ในการเขา้มาปฏิบตัิงานภายในบรเิวณสถานท่ีท าการของ
บริษัท และหรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทไดม้อบหมาย เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดเก่ียวกับ
ความปลอดภยั และอาชีว อนามยั 

 
 
5. เจ้าหนี ้คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลเจา้หนีไ้วด้งันี ้

1) บริษัทมีหนา้ที่ในการสรา้งความสมัพนัธแ์ละปฏิบตัิต่อเจา้หนี ้โดยยึดหลกัความซื่อสตัยส์จุริต ความเชื่อถือ และ
ความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 

2) บรษิัทมีหนา้ที่ในการรบัผิดชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามส าคญัต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ไดท้  าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนีอ้ย่าง
ดีที่สดุ 

6. ชุมชนท้องถ่ิน  คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลชมุชนทอ้งถิ่นไวด้งันี ้
1) บริษัทและพนกังานตอ้งยึดมั่นปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบตัิต่อชุมชนทอ้งถิ่นที่

อยู่อาศยัใกลเ้คียงกับบริเวณที่ตัง้โรงงานดว้ยความเป็นมิตร และมีความสมัพนัธท์ี่ดีกับชุมชนทอ้งถิ่น รวมถึงให้
ความสนใจ ไม่เลือกปฏิบตัิ หรือกีดกันกลุ่มผูท้ี่ตอ้งไดร้บัการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผูพ้ิการ ผูส้งูอายุ เป็น
ตน้ 

2) บรษิัทมีหนา้ที่ปฏิบตัิต่อชมุชนทอ้งถิ่นดว้ยการเปิดโอกาสใหชุ้มชนทอ้งถิ่นมีส่วนรว่ม การใหค้วามสนบัสนนุ และ
การพัฒนาชุมชนในดา้นต่างๆ ใหม้ีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ ดา้นการศึกษา ดา้นวัฒนธรรม 
ดา้นสาธารณสขุ ดา้นเศรษฐกิจ การสรา้งงานและสรา้งรายได ้เป็นตน้ 

3) บรษิัทมีหนา้ที่ในการเปิดโอกาสใหผู้อ้ยู่อาศยัในชมุชนใกลเ้คยีงกบัโรงงานมีโอกาสไดร้ว่มงานกบับรษิัทตามความ
เหมาะสมและตามที่บริษัทพิจารณา อีกทั้งมีนโยบายในการจา้งงานชุมชนทอ้งถิ่นตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม 

4) บริษัทมีหนา้ที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชนต์่อสังคม และใหค้วามร่วมมือกับภาครฐัและ
หน่วยงานต่างๆ ดว้ยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชนส่์วนรวม 

 
นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมี
โอกาสกา้วหนา้ในอาชีพบนพืน้ฐานความเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบตัิตามความเหมาะสม อีกทัง้บริษัทยงัเนน้การดแูล
สุขภาพ และอนามัยของพนักงานในทุกระดับ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกๆ ปี นอกจากนี ้
คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการดแูลพนกังานไวด้งันี ้
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1. บริษัทใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานโดยยึดหลกัการพิจารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถวดัผลได้
ดว้ยวิธีการวดัผลที่ใชแ้ละยอมรบักันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลกัษณะงานของพนกังาน โดยผลตอบแทน
ของพนกังาน รวมถึงรายไดค้่าจา้งและค่าตอบแทนรายเดือน รายไดจ้ากการท างานล่วงเวลาและการท างาน
ในวนัหยุด โบนสัและค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี การประกันชีวิตและประกนัสขุภาพ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
เป็นตน้ 

2. บริษัทมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดัอบรมและสมัมนา
ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบั เป็นตน้ 

3. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการท างานของ
พนกังาน การรกัษาความลบัเก่ียวกับประวตัิส่วนตวัและประวตัิการท างาน การใชสิ้ทธิสวสัดิการต่างๆ เป็น
ตน้ 

4. บริษัทค านึงถึงสิทธิของพนกังานเป็นส าคัญ และยึดถือปฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพในเกียรติ 
ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสใหพ้นักงานรอ้งเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีท่ีพนักงาน
ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม  

5. บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองคก์รทางดา้นแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองคก์รอื่นใด 
รวมทัง้เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขการจา้งงาน 

6. บรษิัทมีหนา้ที่ในการดแูลและจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และเอือ้ต่อ
การท างานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

7. บริษัทเคารพและค านึงถึงสิทธิขั้นพืน้ฐานในการจา้งงาน โดยบริษัทจะไม่ด าเนินการบังคบัใชแ้รงงาน จา้ง
แรงงานเด็ก หรือจา้งงานบคุคลที่อายตุ  ่ากว่าที่กฎหมายก าหนด 

8. บรษิัทจะไม่เลือกปฏิบตัิต่อพนกังาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชือ้ชาติ สญัชาติ หรือเผ่าพนัธุ ์และไม่เลือก
ปฏิบตัิไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั 

9. บริษัทตกลงก าหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและต าแหน่งงาน โดยไม่ต ่ากว่า
หลกัเกณฑต์ามที่กฎหมายก าหนด 

 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกระดบัชัน้ทุกคน ตอ้งไม่กระท าหรือสนบัสนุนการกระท าการใด ๆ ที่เป็นการ
แสดงถึงเจตนาทจุรติคอรร์ปัชนั การให ้หรือการรบัสินบนจากผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้ง กบักลุ่มบรษิัทฯ ใน
เรื่องที่ตนมีหนา้ที่รบัผิดชอบทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนแ์ก่ตนเอง หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  
ทัง้นีโ้ดยยึดถือและปฏิบตัิตามแนวทางการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษิัทอย่างเครง่ครดั 

2. ให้คณะกรรมการบริษัทมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  เป็น
ผูต้ิดตามและก ากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

3. บริษัทด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซื่อสตัยส์จุริต โดยหา้มกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานมิ ให ้รบั เรียก
รบั สินบน หรือส่ิงจงูใจต่าง ๆ รวมถึงของขวญั รางวลั และการรบัรองไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ตามที่บญัญัติ
ไวใ้นคู่มือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
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4. บริษัทจัดให้มีการอบรมและให้ความรูด้า้นการต่อตา้นทุจริตคอรร์ัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและ
พนกังานทกุระดบัชัน้อย่างต่อเนื่อง ใหร้บัทราบนโยบายปฏิบตัิการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัอย่างเพียงพอ 
รวมถึงการปลกูฝังจิตส านึกใหพ้นกังานทุกคนท างานดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต และเป็นไปตามหลกัคณุธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคญัที่จะช่วยใหพ้นกังานสามารถน าไปใชใ้นทางปฏิบตัิได้
อย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม ส าเรจ็ผลตามนโยบายที่บรษิัทไดก้ าหนดไว ้ 

5. บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ที่ครอบคลุมการตรวจสอบและสอบทานการด าเนินการตาม
แนวนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั ทั้งนี ้เพื่อป้องกันการทุจริตคอรร์ปัชนัที่อาจเกิดขึน้ และอาจส่งผล
กระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบรษิัท   

6. บริษัทไดก้ าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับการให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือให้เงินสนับสนุนองคก์รใด ๆ 
จะตอ้งกระท าในนามกลุ่มบริษัท บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมคา้ เท่านั้น และตอ้งเป็นการช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนองคก์รที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อสาธารณกุศล หรือ สาธารณประโยชน ์ที่ไดร้บัใบอนุญาตตาม
กฎหมาย หรือบรรเทาสาธารณภยัที่ไดร้บัการประกาศจากทางหน่วยงานราชการ จ านวนเงินตอ้งเหมาะสม 
ไม่เกินความจ าเป็นตามแต่กรณี โดยบริษัทจะตอ้งด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ผ่านขัน้ตอนตามระเบียบ
ของบรษิัท ที่ก าหนดไว ้และมีเอกสารหลกัฐานชดัเจน ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อใหม้ั่นใจว่า
เงินบรจิาคไม่ไดถ้กูน าไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการทจุรติคอรร์ปัชนัหรือติดสินบน 

7. บริษัทไดก้ าหนดแนวปฏิบัติเรื่องความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้จัดจา้งกับภาครฐั หรือหน่วยงาน
เอกชน รวมถึงการติดต่องานกับภาครฐัหรือเจา้หนา้ที่รฐั หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหนา้ที่เก่ียวขอ้งใน
การด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท จะตอ้งเป็นไปดว้ยความซื่อสตัย ์ความรอบคอบ โปรง่ใส เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ผ่านระเบียบขัน้ตอนของบรษิัทท่ีไดก้ าหนดไว ้และสามารถด าเนินการตรวจสอบได  ้

8. บริษัทจดัใหม้ีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน เมื่อมีการพบเห็นการทุจริตคอรร์ปัชนัอย่างเพียงพอ 
และมีนโยบายปกป้องและใหค้วามเป็นธรรมส าหรบัพนกังานที่แจง้เบาะแส หรือแจง้เรื่องทุจริตคอรร์ปัชนัท่ี
เก่ียวขอ้งกับกลุ่มบริษัท โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการ
ทุจริตคอรร์ปัชนั รวมถึงบริษัทไดม้ีการก าหนดโทษและด าเนินการลงโทษทางวินยัต่อพนกังานที่ฝ่าฝืนการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันนี ้ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบัติของ
บรษิัท 

9. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย และ
พึงตระหนกัที่จะไม่ด าเนินการ หรือด าเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน าทรพัยากรใด ๆ ของกลุ่มบริษัทไปใช้
เพื่อด าเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง  
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ช่องทางการแจ้งเบาะแสเม่ือพบการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียสามารถติดต่อส่ือสารกบัคณะกรรมการบรษิัทและจะคุม้ครองสิทธิของผูม้ีส่วน
ไดเ้สียที่แจง้เบาะแสหรือรอ้งเรียนประเด็นต่าง ๆ โดยมีช่องทางการติดต่อส่ือสารโดยผ่านหน่วยงานก ากบัดูแลกิจการเพื่อ
ด าเนินการตามกระบวนการท่ีบรษิัทก าหนดและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทต่อไป ทัง้นี ้ช่องทางติดต่อมีดงันี ้

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 รวมทัง้
อยู่ภายใตข้อ้ก าหนด กฎระเบียบ และกฎเกณฑต์่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนใหค้วามเคารพ
ต่อผลประโยชนข์องบคุคลอื่นท่ีบรษิัทมีความสมัพนัธด์ว้ย ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่โดยยึดถือระเบียบ
ขอ้บังคับของบริษัท และขอ้ก าหนดของกฎหมายเป็นส าคัญ รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือ สนับสนุน และการใหค้วาม
ร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ และหน่วยงานภาครฐั หรือองคก์รที่มีหนา้ที่ในการก ากับดูแลและตรวจสอบกิจการ
ของบริษัท นอกจากนั้น ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งปฏิบัติงานดว้ยความระมดัระวงั และป้องกันมิใหเ้ขา้ไปมีส่วนร่วม 
หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใดๆ ในทางที่มิชอบ อนัอาจน ามาซึ่งความเส่ือมเสียต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

2. การแข่งขันทีเ่ป็นธรรม 
 บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการแข่งขันที่ยุติธรรมจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมีความเขม้แข็งและตอ้งพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา บรษิัทก าหนดนโยบายใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนจะตอ้งเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองอยู่เสมอ และไม่ใชว้ิธีการ
แข่งขนัท่ีไม่ยตุิธรรม หรือขดัต่อหลกัจรยิธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคู่แข่งขนัดว้ยวิธีการใดๆ  

3. การถือปฏิบัติโดยเท่าเทยีม 
 บรษิัทมีนโยบายใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนถือหลกัปฏิบตัิดว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัในแต่ละกลุ่ม
บุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในองคก์ร ลูกคา้ คู่คา้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมแวดลอ้มบริษัท โดยค านึงถึงสิทธิขั้นพืน้ฐานและผลประโยชนข์องกลุ่ม
บุคคลเหล่านัน้เป็นส าคญั และจะตอ้งไม่เลือกปฏิบตัิเป็นกรณีเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเพียงเพราะความสมัพนัธห์รือ
ผลประโยชนส่์วนตวั 

4. สัมพันธภาพกับพนักงาน 
 บรษิัทก าหนดนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนดว้ยความเท่าเทียมกนัตามหลกัการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ตามหลกัสากล และใหพ้นกังานถือปฏิบตัิต่อเพ่ือนร่วมงานทุกคนดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล 
โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรกัษาประวตัิขอ้มลูส่วนตวัของพนกังานเฉพาะในส่วนที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน และตามที่
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กฎหมายก าหนด โดยใหถื้อเป็นความลับ การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะกระท าไดเ้ฉพาะในกรณีที่ผูม้ีสิทธิตามกฎหมาย
จ าเป็นตอ้งรบัทราบเท่านัน้  

 บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรูแ้ละการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมี
โอกาสกา้วหนา้ในอาชีพบนพืน้ฐานความเท่าเทียมกนัและไม่เลือกปฏิบตัิตามความเหมาะสม 
 นอกจากนี ้บรษิัทก าหนดแนวทางในการจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และ
เอือ้ต่อการท างานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พนกังานแต่ละคนจะตอ้งมีความรบัผิดชอบและช่วยเหลือเกือ้กลูใน
การท างานต่อเพื่อนพนกังานและองคก์ร โดยจะไม่ประพฤติปฏิบตัิตนท่ีจะท าใหส้ภาพแวดลอ้มในการท างานเสื่อมถอยลง 

5. สัมพันธภาพกับลูกค้า 
บริษัทก าหนดนโยบายที่จะมุ่งสรา้งความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกคา้ โดยยึดหลักความ

ซื่อสตัยส์จุรติ ความเชื่อถือและไวว้างใจซึ่งกนัและกนั และประการส าคญั คือ การสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูคา้ ใน
การใชสิ้นคา้ และ/หรือ บริการของบริษัท ดว้ยความรบัผิดชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามส าคญัต่อปัญหาและความตอ้งการ
ของลกูคา้เป็นอนัดบัแรก โดยใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนถือปฏิบตัิตามแนวทางดงัต่อไปนี ้

5.1 ยึดมั่นในการน าเสนอและส่งมอบสินคา้และบรกิารท่ีไดม้าตรฐาน และตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 
5.2 ยึดถือปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีไดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัลกูคา้อย่างดีที่สดุ 
5.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ที่จดัอยู่ในกลุ่มเดียวกนั ตอ้งมีความเท่าเทียมกนั 
5.4 ใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้งตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกคา้ ที่เก่ียวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินคา้และบริการ 

เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมใหแ้ก่ลกูคา้ 
5.5 พรอ้มที่จะตอบค าถามของลูกคา้ รวมทั้งการด าเนินการเก่ียวกับขอ้รอ้งเรียน การใหค้  าแนะน า และการ

ติดตามผลความคืบหนา้ในประเด็นต่างๆ ท่ีไดร้บัแจง้จากลกูคา้ 
6. สัมพันธภาพกับคู่ค้า 

 บริษัทก าหนดนโยบายใหม้ีการสรา้งความสัมพนัธท์ี่ดีกับคู่คา้ของบริษัท โดยเปิดโอกาสใหน้ าเสนอสินคา้และ/
หรือบรกิาร ไดโ้ดยเท่าเทียมกนั ผูบ้รหิารและพนกังานที่เก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบตัิงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ การพิจารณาและ
ตดัสินใจจะตอ้งตัง้อยู่บนพืน้ฐานการเปรียบเทียบในดา้นคณุภาพของสินคา้และหรือบริการ ราคา เงื่อนไขทางการคา้ และ
ปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบรษิัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และหา้มมิใหม้ีการรบัสินบนหรอื
ค่านายหนา้ใดๆ จากคู่คา้ รวมถึงการหา้มเปิดเผยขอ้มลูหรือขอ้เสนอของคู่คา้รายหนึ่งรายใดหรือหลายรายใหแ้ก่คู่คา้ราย
อื่นๆ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 บริษัทคาดหวงัใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกคนตดัสินใจด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัท และ
ลกูคา้ของบริษัท โดยตอ้งไม่ยอมใหเ้หตผุลในส่วนของตนเองหรือบคุคลในครอบครวัของตนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจที่ท  า
ใหเ้บี่ยงเบนไปจากหลกัการขา้งตน้ และเขา้ลกัษณะของการแสวงหาผลประโยชนเ์พื่อส่วนตวัที่ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์อง
บรษิัทและลกูคา้ของบรษิัท โดย 

7.1 ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชนห์รือเบียดบงัทรพัยสิ์น ซึ่งเป็นหรือ
ควรเป็นของบรษิัท หรือลกูคา้ของบรษิัท 
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7.2 ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเล่ียงสถานการณ ์หรือการมีกิจกรรมส่วนตัว และการมีผลประโยชนท์าง
การเงิน ซึ่งอาจขดัแยง้กบัหนา้ที่การงานท่ีผูบ้รหิารและพนกังานผกูพนัอยู่ 

7.3 หากต าแหน่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานมีผลในอนัที่จะเอือ้ประโยชนท์ัง้ทางตรงและ
ทางออ้มใหแ้ก่ตนเอง หรือสมาชิกในครอบครวัและญาติพี่นอ้ง หรือบุคคลภายนอก ผูบ้ริหารและพนกังาน
ดังกล่าวไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ และจะตอ้งแจง้ผูบ้ังคับบัญชาตามสายงานให้
ทราบในทนัที 

7.4 บริษัทจะหลีกเล่ียงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ในกรณีที่อาจจะ
น าไปสู่สถานการณท์ี่อาจจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษัท หรือขดัต่อผลประโยชนข์อง
ลกูคา้ของบรษิัท 

7.5 การที่ผู้บริหารและพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมภายนอกองคก์ร หรือด ารงต าแหน่ง
ภายนอกองคก์ร อาทิ การเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือเป็นพนักงานในองคก์รอื่น กิจกรรมนั้นๆ 
จะตอ้งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและลูกคา้ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม และจะตอ้งไม่ท าใหเ้กิดผลเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งจะตอ้งไม่กระทบต่อการปฏิบัติ หนา้ที่ของ
บคุคลนัน้ๆ 

7.6 หา้มมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานเขา้รว่มหรือรบัต าแหน่งใดๆ ในองคก์รที่ประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนักบั
บริษัท และเป็นการแข่งขนักับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม หรือกิจการที่อาจจะมีผลประโยชนข์ดัแยง้
กบับรษิัท 
 

8. การรักษาความลับ 
 บริษัทมีพนัธะผูกพนัและความรบัผิดชอบในการรกัษาความลบัของลกูคา้และคู่คา้เก่ียวกบัขอ้มลูการท ารายการ
ต่างๆ ระหว่างลกูคา้หรือคู่คา้กบับรษิัท และรวมถึงขอ้มลูเฉพาะตวัที่ไดร้บัจากลกูคา้ และ/หรือ คู่คา้ การน าขอ้มลูดงักล่าว
มาใชง้านตอ้งเป็นไปตามวตัถปุระสงคเ์พื่อการประกอบธุรกิจตามปกตขิองบรษิทั และจะตอ้งไม่น าขอ้มลูความลบัไปใชเ้พื่อ
ประโยชนส่์วนตวัของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผูบ้ริหารและพนกังานจึงมีหนา้ที่ตอ้งปกป้องรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ และ/หรือ คู่
คา้ใหเ้ป็นความลบั และพึงระมดัระวงัเสมอเมื่อจ าเป็นที่จะตอ้งน าขอ้มูลดงักล่าวไปใชง้าน ภาระหนา้ที่ของผูบ้ริหารและ
พนกังานในการรกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัของลกูคา้และหรือคู่คา้จะยงัคงอยู่ต่อไป แมว้่าบุคคลนัน้จะพน้สภาพจากการ
เป็นพนกังานของบรษิัทไปแลว้ก็ตาม 

9. การใช้ข้อมูลในทางทีผิ่ด 
บรษิัทก าหนดนโยบายใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีหนา้ที่ในการควบคมุ ดแูล และรกัษาขอ้มลูต่างๆ ภายในกิจการ 

ที่เก่ียวกับบริษัทและการประกอบธุรกิจของบริษัทไวเ้ป็นความลับ ซึ่งผูบ้ริหารและพนักงานจะตอ้งไม่น าขอ้มูลภายใน
กิจการดังกล่าวที่อาจไดร้ับในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งเพื่อ
ประโยชน์แก่ตนเอง สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท ความ
รบัผิดชอบที่จะไม่น าขอ้มลูไปใชใ้นทางที่ผิดดงักล่าว ใหผู้กพนัทัง้ในขณะที่เป็นพนกังาน และเมื่อพน้จากการเป็นพนกังาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้การเปิดเผยขอ้มลูแก่บุคคลภายนอกจะตอ้งอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลและความรบัผิดชอบของ
ผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้รหิารระดบัสงู 
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10. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย ์
 บริษัทมีความตระหนักดีถึงความส าคญัของขอ้มลูภายใน ซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคัญที่นกัลงทุนใชใ้นการตดัสินใจ

ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูเก่ียวกับผลการด าเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท ซึ่งหากมี
บุคคลที่ล่วงรูข้้อมูลภายในแล้วน าไปใช้ในการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนตามที่ก าหนดโดยกฎขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ย่อมก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม
ต่อนกัลงทุนรายอื่นที่ยงัไม่มีโอกาสรบัทราบขอ้มูลดงักล่าว บริษัทจึงก าหนดนโยบายหา้มมิใหม้ีการใชข้อ้มลูภายในที่ยัง
มิไดเ้ผยแพรต่่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท รวมทัง้ 

• ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนจะตอ้งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยพ์.ศ.2535
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรวมทั้งกฎระเบียบ
และขอ้บงัคบัของหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

• การน าข้อมูลภายในอันมีสาระส าคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทและยังมิไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปหาผลประโยชน ์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระท าความผิดทางกฎหมาย
และขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัท 

• ผูบ้ริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครวั จะตอ้งไม่ท าการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัท ในขณะที่
ครอบครองขอ้มลูภายในท่ียงัมิไดม้ีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป 

• ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูภายในอนัมีสาระส าคญั และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ของ
บรษิัทใหแ้ก่บคุคลอื่นท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 

ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีการพบกับนักวิเคราะห ์นักลงทุน และผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี ้

งานพบนักวิเคราะห ์นักลงทุน และผู้ถือหุ้น จ านวนคร้ัง (ต่อปี) 
การจดัประชมุนกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์(Analyst Meeting) 1 
การน าเสนอขอ้มลูต่อนกัลงทนุในประเทศ (Road Show) - 
บรษิัทจดทะเบียนพบผูล้งทนุ (Opportunity Day) - 

 

11. สินบนและแรงจูงใจ 
 บริษัทก าหนดนโยบายหา้มผูบ้ริหารและพนกังานให ้รบั เรียกรบั สินบนหรือส่ิงจูงใจต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบ
ใดก็ตาม และหา้มมอบหมายใหผู้ใ้ดกระท าการเช่นเดียวกนัแทนตนเอง เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความไดเ้ปรียบทางธุรกิจ สิทธิพเิศษ 
หรือผลประโยชนด์า้นการเงินต่างๆ และหา้มมิใหใ้หสิ้นบนทัง้โดยทางตรงหรือทางออ้มแก่เจา้หนา้ที่ของรฐั หรือนกัการเมอืง 
หรือบุคคลอื่นใด เพื่อโนม้นา้วใหบุ้คคลเหล่านัน้ใชดุ้ลยพินิจในทางเอือ้ประโยชนแ์ก่บริษัท ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ขดัต่อ
หลกัจรยิธรรมและขดัต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
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12. ของขวัญ ของรางวัล และการรับรอง 
 บริษัทไม่มีนโยบายใหผู้บ้ริหารและพนกังานยอมรบัของขวญั ของรางวลั หรือการรบัรองอย่างใดๆ ที่ใหโ้ดยคู่คา้

หรือบุคคลที่มีแนวโน้มจะเป็นคู่คา้ของบริษัท ที่เกินกว่าการเอือ้เฟ้ือตามปกติที่เก่ียวกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป 
ผูบ้ริหารและพนกังานที่ไดร้บัของขวญั ของรางวลั หรือการรบัรอง จะตอ้งสามารถแสดงเหตุผลอันสมควร และสามารถ
เปิดเผยรายละเอียดแก่บริษัทได ้และใหร้ายงานต่อผูบ้ังคับบัญชาเพื่อทราบ และในกรณีที่ไดร้บัเป็นของขวัญ หรือของ
รางวลัใดๆ ใหน้ าส่งต่อส่วนกลางเพื่อบรหิารจดัการต่อไป 

 
13. การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ 

 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และ
รายงานผลการติดตามดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้จดัเก็บบนัทึกขอ้มลูทัง้หมดที่เก่ียวกบัการกระท าที่ละเมิด
หรืออาจจะละเมิดต่อหลกัจรรยาบรรณนี ้ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนมีหนา้ที่ตอ้งใหค้วามรว่มมือในการใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง
และครบถว้นแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

บรษิัทมีความคาดหวงัใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนมีส่วนรว่มรบัผิดชอบในการสอดส่องติดตามดแูลการปฏิบตัิ
ตามหลักจรรยาบรรณนี ้เพราะการกระท าต่างๆ ท่ีขัดต่อหลักจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินัยการท างานตามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการท างาน และอาจจะถือเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย และเป็นการท าลายและท าใหเ้ส่ือม
เสียต่อคุณค่าที่ดีขององคก์ร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองคก์รในทุกๆ ดา้นทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ผูบ้ริหารและพนกังาน
จึงมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการรายงานต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้ริหารระดบัสงูรบัทราบทนัที เมื่อ
พบเห็นการปฏิบตัิหนา้ที่อนัเป็นการละเมิด หรือสงสยัว่าอาจจะเกิดการละเมิดต่อหลกัจรรยาบรรณนี ้

 
14. บทลงโทษ 

 บริษัทจะพิจารณาโทษต่อพนักงานที่ละเมิดหลักจรรณยาบรรณฉบับนี ้อย่างจริงจัง โดยให้อ านาจแก่
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้พิจารณาความผิด และลงโทษพนักงานของบริษัทที่กระท าผิดหรือขัดต่อหลัก
จรรยาบรรณ โดยพนักงานที่กระท าความผิดจะไดร้บัการพิจารณาลงโทษตามลักษณะและความรา้ยแรงของความผิด  
ตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป ทัง้นี ้โทษดงักล่าวเป็นโทษที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการท างาน ดงันี ้

• ตกัเตือนดว้ยวาจา 

• ตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

• พกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง 

• ใหอ้อก ปลดออก ไล่ออก 
 
การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทมีความตระหนักดีถึงความส าคญัของขอ้มลูภายใน ซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคัญที่นกัลงทุนใชใ้นการตดัสินใจ

ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูเก่ียวกับผลการด าเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือขอ้มลูอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท ซึ่งหากมี
บุคคลที่ล่วงรูข้้อมูลภายในแล้วน าไปใช้ในการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิด เผยต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนตามที่ก าหนดโดยกฎขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง ย่อมก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม
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ต่อนกัลงทุนรายอื่นที่ยงัไม่มีโอกาสรบัทราบขอ้มูลดงักล่าว บริษัทจึงก าหนดนโยบายหา้มมิใหม้ีการใชข้อ้มลูภายในที่ยัง
มิไดเ้ผยแพรต่่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนเพื่อการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท รวมทัง้ 

• ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ.2535 
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎระเบียบ
และขอ้บงัคบัของหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

• การน าขอ้มูลภายในอันมีสาระส าคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษัท และยังมิไดเ้ปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปหาผลประโยชน ์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระท าความผิดทางกฎหมาย
และขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัท 

• ผูบ้ริหารและพนกังาน รวมถึงสมาชิกในครอบครวั จะตอ้งไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ในขณะที่
ครอบครองข้อมูลภายในที่ยังมิไดม้ีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป ทั้งนี ้บริษัทมีนโยบายให้
กรรมการและผูบ้รหิารแจง้ใหค้ณะกรรมการทราบ ถา้หากมีการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท 

• ผูบ้รหิารและพนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูภายในอนัมีสาระส าคญั และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุน้ของ
บรษิัทใหแ้ก่บคุคลอื่นท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
 

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแลกิจการ
ในรอบปีทีผ่่านมา   

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ
การก ากับดูแลกิจการ หรือกฏบัตรคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

ในปี 2564 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ไดม้ีการจัดท าและทบทวนนโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติดา้นการ
ก ากับดูแลกิจการ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกตอ้งและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานไดอ้ย่างชัดเจน ซึ่ง
ครอบคลุมหลักเกณฑก์ารก ากับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัท โดยมีสาระส าคญัที่ท  าการปรบัปรุงดงันี ้

• การจดัท านโยบายและมาตรการดา้นการก ากบัดูแลกิจการ เรื่องการจา้งพนกังานภาครฐั เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับหลักเกณฑข์องแบบประเมินตนเองเพื่อพฒันาระบบต่อตา้นคอรร์ปัชนั ที่มีการปรบัปรุงหมวดการจา้ง
พนกังานรฐั (Revolving Door)  

• การจดัท านโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลใหค้รอบคลมุตามพรบ.คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล 

• การปรับปรุงนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ัปชันและคู่มือมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน 
เนื่องจากค านิยามบางส่วนยงัไม่มีระบุไวใ้นนโยบาย เช่น  การใหแ้ละการรบัการสนบัสนนุ (Sponsorship) / 
การให/้รบัการบริจาค (Donations) / การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) / การขัดแยง้
ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) / การติดสินบน  รวมทั้งการเพิ่มชื่อกลุ่มบริษัทและบุคลากรของ
บริษัท  เพื่อให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีอ านาจควบคุมดา้นการ
บรหิารจดัการ 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

MILL                                                                หนา้ 106                                ……………………รบัรองความถกูตอ้ง 
 

7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
พนักงาน และอืน่ๆ 

 7.1 โครงสร้างก ากับดูแลกิจการ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  บรษิัทมีโครงสรา้งการจดัการซึ่งประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการ

ชุดย่อย 7 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารการลงทุน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการ

พฒันาทรพัยากรมนษุย ์โดยรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี ้

 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 8 ชดุ  ไดแ้ก่ (ก) คณะกรรมการบรษิัท (ข) 

คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ง) คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ (จ) 

คณะกรรมการบรหิาร (ฉ) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  และ (ช) คณะการบรหิารการลงทนุ (ซ) คณะกรรมการพฒันา

ทรพัยากรมนษุย ์ โดยกรรมการเหล่านีป้ระกอบดว้ยผูท้รงคณุสมบตัิครบถว้นตามมาตรา 68  แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัท

มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ กจ. 12/2543 เรื่อง การ

ขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 22 มีนาคม 2543 ทกุประการ โดยขอบเขตอ านาจ

หนา้ที่ของคณะกรรมการแต่ละชดุ มีดงัต่อไปนี ้
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทปัจจุบันมีจ านวน 9 คน ประกอบดว้ยกรรมการที่ไม่ใช่

ผู้บริหาร 6 คน ซึ่งในจ านวนนีม้ีกรรมการอิสระอยู่ดว้ยจ านวน 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 3 คน ทั้งนี ้
กรรมการของบรษิัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้
ถือหุน้ 
 

           
 

 
 

 
 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท   
คณะกรรมการบริษัทตอ้งมีความหลากหลายทางดา้นคุณวุฒิ เพศ อายุ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดา้น โดยจะตอ้งประกอบไปดว้ยผูม้ีความรูใ้นธุรกิจของบริษัทฯ และมีความรูใ้นดา้นบญัชีและการเงินอย่างนอ้ย 1
คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งมีกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน ประกอบไปดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด และตอ้งมีจ านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี ้กรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูม้ี
คณุสมบตัิตามที่กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนด 
 

กรรมการอิสระ 
, 44%

กรรมการ , 56%

สดัสว่นกรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็น
ผูบ้รหิาร , 33%

กรรมการที่ไมเ่ป็น
ผูบ้รหิาร , 67%

สดัสว่นกรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร

6

1

2

1

1

1

บริหารธุรกิจ/ บญัชี / เศรษฐศาสตร์

การจดัการความเสี่ยง

ตรวจสอบ

รฐัศาสตร ์

กฏหมาย

วิศวกรรมศาสตร์

ทกัษะและประสบการณข์องกรรมการ

2

7

หญิง

ชาย 

ชาย / หญิง 
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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 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

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 

 

กรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์  

 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

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

 ประธานกรรมการบริหารการลงทนุ  
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  ตามหนังสือรับรองบริษัทก าหนดว่าการลงนามผูกพันบริษัท กระท าได้

ดงัต่อไปนี ้คือ นางสาวสรุีรตัน ์ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นางสาวจุรีรตัน ์ลปนาวณิชย ์หรือ นายประวิทย ์หอรุ่งเรือง กรรมการ

สองในสามคนนีล้งลายมือชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิัท 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท   

ในการประชุมสามญัประจ าปี กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถา้

จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงกบัสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้ง

ออกจากต าแหน่งนัน้ใหพ้ิจารณาจากกรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการซึง่

พน้จากต าแหน่งตามวาระในขอ้นีอ้าจไดร้บัเลือกตัง้กลบัเขา้มาใหด้  ารงต าแหน่งได ้

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื ้นฐานและความเชี่ยวชาญจาก

หลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้  า วิสัยทัศนก์วา้งไกล เป็นผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานที่โปร่งใส ไม่ด่าง

พรอ้ย รวมทัง้มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
1.) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงคข์อ้บงัคบัของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ
และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท  

2.) คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคมุ
ก ากับดูแลการบริหารการจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งไดร้ับมอบหมายให้ด าเนินงาน
ดงักล่าว เพื่อใหแ้น่ใจว่าฝ่ายบรหิารหรือบคุคลใดๆ นัน้ไดป้ฏิบตัิตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด  

3.) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการด าเนินงาน
ส าหรบัโครงการลงทนุขนาดใหญ่ของบรษิัท ตามที่ไดร้บัเสนอจากคณะอนกุรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบรหิาร 

4.) คณะกรรมการบรษิัทมีอ านาจแต่งตัง้ มอบหมาย หรือแนะน า ใหอ้นุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อพิจารณา
หรือ ปฏิบตัิในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร  

5.) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจติดตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณ
การด าเนินงานของบรษิัท 

6.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ โดยจดัใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูต้ิดตามด าเนินการร่วม และประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

7.) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่า
เหมาะสมและเพื่อผลประโยชนข์องบรษิัท 

 
การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเพียงพอและสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการ
บริหารงานของคณะกรรมการได ้อีกทัง้บริษัทไดแ้ยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็น 2 
ต าแหน่งและไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากับดูแล และการ
บริหารงานประจ า โดยมีการแบ่งแยกหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร
ไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอ านาจอย่างเพียงพอ ทัง้นีใ้นมติการอนุมตัิการท า
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รายการที่ส  าคญัยงัคงตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี นอกจากนี ้
อ  านาจที่มอบใหค้ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นการมอบอ านาจที่ไม่ท าให้
บุคคลที่มีส่วนไดเ้สียสามารถอนุมตัิรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องตนเองท า
รว่มกบับรษิัท หรือบรษิัทย่อยได ้

 

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย

คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะที่เก่ียวกับรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้กิจการมีระบบการก ากับดูแลที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของ
รายงานทางการเงิน อีกทัง้สรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ที่มีความรูค้วามเขา้ใจและมีประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงิน สามารถสอบทานรายการ
ทางการเงิน ซึง่จะมีผลใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึน้ คณะกรรมการตรวจสอบมี
ขอบเขตอ 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 กรรมการตรวจสอบเป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะท าหนา้ที่สอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เนื่องจากจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.) สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ

ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบบญัชีใดๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็น
เรื่องส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชีของบรษิัท 

2.) สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบควบคมุภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอบทาน
รว่มกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 
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3.) สอบทานการปฏิบตัิของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบั
และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4.) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรพัยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบ
บญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณข์องบคุลากรที่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบรษิัท 

5.) พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์ใหม้ีความถกูตอ้งและครบถว้น  รวมถึงใหค้วามเห็นถึงความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการ
ท ารายการดงักล่าว 

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

ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นดว้ยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานภายใตห้นา้ที่ความรบัผิดชอบส าเรจ็ลลุ่วงดว้ยดี 

10.) จดัใหม้ีการประชมุโดยที่ไม่มีฝ่ายบรหิารเขา้รว่มอย่างนอ้ยปีละ 3 ครัง้ แบ่งเป็นการประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชี
ภายนอก 1 ครัง้ การประชุมร่วมกับผูต้รวจสอบภายใน 1 ครัง้ และการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ          
1 ครัง้ 

11.) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรกึษาวิชาชีพอื่น หรือผูเ้ชี่ยวชาญ            
เฉพาะเรื่องไดเ้มื่อเห็นวา่จ าเป็นดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

12.) ในการปฏิบตังิานตามขอบเขตหนา้ที่ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญใหฝ่้ายจดัการ ผูบ้รหิารหรือ
พนกังานของบรษิัทฯ ที่เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้รว่มประชมุหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

ทั้งนี ้รายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ค า
เสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษิัท ในการคดัเลือกบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมใหเ้ป็นกรรมการบรษิัท และ ในการก าหนด
อตัราค่าตอบแทนของกรรมการบรษิัท เพื่อน าเสนอขออนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ รวมทัง้ใหค้  าเสนอแนะ แก่คณะกรรมการ
บริษัท ในการพิจารณาแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดับสูง และท าหนา้ที่ก าหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชนต์อบแทนของ
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท และบรษิัทย่อย และปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นอยา่งนอ้ย โดยคณะกรรมการ
บรษิัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และก าหนดใหป้ระธานของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทนตอ้งไมเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมขีอบเขตอ านาจหนา้ที่
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เป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปัจจบุนัมจี านวน 3 คน ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. นายอภิชาต ิ จีระพนัธุ ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นางสาวสรีุรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

โดย นางสาวปิยะวรรณ โรจนเ์ขษมศรี   เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1.) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท และบริษัทย่อย 

เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ  
2.) คดัเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย                 
ใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา  

3.) พิจารณากลั่นกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวตัิและคุณสมบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ
ของผูท้ี่จะเสนอชื่อ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯพิจารณา 

4.) พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและสมควรไดร้บั
เลือกตัง้ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้
เป็นกรรมการบรษิัท 

5.) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณก์ารเปล่ียนแปลง          
ที่เก่ียวขอ้งกบัคณุสมบตัิของกรรมการบรษิัท 

6.) ดูแลใหค้ณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองคป์ระกอบที่เหมาะสมกับองคก์ร รวมถึงมีการ
ปรบัเปล่ียนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไป  

7.) ก าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่น รวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่นใหแ้ก่
กรรมการบริษัท ผูบ้ริหารระดับสงูของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน โปร่งใส และน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือ น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี  

8.) ดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย ไดร้บัผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบ 

9.) ก าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อพิจารณา
ผลตอบแทนประจ าปี 

10.) ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
พิเศษอื่นนอกเหนือจากค่าจา้งส าหรบัพนกังาน  และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
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11.) พิจารณา จัดท าแผนการพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู ้บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ท่ีส าคัญแก่
กรรมการปัจจบุนัและกรรมการเขา้ใหม่ รวมถึงพิจารณาก าหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 

 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)  

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ก าหนดนโยบายดา้น
การก ากับดูแลกิจการที่ดี และก าหนดแนวทางการปฏิบตัิดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้การต่อตา้นทุจริตคอรปัชั่ น
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใหม้ีการด าเนินงานภายในองคก์รมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบไดพ้รอ้มทั้ง
ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างนอ้ย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
แต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และก าหนดใหป้ระธานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหาร
ของบริษัท คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ มีจ านวน 5 คน ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้
 

รายชื่อคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ 

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

2. นายอภิชาต ิ จีระพนัธุ ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

3. นายประวิทย ์ หอรุง่เรือง กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

4. นางสาวสรุีรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

5. นายอิทธิพล  เดี่ยววณิชย ์ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

 
โดย นางสาววฑัฒิกา เลิศฤทธิกุล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

1.)  ให้ค าแนะน าเก่ียวกับนโยบายแนวทางการปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการด าเนินงานที่ส  าคัญ           
ทัง้ในดา้นการบรหิารงานท่ียั่งยืน และดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม ต่อคณะกรรมการบรษิัท 

2.) ปฏิบตัิหนา้ที่เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
3.) ด าเนินการทบทวนนโยบายแนวทางการปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี อย่างสม ่าเสมอ 
4.) ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการด าเนินการ

สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่ก าหนด เพื่อพัฒนาและยกระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัท          
อย่างต่อเนื่อง 

5.) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัท 
6.) เสนอแนวทางในการปฏิบตัิที่ดีเก่ียวกบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบรษิัท 
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)  
คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อท าหนา้ที่บรหิารกิจการของบริษัท

ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไว ้อีกทั้ง         
สรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารรวมกัน 5 คน เป็นอย่างนอ้ย โดยคณะกรรมการบริษัท
เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร  และจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบริหารมี
ขอบเขตอ านาจหนา้ที่เป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิาร ปัจจบุนัมีจ านวน  7  คน ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้
 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1.) ด าเนินกิจการและบรหิารกิจการของบรษิัทฯ ตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่ง และ
มติของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

2.) ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิัท ในการตดัสินใจในประเด็นที่ส  าคญัต่อกลยทุธข์ององคก์ร
และทิศทางการด าเนินธุรกิจ แผนการลงทนุ งบประมาณ การจดัสรรทรพัยากร รวมทัง้ สรา้งระบบการท างานของ
บรษิัทใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิ 

3.) พิจารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอ ก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิัท
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี ้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิัท
เพื่อทราบในที่ประชมุคราวต่อไป 

4.) อนมุตัิการซือ้ขายสินคา้อนัเป็นธุรกรรมปกติของบรษิัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท 
5.) อนมุตัิค่าใชจ้่ายในการซือ้ทรพัยสิ์นอนัมีลกัษณะเป็นการลงทนุตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจาก

ที่ระบไุวใ้นงบประมาณประจ าปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
6.) อนุมัติการใชจ้่ายเงินลงทุนที่ส  าคญัที่ไดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิัท หรือตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดเ้คยมีอนมุตัิในหลกัการไวแ้ลว้ 
7.) เป็นคณะที่ปรกึษาฝ่ายจดัการในเรื่องเก่ียวกับนโยบายดา้นการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานทั่วไป 

และดา้นการปฏิบตัิการอื่นๆ  

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

1.  นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกลู         ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
2.  นายประวิทย ์ หอรุง่เรือง             ประธานกรรมการบรหิาร 
3.  นางนนัทภชัร เทียนประทีป กรรมการบรหิาร 
4.  นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ กรรมการบรหิาร 
5.  นายภชุงค ์ จงวิไลเกษม กรรมการบรหิาร 
6. นายสนุทร จิตบญุทวีสขุ กรรมการบรหิาร 
7. นางสาวสรุีรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรหิาร 
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8.) จดัสรรบ าเหน็จรางวลัซึ่งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ ต่อพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัทหรือบคุคล
ใดๆ ที่กระท ากิจการใหบ้รษิัท 

9.) ควบคุมดูแลการด าเนินการหรือการบริหารงานประจ าวนัของบริษัท ทัง้นี ้อ  านาจของผูบ้ริหาร  จะไม่รวมถึงการ
อนมุตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแยง้ หรือรายการใดที่คณะกรรมการบรหิารหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผูบ้ริหาร 
มีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถา้มี) ตามกฎเกณฑข์องตลาด
หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัิรายการ ในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งไดก้ าหนดไว ้

10.) ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่ก าหนดไว ้และ
ก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

11.) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee)  
เพื่อใหบ้ริษัทมีการพัฒนาดา้นการบริหารความเส่ียงใหม้ีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและให้สอดคลอ้งกับแนว

ปฏิบตัิดา้นการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบตัิ จึงสมควรจดัใหม้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อท า
หนา้ที่ก าหนดนโยบายก ากับและส่งเสริมการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร ซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัที่ท  าใหบ้ริษัทบรรลุ
ตามวตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงประกอบดว้ยกรรมการ อย่างนอ้ย 3 คนเป็นคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดย
คณะกรรมการบริษัท เป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และก าหนดประธานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่เป็นลายลักษณอ์กัษรไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ปัจจบุนัมีจ านวน 7 คน ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้

โดย นางสาววฑัฒิกา เลิศฤทธิกุล เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.  นายนิวตัร ์ บางเสงี่ยม ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
2. นางนนัทภชัร เทียนประทีป กรรมการบรหิารความเส่ียง 
3. นายประวิทย ์ หอรุง่เรือง กรรมการบรหิารความเส่ียง 
4. นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
5. นายภชุงค ์ จงวิไลเกษม กรรมการบรหิารความเส่ียง 
6. นายอิทธิพล เดี่ยววณิชย ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
7. นางสาวสรุีรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรหิารความเส่ียง 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.) ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบรษิัท รวมถึงใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการ

และฝ่ายจดัการ ในเรื่องการบรหิารความเส่ียงระดบัองคก์ร 
2.) ก ากับดูแลและสนับสนุนใหก้ารบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จในระดับองคก์รตลอดจนระดบัโครงการ       

โดยมุ่งเนน้เพิ่มการใหค้วามส าคัญและค านึงถึงความเส่ียงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้
ทรพัยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

3.) พิจารณาประเมินความเส่ียงที่ส  าคญัของบริษัทในระดบัองคก์ร อาทิเช่น ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ ดา้นการพฒันา 
ดา้นการผลิต ดา้นการลงทุน ดา้นการเงิน และดา้นกฎหมายและกฎระเบียบ โดยใหเ้สนอแนะวิธีป้องกนั และวิธี
ลดระดบัความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

4.) รายงานการก ากับผลการประเมินความเส่ียง และการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
เป็นประจ า ในกรณีที่มีเรื่องส าคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ                
เพื่อพิจารณาโดยเรว็ที่สดุ 

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

 
คณะกรรมการบริหารการลงทุน (Investment Committee) 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก าหนดนโยบาย 
หลกัเกณฑ ์และขอบเขตของการลงทุน รวมถึงติดตามการลงทุนของบริษัทใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบาย หลกัเกณฑ ์และ
ขอบเขตการลงทนุท่ีก าหนดไว ้

 คณะกรรมการบริหารการลงทุนประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างนอ้ย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้
คณะกรรมการบริหารการลงทุน และก าหนดใหป้ระธานของคณะกรรมการบริหารการลงทุนตอ้งไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษัท 
คณะกรรมการบริหารการลงทุนมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่เป็นลายลักษณอ์ักษรไวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารการ
ลงทนุ 

คณะกรรมการบรหิารการลงทนุ ปัจจบุนัมีจ านวน  4 คน ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้
รายชื่อคณะกรรมการบริหารการลงทุน 

1.  นายวิภธูา ตระกลูฮนุ ประธานกรรมการบรหิารการลงทนุ 

2. นายภชุงค ์ จงวิไลเกษม กรรมการบรหิารการลงทนุ 

3. นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ กรรมการบรหิารการลงทนุ 

4. นายสรวิศ วิจิตรเสถียร กรรมการบรหิารการลงทนุ 

อยู่ระหว่างสรรหาเลขานกุารคณะกรรมการบริหารการลงทนุ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการบริหารการลงทนุ 
1.) พิจารณาก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์ และขอบเขตการลงทนุ รวมถงึควบคมุตดิตามการลงทนุของบรษิัท ให้

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

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

 
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใหก้ารพัฒนาดา้น

การบริหารทรพัยากรมนุษยเ์ป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีทิศทางที่ถูกตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบายของหน่วยงานและองคก์ร 
รวมทัง้สามารถใชข้ีดความสามารถของทรพัยากรมนษุยข์บัเคล่ือนการด าเนินการตามกลยทุธท์างธุรกิจ ที่ก าหนดไว ้

คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุยป์ระกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างนอ้ย โดยคณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้

แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มีขอบเขตอ านาจหนา้ที่เป็นลายลกัษณ์

อกัษรไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุยปั์จจบุนัมีจ านวน  7 คน ดงัมีรายชื่อต่อไปนี ้

โดย นางสาวปิยวรรณ์ โรจนเ์ขษมศรี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

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

2.) ทบทวน ปรบัปรุง แกไ้ข ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ในการบริหารงานทรพัยากรมนษุยท์ี่มีใชใ้นปัจจบุนั หรือก าหนดใหม้ี
ใชต้่อไปในอนาคตใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานการณข์องบรษิัท กฎหมายแรงงาน และเป้าหมายของบรษิัทฯ  

3.) พิจารณาหลกัเกณฑก์ารขึน้เงินเดือน เงินรางวลัพิเศษ ตลอดจนการเล่ือนระดบั การแต่งตัง้พนกังาน เพื่อเสนอ

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

1. นางสาวสรีุรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู ประธานกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
2. นายประวิทย ์ หอรุง่เรือง กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
3. นายภชุงค ์ จงวิไลเกษม กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
4. นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
5. นางนนัภชัร เทียนประทีป กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
6. นายสนุทร จิตบญุทวีสขุ กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
7. นายอิทธิพล เดี่ยววณิชย ์ กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
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กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือประธานกรรมการบรหิาร  

4.) ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานดา้นการบรหิาร และการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ แลว้รายงานความกา้วหนา้ การ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพิจารณากลั่นกรองใหเ้ป็นไปตามความเห็นชอบ 

5.) ก าหนดใหม้ีการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็น
ตน้ไป เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

ผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  บรษิัทมีผูบ้รหิารจ านวน 8 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
1.) ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม

วตัถปุระสงคแ์ละขอ้บงัคบับรษิัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชมุ
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่ เ ก่ียวข้อง และขอบเขตอ านาจซึ่ง
คณะกรรมการก าหนด 

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

ประจ าปีของบริษัทที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจ าปี และก าหนดอ านาจการบริหารงาน 
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการของบรษิัท 

4.) รบัเอานโยบายของคณะกรรมการบรษิัทมาก าหนดทิศทาง แนวทาง กลยทุธ ์และเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อก าหนด
ภารกิจหลกัส าหรบัฝ่ายจดัการ 

5.) ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ เพื่อใหผู้บ้รหิารและฝ่ายจดัการด าเนินการตามยทุธศาสตรแ์ละแผนธุรกิจที่วางไว ้ตามนโยบายของบรษิัท 

รายชื่อผู้บริหาร ต าแหน่ง 

1.  นายประวิทย ์ หอรุง่เรือง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2.  นางนนัทภชัร เทียนประทีป รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานซพัพลายเชน 
3.  นายภชุงค ์ จงวิไลเกษม รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานการผลิต 
4.  นายสนุทร จิตบญุทวีสขุ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานขายและการตลาด 
5.  นายถิรพงษ ์ ค าเรืองฤทธ์ิ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกิจ 
6. นางสาวสรุีรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบคุลากรและนวตักรรมธุรกิจ  
7. นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชแีละการเงิน 
8. นายอิทธิพล  เดี่ยววณิชย ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานคณะกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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6.) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการและรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจดัการ ความ
คืบหนา้ในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม ่าเสมอ 

7.) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารหรือคณะกรรมการบริษัท 
 

อ านาจในการกระท านิติกรรมใด ๆ ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างกรรมการผูจ้ดัการหรือ
บคุคลที่มีส่วนไดเ้สียกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์หรือของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใตข้อบข่ายอ านาจของกรรมการผูจ้ดัการ
ในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดงักล่าวไม่ว่าโดยดลุยพินิจของตนเองหรือมอบหมายใหบุ้คคลอื่นกระท าใน
นามของตนเอง ในกรณีดงักล่าว นิติกรรมนัน้จะตอ้งน าเสนอเพื่อใหไ้ดค้วามเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
น าเสนอไปยงัคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท และ
ตามกฎหมายต่อไป 

 

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบรษิัท ไดก้ าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารไวอ้ย่างชดัเจนและโปรง่ใส โดยมี

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาแนวทางในการก าหนดคา่ตอบแทนรวมถงึผลประโยชนอ์ื่นๆ ของ
กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารระดบัสงู  

ทัง้นี ้ส าหรบัในปี 2564 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ริหารของบริษัทโดยรวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 
43.17  ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น  

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงิน 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

ในปี 2564 บรษิัทไดจ้่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั รวมทัง้สิน้ 41.61 ลา้นบาท                                                                                     
(2) ค่าตอบแทนอื่น 

ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้รหิาร 

บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีกองทนุส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่ผูบ้รหิาร โดยบรษิัทไดส้มทบในอตัราส่วน รอ้ยละ 4.61 ของเงินเดือน 

โดยในปี 2564 บรษิัทไดจ้า่ยเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัผูบ้รหิาร รวมทัง้สิน้ 1.56 ลา้นบาท 

สรุปการเปลี่ยนแปลงและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิทัมีการเปล่ียนแปลงและการถือครองหลกัทรพัยข์องคณะกรรมการ

และผูบ้รหิาร มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
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คณะกรรมการและผู้บริหาร     
                                                                          หน่วย : หุน้ 

รายช่ือ  
การถือหุ้นในบริษัท  

ณ 31 ธ.ค. 64  ณ 31 ธ.ค. 63 
เปล่ียนแปลง เพิ่ม 

(ลด) 

1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ - - - 

คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
2. พลต ารวจเอกสนุทร ซา้ยขวญั 61 58 3 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
3. นายปรารถนา บงกชมาศ 890,850 835,172 55,678 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
4. นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
5. นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
6. นายประวิทย ์ หอรุง่เรือง - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
7. นายโสภณ  ผลประสิทธิ ์ - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
8. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
9. นายภชุงค ์ จงวิไลเกษม 469 440 29 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
10. นายถิรพงศ ์ ค าเรืองฤทธิ์ - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - 106,666 (106,666) 
11. นางสาวสรุีรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู          3,712,264 5,823,998      (2,111,734) 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
12. นางนนัทภชัร เทียนประทีป - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
13. นายอิทธิพล                                         เดี่ยววณิชย ์ - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
14. นายสนุทร                                           จิตบญุทวีสขุ - - - 
คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ - - - 
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน  
               ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อย มีพนกังาน รวมทัง้สิน้  813 คน โดยแบ่งตามสายงานดงันี ้

สายงาน จ านวนพนักงาน(คน) 

สายงานบคุลากรและนวตักรรมธรุกิจ 90 

สายงานพฒันาธุรกิจ 2 

สายงานขายและการตลาด 26 

สายงานการผลิต 461 

สายงานซพัพลายเชน 14 

สายงานส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 56 

 สายงานบญัชีและการเงิน 64 

ฝ่ายจดัสง่และคลงัสินคา้ 100 
จ านวนพนักงานรวมทัง้สิน้ (คน) 813 

 

จ านวนพนักงาน และค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่พนักงานในปี 2564 

บรษิัทมีพนกังานที่ไดร้บัค่าตอบแทนในปี 2564 มีจ านวนทัง้หมด 813 คน โดยในปี 2564 บรษิัทไดจ้่ายผลตอบแทน
ใหแ้ก่พนกังาน จ านวนทัง้สิน้ 267 ลา้นบาท ซึ่งค่าตอบแทนพนกังานตามตาราง เป็นค่าตอบแทนประเภท เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา
, โบนสั, เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม, เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการที่พนกังานไดร้บัอาทิเช่น ค่าฝึกอบรม, 
ค่าแบบฟอรม์พนกังาน, เงินทดแทนต่างๆ เป็นตน้ ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บรษิัทไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานที่ส  าคญั
ในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นตน้  

 
จ านวนพนักงานและค่าตอบแทน 

ปี 2564  (ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2564) (ล้านบาท) 

พนักงานฝ่ายปฏิบตัิการ (คน)  559 
พนักงานในส านักงาน (คน) 254 
รวม (คน)  813 
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)  267  
เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 6 

 
 
 
 
 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

MILL                                                                หนา้ 122                                ……………………รบัรองความถกูตอ้ง 
 

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) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจ าปีของ

บรษิัท 
(ค) หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร (เลขานุการมีหนา้ที่จัดส่งส าเนา
รายงานการมีส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน เจ็ดวนันบัแต่
วนัท่ีบรษิัทไดร้บัทราบรายงานนัน้) 

3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
 

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพน้จากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หค้ณะกรรมการแต่งตัง้เลขานกุารบรษิัท

คนใหม่ภายใน 90 วนันบัแต่วนัที่เลขานกุารบริษัทคนเก่าพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ และใหค้ณะกรรมการมี

อ านาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว และ ให้ประธานกรรมการแจง้ชื่อ

เลขานุการบริษัทต่อส านักงานภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดใหม้ีผูร้บัผิดชอบในต าแหน่งดังกล่าว และใหแ้จง้ส านกังาน 

กลต. ทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสารตามวรรค (1) และ (2) ดว้ย  

ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
นายสามารถ อุดมพันธ์ ไดร้บัแต่งตัง้ด  ารงต าแหน่งผูอ้  านายการฝ่ายบัญชี โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 

2559 เพื่อท าหนา้ที่ควบคมุดแูลการท าบญัชีของบรษิัท โดยมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 
 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน   
ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้ผูต้รวจ

สอบภายในอิสระประจ าปี 2564 จากบรษิัท ไอ.เอ.พี. อินเทอรน์อล ออดิท จ ากดั โดยมีนายวฒันา จนัทรน์าคิน เป็นหวัหนา้
ทีมผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งมีหนา้ที่ท  าการส ารวจ และประเมินระบบควบคมุภายในของบรษิัท และรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัิของผูต้รวจสอบภายในของบรษิัท ปรากฎในเอกสารแนบ 3 

 
นักลงทุนสัมพันธ ์ 
นางสาวทตัพิชา ชาติสภุาพ 
52  อาคารธนิยะพลาซ่า  ชัน้ 29  ถนนสีลม  แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั  กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์ 0 2652 3333          โทรสาร  0  2632  9598 
อีเมลล ์ Tatpichar_c@millconsteel.com 

mailto:Tatpichar_c@millconsteel.com
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 

ในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไดแ้ก่ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท 
(ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 4,970,000* บาท นอกจากนี ้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด ยงัเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัทย่อย จ านวน 6  แห่งคือ บจก.มิลลค์อน บูรพา, บจก.สหร่วม วสัดุก่อสรา้ง, บจก.มิลลค์อน สตีล ไพพ ,์ บจก.ซนั
เทค รีไซเคิล แอนด ์ดีคารบ์อน, บจก.เวิลด ์ไวร ์โปรเซสซิ่ง และ บจก.มิลลค์อน สตีล บาร ์มีค่าสอบบัญชีรวมจ านวน 
5,835,000 บาท 

ค่าบริการอื่น (Non audit service) 

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่บริษัทผู้รับสอบบัญชี ดังนี ้

• บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 
1.1) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลบั ในการปฏิบตัิงาน เป็นจ านวนเงิน 32,375 บาท 
1.2) ค่าล่วงเวลาในการปฏิบตัิงาน เป็นจ านวนเงิน 85,500 บาท 
1.3) ค่าไปรษณีย ์เป็นจ านวนเงิน 26,185 บาท 

• บริษัทย่อย 
1.1) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลบั ในการปฏิบตัิงาน เป็นจ านวนเงิน 41,307 บาท 
1.2) ค่าล่วงเวลาในการปฏิบตัิงาน เป็นจ านวนเงิน 31,750 บาท 
1.3) ค่าไปรษณีย ์เป็นจ านวนเงิน 50,469 บาท 

 
สรุปการจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี ในแต่ละรอบปี ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 ให้แก่

ผู้สอบบัญชีดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

1. ค่าสอบบญัชีของบรษิัท และบรษิทัย่อย 10,805,000 บาท 11,257,000 บาท 11,145,000 บาท 

2. ค่าบรกิารอื่น ๆ 267,586 บาท 447,077 บาท 549,604 บาท 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ  

  8.1 สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา  

 คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่อการด าเนินธุรกิจที่ส  าคญัและการก ากบัดแูลกจิการของบรษิัทและบรษิัท

ย่อย คณะกรรมการบรษิัท ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการสรา้งคา่นิยมเก่ียวกบัจรยิธรรมเพื่อใหเ้ป็นวฒันธรรมของ

องคก์รจงึไดจ้ดัท าจรรยาบรรณทางธุรกจิเป็นลายลกัษณอ์กัษรขึน้ เพื่อส่งเสรมิพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อ

หนา้ที่การงาน ผูถื้อหุน้ เพื่อนรว่มงาน ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และสงัคม รวมถึงการหลีกเล่ียงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเส่ียงต่อการขดั

จรยิธรรมและอาจเป็นเหตใุหเ้ป็นการขดัต่อกฏหมายดว้ย 

ด้านการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมการบริษัทไดค้  านึงถึงความส าคญัของนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of 

Good Corporate Governance) และก าหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการก ากับดูแลกิจการที่

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับ

สาธารณะและผูถื้อหุน้อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีบ้รษิัทยงัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน ทัง้ใน

ระดบับรหิาร และระดบัปฏิบตัิงานเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดภาระหนา้ที่ อ  านาจในการด าเนินการของผูป้ฏิบตัิงาน 

ผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลักษณอ์ักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชท้รพัยสิ์นของบริษัทใหเ้กิดประโยชน ์และมีการ

แบ่งแยกหนา้ที่ผูป้ฏิบตัิงาน ผูต้ิดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเ้กิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนั

อย่างเหมาะสม  

 
ด้านการบริหารความเสี่ยง 

ในส่วนทางดา้นการบริหารความเส่ียงนัน้ กรรมการบริษัทไดพ้ยายามควบคมุและบริหารความเส่ียงอย่างใกลช้ิด 

โดยค านึงถึงเรื่องจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจเป็นส าคญั และด ารงไวซ้ึ่งความเป็นธรรมต่อคู่คา้ ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทกุๆ กลุ่ม และเพื่อใหท้ราบจดุอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการทจุรติหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคญัในการนี ้ 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็นอิสระอย่าง

เพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภาย ใน ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและสามารถสรา้งความเชื่อมั่นต่อ

ความเชื่อถือไดข้องงบการเงินของบรษิัท และเพื่อเป็นการสนบัสนนุการปฏิบตัิตามนโยบายอย่างเคร่งครดั ทางบรษิัทไดจ้ดั

อบรมเชิงปฏิบตัิเรื่องการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นในเชิงปฏิบตัิ (Anti-Corruption in Practice) ใหก้ับพนกังาน เพื่อ

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานใหม้ีจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน ผลกระทบที่เกิดจากการคอรร์ปัชั่น ต่อ

บรษิัท และต่อตวัพนกังานเอง 
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8.1.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด  

ในการแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 2 ราย 

จากจ านวณคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทัง้หมด 3 ราย มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและ

กลั่นกรองบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมสอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับรษิัท ตาม

ความจ าเป็นต่อองคป์ระกอบของโครงสรา้งกรรมการที่ยงัขาดอยู่ โดยพิจารณาจากทกัษะ ประสบการณ ์ความช านาญใน

ดา้นธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัที่บรษิัทด าเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงการบญัชี การเงิน และประสบการณจ์ากหลายสาขาวิชาชีพ

ต่างๆ ที่เป็นประโยชนก์ับบริษัท มีความสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาด ารง

ต าแหน่งกรรมการดว้ย 

หลักเกณฑก์ารสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ กลุ่มบริษัท 
ประเภทของกรรมการ กรรมการรายใหม่ กรรมการรายเดิม 

(1) กรรมการบรษิัท ▪ มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ข้อก าหนดที่ เ ก่ียวข้อง และ
ขอ้บงัคบับรษิัท 

▪ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ  ห รื อ เ ป็ น
ผู้ท ร งคุณวุฒิ  โดยมีประสบการณ์ที่
หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็น
ประโยชนก์บัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ 

▪ คว ามจ า เ ป็ นต่ อ อ ง ค์ป ร ะกอบข อ ง
โครงสร้างกรรมการที่ ยังขาดอยู่  โดย
พิจารณาจากทักษะ ประสบการณ ์ความ
ช านาญในดา้นธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกั
ที่บรษิัทฯด าเนินอยู่ การบญัชี การเงิน และ
ประสบการณจ์ากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ 
เป็นประโยชนก์ับบริษัทมีความสอดคลอ้ง
กบักลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

▪ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทาง
ผลประโยชนท์ี่อาจมีกบับรษิัท 

▪ การยินยอมจากผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อ
พิจารณา 

▪ ผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมา 
▪ การให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่
เป็นประโยชน ์

▪ การอทุิศเวลาใหก้บัองคก์ร 
▪ กา ร เ ข้า ร่ ว มกิ จ ก ร รมต่ า ง ๆ  ขอ ง
กรรมการ แต่ละคน 

(2) กรรมการอิสระ ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการ
อิสระ จะพิจารณาจากจ านวนกรรมการอิสระ
ในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
โดย 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

 

MILL                                                                หนา้ 126                                 ……………………รบัรองความถกูตอ้ง 
 

ประเภทของกรรมการ กรรมการรายใหม่ กรรมการรายเดิม 
▪ มี คุณสมบัติ ค รบถ้ว นตามป ระกาศ
คณะกร รมการก ากั บตลาดทุนและ
ประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ต า ม ข้ อ ก า ห น ด ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

▪ ตามนิยามกรรมการอิสระของบรษิัท  
 

ในการเลือกตัง้กรรมการทดแทนต าแหน่งที่ว่าง ในกรณีอื่นนอกเหนือจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ 
อาจสรรหาและเสนอชื่อผูท้ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทอาจเลือกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างได้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต  ่ากว่าสามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ ทัง้นี ้บุคคลที่เขา้มาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการท่ีทดแทน 

 
    การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ในการสรรหาประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ แทนต าแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ 
พิจารณาตามหลกัเกณฑ ์อนัประกอบดว้ย 

• เป็นกรรมการของบรษิัท ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 

• มีความรู ้ความสามารถ ในการด าเนินธุรกิจ เป็นผูท้ี่มีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คณุสมบตัิ ในดา้นต่างๆ 
ที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งเป็นประโยชนส์งูสดุต่อธุรกิจของบรษิัท 

• มีประสบการณใ์นการเป็นผูน้  าขององคก์ร และมีภาวะความเป็นผูน้  าสงู 

• ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รธุรกิจที่เก่ียวขอ้ง 

• ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท 

• พิจารณาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
 

ในปี 2564 มีกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ทัง้หมด 3 ราย ไดแ้ก่ พลต ารวจเอกสนุทร ซา้ยขวญั นายปรารถนา 
บงกชมาศ และนางสาวสทุธิรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้มีการกลั่นกรอง และ
พิจารณาดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นีม้ีคณุสมบตัิที่เหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกิจของบรษิัท จึงเสนอ แต่งตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัต่ออีกวาระหนึ่ง ยกเวน้นางสาวสทุธิ
รตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู ซึ่งไม่ประสงคจ์ะขอด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบรษิัทต่ออีก   

     
ทัง้นี ้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ บริษัทใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรเลือกตัง้ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็น

รายบคุคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่ตนมีอยู่ เลือกบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน 
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

ปี 2564 คณะกรรมการบรษิัท  และคณะกรรมการชดุย่อย โดยการเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ
คณะกรรมการชดุย่อยของแต่ละท่าน สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัต่อไปนี ้
สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ  ประจ าปี 2564  

 

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  10/10        1/1 

2 พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั  8/10 7/7       1/1 

3 นายปรารถนา บงกชมาศ 10/10 7/7 4/4      1/1 

4 นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ 9/10 7/7 4/4 3/3     1/1 

5 นางสาวสทุธิรตัน ์ ลีสวสัด์ิตระกลู(1) 7/7  3/3    6/8 8/8 1/1 

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

7 นายธีรยทุธ เลิศศิระรงัสรรค์(2)       8/8   

8 นายประวิทย ์ หอรุง่เรือง(3) 10/10   3/3  1/1 12/12    12/12 1/1 

9 นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ 8/10        1/1 

10 นายวิภธูา ตระกลูฮนุ 7/10    2/2    1/1 

11 ศ.(พิเศษ)ดร.ภกัด ี โพธิศิร ิ    3/3      

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

13 นายสิทธิชยั ลีสวสัด์ิตระกลู(5)       3/3   

14 นายภชุงค ์ จงวิไลเกษม     2/2 1/1 12/12 12/12  

15 นางนนัทภชัร เทียนประทีป      1/1 12/12 11/12  

16 นายธาน ี โลเกศกระวี(6)       4/8 5/8  

17 นายถิรพงศ ์ ค าเรืองฤทธ์ิ(7)     1/2  8/9 4/8  

18 นายนิวตัร ์ บางเสงีย่ม      1/1    

19 นายเขษม จนัทบรูณ์(8)        8/8  

20 นายทวีชยั กิตติชนะเจริญ(9)       8/8 2/8  

21 นายสนุทร จิตบญุทวีสขุ(10)       4/4 11/12  

22 นายอิทธิพล เด่ียววณิชย์(11)    3/3  1/1  12/12  

23 นายสรวิศ วิจิตรเสถียร(12)     1/1     
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หมายเหต:ุ (1) นางสาวสทุธิรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร, กรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์โดย
มีผลเมื่อวนัที่ 20 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไป 
(2) นายธีรยทุธ เลิศศิระรงัสรรค ์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 21 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไป 
 (3)นายประวิทย ์หอรุง่เรือง ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 21 ตลุาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 (4)นางสาวสรุีรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการพัฒนาทรพัยากรมนษุย ์  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร โดยมีผล
ตัง้แต่วนัที่ 21 กนัยายน 2564  เป็นตน้ไป  
 (5)นายสิทธิชัย ลีสวสัดิ์ตระกลู ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลตัง้แต่วนัที่ 21 ตลุาคม 2564 เป็นตน้ไป 
 (6)นายธานี โลเกศกระวี ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาทรพัยากรมนษุย ์และกรรมการการลงทนุ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 21 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไป 
(7)นายถิรพงศ ์ค าเรืองฤทธิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการพัฒนาทรพัยากรมนษุย ์กรรมการการลงทนุ และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 21 กนัยายน 2564 เป็นตน้
ไป 
 (8)นายเขษม จนัทรบรูณ ์ลาออกจากการเป็นกรรมการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 21 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไป 
 (9)นายทวีชยั กิตติชนะเจริญ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาทรพัยากรมนษุย ์โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 21 กนัยายน 2564 เป็นตน้ ไป 
 (10)นายสนุทร จิตบุญทวีสขุ ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์โดยมีผลดัง้แต่วนัที่ 21 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไป 
 (11)นายอิทธิพล เดี่ยววณิชย ์ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 21 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไป 
 (12)นายสรวิศ วิจิตรเสถียร ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการการลงทนุ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 21 กนัยายน 2564 เป็นตน้ไป 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ  
คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาค่าตอบแทนโดย

พิจารณาเปรียบเทียบกับระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ผลประกอบการของบริษัท และหนา้ที่ความรบัผิดชอบ
ของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอ านาจอนุมัติ
ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

1.) กรรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท  

2.) กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร จะไดร้บัผลตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นลกูจา้งหรือพนกังานของบรษิัท 

ในปี 2564 ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ไดพ้ิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ปี 2564 
(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 ากบัดแูลกิจการ 30,000 10,000 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 5,000 5,000 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 30,000 10,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 5,000 5,000 
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 ทัง้นี ้ในปี 2564 บรษิัทไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 

หมายเหตุ ค่าเบีย้ประชุมรายครัง้จะจ่ายใหก้ับกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมในอตัราสงูสดุไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี และ
กรรมการที่ด  ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ไดร้ับเบีย้ประชุมรายครัง้ ทั้งนี ้กรรมการที่ด  ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการบรหิาร
การลงทุน  จะไดเ้บีย้ประชุมรายครัง้เพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครัง้ ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครัง้ต่อปี โดย กรรมการที่ด  ารง
ต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดร้บัเบีย้ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ และกรรมการที่ด  ารงต าแหน่งมากกว่า 2 ต าแหน่ง จะก าหนด
ขอบเขตใหไ้ดค้่าตอบแทนและเบีย้ประชมุไดแ้ค่ 2 คณะเท่านัน้ 

ทัง้นี ้งบประมาณทัง้ปีส าหรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการทัง้หมดของบริษัทโดยไม่รวมบริษัทย่อย มีงบประมาณ
จ านวน 3,840,000 บาท โดยเมื่อจดัสรรครบตามส่วนของแต่ละกรรมการแลว้ กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถกู
จดัสรรตามสดัส่วนใหแ้ก่คณะกรรมการตามปรมิาณการปฏิบตัิงานของแต่ละกรรมการ 

 
  1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ  

     ส าหรบัปี 2564 ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผูบ้ริหารของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ซึ่งประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชุม โดยไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและเบีย้
ประชมุ และกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารไม่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการบรษิัท โดยมีรายละเอียดแยกเป็นบคุคลดงันี ้

 
 2. ค่าตอบแทนอื่น 

   ในปี 2564 บรษิัทไมม่ีสิทธิประโยชนอ์ื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและเบีย้ประชมุ 
 
 
 
 

รายชื่อกรรมการอิสระ / กรรมการที่
ไม่ใช่ผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 
คณะ     

กรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ        
กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะ    
กรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ 

รวมค่าตอบแทน 

1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ 1,060,000 - - - 1,060,000 
2. พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั 640,000 95,000 - - 735,000 
3. นายปรารถนา บงกชมาศ 290,000 - 80,000 - 370,000 
4. นายอภิชาติ จีระพนัธุ ์ - 440,000 400,000 - 840,000 
5. นายโสภณ ผลประสิทธิ ์ 285,000 - - - 285,000 
6. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ 280,000 - - - 280,000 
7. ดร.ภกัดี โพธิศิริ - - - 370,000 370,000 
รวม 2,555,000 535,000 480,000 370,000 3,940,000 
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8.1.3 การก ากับดูแลบริษทัย่อยและบริษัทร่วม  
การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม  
บริษัทใชน้โยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานบริษัทย่อย เช่นเดียวกันกับการก ากับดูแลการด าเนินงานของ

บริษัททุกประการ ส าหรบับริษัทย่อยนัน้จะมีคณะกรรมการบริหารชดุเดียวกนักบับริษัท และส าหรบับริษัทร่วม บริษัทจะส่ง
กรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัทใหเ้ป็นตวัแทนของบริษัทเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิัท
ร่วม โดยจ านวนของตวัแทนที่เขา้ไปเป็นกรรมการนัน้ จะพิจารณาจากสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัท ในบริษัทร่วมเป็นหลกั 
ทัง้นีเ้พื่อใหต้วัแทนด าเนินการดแูล และปกป้องสิทธิประโยชนข์องบรษิัทในฐานะผูถื้อหุน้ของบรษิัทรว่มรายหนึ่ง ในส่วนของ
การแต่งตัง้บคุคลเป็นกรรมการในบรษิัทย่อย และบรษิัทรว่มนัน้ บรษิัทจะด าเนินการสรรหา และคดัเลือกผ่านคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาก่อนที่จะเสนอต่อไปยงัที่ประชุมผูถื้อหุ้น  
หรือคณะกรรมการของบรษิัทย่อย หรือบรษิัทรว่มตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ใหถ้กูตอ้งตามขัน้ตอนท่ีกฎหมาย
ก าหนดไวต้่อไป  

ส าหรบับริษัทร่วม บริษัทไดด้  าเนินการส่งกรรมการ และ/หรือ บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการตวัแทน
ของบรษิัท เพื่อดแูลผลประโยชนใ์หก้บับรษิัทดงันี ้
  

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 บจ. มนูช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล  26.46% 3 1. นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู 
4 บจ. เดอะ เมกะวตัต ์ 29.07% 8 1.นางสาวจรุีรตัน ์ลปนาวณิชย ์

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

(1) ติดตามการด าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างใกลช้ิด เพื่อใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามเป้าหมายที่
บรษิัทฯ ก าหนดไว ้ 

(2) ปฏิบตัิหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อย
หรือบรษิัทรว่มก าหนด  

(3) พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เก่ียวกับ          
การด าเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม ตามแต่ที่กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัท
ย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัท ยกเว้นการ
พิจารณาและออกเสียงในเรื่องดงัต่อไปนี ้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่
ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท กล่าวคือ  
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(3.1) การท ารายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศการไดม้าและ
จ าหน่ายไป  

(3.2) การท ารายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิทั
ย่อย ไดแ้ก่ 
- การขายหรือโอนกิจการของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  
- การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทอื่นมาเป็นของบรษิัทย่อย  
- การเลิกกิจการของบรษิัทย่อย  
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน ์สิทธิเรียกรอ้งที่เป็นสาระส าคญัต่อความเสียหายของบรษิัทย่อย  
- การกูย้ืมเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน การค้า้ประกัน การก่อภาระผูกพนั หรือการใหค้วามช่วยเหลือทาง

การเงินใหแ้ก่บรษิัทอื่นที่มีผลต่อฐานะทางการเงินของบรษิัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั  
- การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิัทย่อย  
- การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการ

ด าเนินการอื่นใดที่เป็นผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของบริษัทในบริษัทย่อย
ไม่ว่าทอดใดๆ ลดลงตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุน้
นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัทย่อยนัน้ 
 

 8.1.4 การติดตามให้มกีารปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากบัดูแลกิจการ   

  บริษัทมีความมุ่งมั่นในการติดตามการด าเนินงาน เพื่อใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายและแนวปฏิบตัิในการก ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพัฒนา ทบทวน และปรบัปรุงนโยบายเพื่อใหส้อดคลอ้งกับขอ้
กฎหมาย หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกัคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้บังคับต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ทั้งนี ้บริษัทมีการ
ก ากับดูแลและติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการอย่างใกลช้ิด และไดท้ าการสรุปผลการปฏิบตัิใน
การก ากบัดแูลกิจการเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิัท  

         บรษิัทมีการติดตามเพื่อใหเ้กิดการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการท่ีดี ซึ่งผลการติดตามพบว่า
บรษิัทไดด้  าเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นไดอ้ยา่งครบถว้นแลว้ ดงันี ้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายว่า การตดัสินใจใดๆของคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ในการด าเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งท าเพื่อผลประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯเท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้ตอ้งพิจารณาความขดัแยง้กนัของผลประโยชนเ์ก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัท
กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสัตย ์สุจริต รวมทั้งมีเหตุผลและเป็นอิสระ  ซึ่งในปีที่ผ่านมา 
บริษัทไดต้รวจสอบรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนโ์ดยมีขอ้สรุปดงันี ้ คณะกรรมการตรวจสอบไดต้รวจสอบ
ธุรกรรมของบริษัท ซึ่งพบว่าเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้าทั่วไป และพบว่าไม่มีรายการใดที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท 
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(2) การดูแลเร่ืองการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษัทมีนโยบายการรกัษาความลับและการใชข้อ้มูลภายใน โดยยึดตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

และไดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรในนโยบายก ากบัดแูลกิจการและจรรณยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบรษิัท 
โดยสรุปดงันี ้ 

 
1. บริษัทไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ จดัท า

และเปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทต่อส านกังาน 

ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 และจดัส่งส าเนารายงานนีใ้หแ้ก่บริษัทฯ ในวนัเดียวกับวนัที่ส่งรายงานต่อส านกังาน ก.ล.ต. พรอ้มทัง้รายงานใหท้ี่

ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทัง้ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู (ตามนิยามของส านกังาน

ก.ล.ต.) แจง้ต่อคณะกรรมการหรือผูท้ี่คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้ของบรษิัท อย่างนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้

ก่อนท าการซือ้ขาย 

2. บริษัทไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานและลกูจา้งของบรษิัทและกลุ่มบริษัท ที่ ไดร้บัทราบขอ้มลู

ภายในที่เป็นสาระส าคญัซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลักทรพัย ์หา้มซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน

ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ขอ้มูล

ภายในของบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผู้ที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูลภายในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนั้นให้ผู้อื่นทราบ

จนกว่าจะไดม้ีการแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มาตรการลงโทษหากมีการกระท าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักล่าว

ขา้งตน้ บรษิัทฯ ถือเป็นความผิดทางวินยัตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัทโดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 

3.   กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน   มีหนา้ที่รกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัของบรษิัทเช่น ความลบัทางการคา้ 

ความลบัเก่ียวกบัขอ้มลูกิจการรว่มคา้ สตูรการประดิษฐ์คิดคน้ เทคโนโลยี ความรูท้างวิชาการ ฯลฯ ไม่ใหร้ั่วไหลไปยงับุคคล

ที่ไม่เก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย ยกเวน้กรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย หรือไดร้บั

อนมุตัิจากผูม้ีอ  านาจแลว้ 

ทัง้นี ้แนวทางดงักล่าวไดผ่้านการใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 
 

 (3)   การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) หรือ “MILL” ไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อแสดงเจตนารมณแ์ละความ
มุ่งมั่นในการต่อตา้นคอรร์ปัชนัในทกุรูปแบบ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย จึงมีนโยบายใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน
ของบริษัทฯ ด าเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมั่นในการต่อตา้นการทุ จริตคอรร์ัปชันโดย
ตระหนกัดีว่า การทุจริตและการคอรร์ปัชนันั้นเป็นภยัรา้ยแรงที่ท  าลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรมรวมทัง้ก่อใหเ้กิ ด
ความเสียหายต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดใหจ้ดัท านโยบายและมาตรการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนัและนโยบาย
การแจง้เบาะแสและคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทจุรติและคอรร์ปัชนั เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิส าหรบักรรมการ ผูบ้ริหารและ
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พนกังาน และเพื่อใหค้วามคุม้ครองผูท้ี่ใหค้วามรว่มมือกบับรษิัทฯ ในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั ไดแ้ก่ การแจง้เบาะแส 
หรือการใหข้อ้มลู รวมถึงการปฏิเสธการทจุริตคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ เพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่นว่าการกระท าดงักล่าวนัน้จะไม่
ท าใหผู้แ้จง้ไดร้บัความเดือดรอ้นและเสียหาย ดงัที่ไดก้ าหนดไวใ้นหวัขอ้ 6.1.2 เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบตัิการต่อตา้น
การทจุรติคอรร์ปัชนั นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิัทยงัก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายเป็นประจ าทกุปี 

บรษิัท ไดม้ีการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั ดงันี ้ 
1. บริษัทจะใหค้วามคุม้ครองผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือกบับริษัทฯในการแจง้เบาะแส หรือ ปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปั

ชนัที่เก่ียวขอ้งกบับริษัทฯ มิใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้น อนัตราย หรือไม่ไดร้บัความเป็นธรรมอนัเกิดจากการใหค้วามร่วมมือ
ในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัดงักล่าว 

2. บริษัทจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังาน หรือผูบ้ริหารที่ปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชัน
แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิัทฯ สญูเสียโอกาสทางธุรกิจ 

3. กรณีผูแ้จง้เบาะแส / รอ้งเรียน พบว่าตนเองไดร้บัความไม่ปลอดภยัหรืออาจเกดิความเสียหาย สามารถรอ้ง
ขอใหบ้รษิัทฯ  ก าหนดมาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมได ้

4. เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียน และใหข้อ้มลูที่กระท าโดยสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดขอ้มลู ผูแ้จง้
เบาะแส หรือ ใหข้อ้มูลและเก็บขอ้มูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจ ากัดใหม้ีการรบัรูเ้ฉพาะผูท้ี่มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการ
ตรวจสอบคน้หาความจรงิ หากพบว่ามีการน าขอ้มลูดงักล่าวไปใชผิ้ดวตัถปุระสงคห์รือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมจะถือวา่ฝ่า
ฝืนและเป็นการกระท าที่ผิดวินยั 

5. กรณีพบว่ามีพนักงานหรือผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นดว้ยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบุคคลอื่น อนัมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนัน้ไดแ้จง้เบาะแส / รอ้งเรียน หรือปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชนั ให้
ถือว่าเป็นการผิดวินยั 

ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการเพื่อป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้ง กับการ
ทจุรติคอรร์ปัชนัไวใ้น www.millconsteel.com ภายใตห้วัขอ้การก ากบัดแูลกิจการ 

 
(4) การแจ้งเบาะแส 

 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานหรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการรอ้งเรียน แจง้เบาะแส เสนอ
ขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะจากผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียที่ไดร้บัผลกระทบหรือมีความเส่ียงที่จะไดร้บัจากการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณการด าเนินธุ รกิจ 
รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทจุรติคอรร์ปัชนั ซึ่งครอบคลมุตัง้แต่ การรบัเรื่อง การตรวจสอบ  การสรุปผล ตลอดจนการ
คุม้ครองผูแ้จง้เรื่องและบุคคลที่เก่ียวขอ้งผ่านช่องทางที่บริษัทจดัไวผ่้าน E-mail และ โทรศพัท ์ โดยมีคณะกรรมการอิสระ
จากฝ่ายจดัการเป็นผูพ้ิจารณา และมีฝ่าย ก ากบัดแูลกิจการ ท าหนา้ที่กลั่นกรองเบาะแสและขอ้เรียนดงักล่าว  

ทั้งนี ้ ในปี 2564 ทางบริษัทไม่พบว่ามีการแจ้งเบาะแสในกรณีใดๆ ที่เกิดจากการทุจริตหรือการละเมิด
นโยบายและแนวปฏิบตัิการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัท 
 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส /ร้องเรียนการทุจริตคอรรั์ปชนั 
ผูพ้บเห็นเหตสุงสยัที่เขา้ข่ายการกระท าทุจริตคอรร์ปัชนัหรือไดร้บัผลกระทบจากการปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปั

ชนัสามารถแจง้เบาะแส / รอ้งเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพรอ้มทัง้ระบขุอ้เท็จจรงิหรือแจง้หลกัฐานท่ีชดัเจนเพียงพอ

http://www.millconsteel.com/
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ที่แสดงใหเ้ห็นว่ามีเหตอุนัควรใหเ้ชื่อไดว้่ามีการกระท าทจุรติคอรร์ปัชนั หรือไดร้บัผลกระทบจากการปฏิเสธการทจุรติคอรร์ปั
ชนัโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงต่อไปนี ้

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

และคอรร์ปัชนั)  
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 

ในกรณีที่เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธาน
กรรมการบรษิัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
หมายเหต ุ :  บรษิัทจะด าเนินการตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนโดยพิจารณาจากขอ้เท็จจรงิที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผูแ้จง้
เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนพึงตระหนักว่า การรายงานโดยไม่สุจริตหรือการรายงานในลักษณะไม่เปิดเผยชื่อนั้นอาจเป็น
ขอ้จ ากดัของบรษิัทในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ 
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8.2 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา  
8.2.1 จ านวนคร้ังการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ในปี 2564 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 3 ครัง้ ซึ่งแต่ละท่านไดเ้ขา้รว่มประชมุตาม
รายละเอียด ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายอภิชาติ จีระพนัธุ์(1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 7/7 
2. นายปรารถนา บงกชมาศ  กรรมการตรวจสอบ 7/7 
3. พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั(1) กรรมการตรวจสอบ 7/7 

  

 

8.2.2 ผลการปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

การปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

             คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุด
ย่อยของคณะกรรมการบริษัท  มีหน้าที่ ในการช่วย
คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่
เก่ียวกบัรายงานทางการเงิน การควบคมุภายใน และ  การ
ตรวจสอบภายใน เพื่อใหก้ิจการมีระบบการก ากับดูแลที่ดี 
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจนความ
น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน อีกทัง้สรา้งความเชื่อมั่น
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

 

ในปี 2564 บรษิัทมีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวนทัง้สิน้ 7 ครัง้  ทั้ งนี ้ขอบเขตหน้าที่ และความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลมุเรื่องดงัต่อไปนี ้

1. สอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน

กบัผูส้อบบญัชภีายนอก และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 
2. พิจารณาสอบทานระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิัทใหม้ีความเหมาะสมและมี  

ประสิทธิภาพ โดยสอบทานรว่มกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัมีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์กฎหมายหรือขอ้ก าหนดอื่นที่เก่ียวขอ้ง เช่น   

กฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์รวมทั้งขอ้บังคับและประกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง 

4. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหม้ีความถกูตอ้งและ 

ครบถว้น 
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  5.  พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในของบรษิัท รวมถึงพิจารณา      

       ค่าตอบแทนโดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ปรมิาณงานตรวจสอบและประสบการณข์องบคุลากรท่ีไดร้บั     

       มอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบรษิัท 

  6.  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

ทั้งนี ้ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานการประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่าง

ครบถว้นแลว้ ซึ่งสามารถดรูายละเอียดไดท้ี่ ‘’เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ’’  
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 
 

9.1 การควบคุมภายใน 
  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสอบถาม
ขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารในดา้นต่างๆ 5 ส่วน คือ 

 
องคก์รและสภาพแวดล้อม  

➢ คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการก ากับดูแลการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสัน้  ระยะ
ปานกลาง ระยะยาว  ควบคู่ไปกับการก าหนดงบประมาณประจ าปี  โดยไดม้ีการติดตามผลเป็นระยะๆ อีกทั้งยังมีก าร
ปรบัเปล่ียนแผนการด าเนินธุรกิจในชว่งระหว่างด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณใ์นขณะนัน้ตามความเหมาะสม  ทัง้นี ้ 
เรื่องดงักล่าวไดน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

➢ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ  และไดท้บทวนแลว้ว่าสามารถ
ปฏิบตัิไดต้ามเป้าหมายจรงิ  โดยวิเคราะหถ์ึงการใหส่ิ้งจงูใจและผลตอบแทนแก่พนกังานว่าเป็นไปอย่างสมเหตสุมผลดว้ย 

➢ บรษิัทไดม้ีการก าหนดโครงสรา้งองคก์รอย่างชดัเจน  โดยแยกการบรหิารออกเป็น  2  ส่วน  คือในส่วนการบริหาร
ส านักงาน  และการบริหารส่วนโรงงาน  ซึ่งท าให้สะดวกและเอือ้ประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

➢ บรษิัทไดม้ีการจดัท าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจริยธรรม  ซึ่งครอบคลมุถึงการหา้มมิใหฝ่้ายบรหิารและพนกังานปฏิบตัิตน
ในลกัษณะที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัทและคู่คา้ของบริษัท  อีกทัง้ไดก้ าหนดบทลงโทษกรณีที่มี
การละเมิดไวอ้ย่างชดัเจน   

➢ บริษัทไดม้ีการจดัท านโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในธุรกรรมดา้นการเงิน  การจัดซือ้ 
และการบริหารทั่วไปแบบรดักุม  และสามารถป้องกันการทุจริตได ้ โดยคู่มือการปฏิบัติงานดา้นจัดซือ้ที่จัดท าขึน้มีความ
สอดคลอ้งตามมาตรฐานคณุภาพ  ISO 9001: 2008 และ 14001: 2004   ส่วนการปฏิบตัิงานดา้นการเงนิและการบรหิารทั่วไป 
ไดม้ีการก าหนดแผนผงัการปฏิบัติงาน (Flow Chart)  พรอ้มทัง้ก าหนดอ านาจอนุมตัิเป็นวงเงินไวอ้ย่างชดัเจน  และบริษัทได้
พฒันาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการควบคมุการทจุรติดว้ย 

 ในการก าหนดนโยบายและแผนการปฏิบตัิงาน  บริษัทไดค้  านึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่คา้เพื่อประโยชนร์่วมกันใน
ระยะยาว  ซึ่งไดก้ าหนดไวใ้นหลกัจรรยาบรรณส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังาน 

 
การบริหารความเสี่ยง  

➢ บริษัทมีการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึน้ เพื่อทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจดัการ
ความเส่ียงอย่างนอ้ยปีละ 1  ครัง้  และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง  และรวมถึงการให้
ความส าคญักบัส่ิงบอกเหตลุ่วงหนา้  และรายการผิดปกติทัง้หลาย 

➢ คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงของบรษิัท  จะท าการวิเคราะหแ์ละรายงานความคืบหนา้ของลกัษณะความเส่ียง
และแนวทางการบรหิารจดัการความเส่ียงต่อคณะกรรมการบรษิัท  เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

➢ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท ไดก้ าหนดใหม้ีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุม
ความเส่ียงในดา้นต่างๆ ตลอดจนก าหนดวิธีการเพื่อลดความเส่ียงอนัจะก่อใหเ้กิดความสญูเสียต่อองคก์ร 
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➢ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดก้ าหนดแผนงานบริหารความเส่ียงประจ าปี และท าการติดตามการปฏิบตัิงาน  
พรอ้มทัง้มีการรายงานความคืบหนา้ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  

บรษิัทไดจ้ดัท าระเบียบอ านาจอนมุตัิดา้นการเงิน  และการด าเนินงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร ดงันี ้ 
➢ บรษิัทไดจ้ดัแบ่งแยกหนา้ที่ความรบัผิดชอบ  (1)  หนา้ที่อนมุตัิ  (2) หนา้ที่บนัทึกรายการบญัชีและขอ้มลูสารสนเทศ  

(3)  หนา้ที่ในการดแูลจดัเก็บทรพัยสิ์น ออกจากกันอย่างชดัเจน  และ Work Flow ที่แสดงถึงขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 
➢ บรษิัทไดก้ าหนดใหม้ีมาตรการและขัน้ตอนอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนั  และไดก้ าหนดไวเ้ป็นนโยบายเก่ียวกบั

ความขัดแยง้ทางผลประโยชนร์วมอยู่ในหลักจรรยาบรรณส าหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน  โดยมอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบ
ภายในท าหนา้ที่ในการตรวจสอบ  และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงบรษิัทหา้มมิใหผู้ม้ีส่วน
ไดเ้สียร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้งนี ้ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ ก็ตาม  
บริษัทไดค้  านึงถึงผลประโยชนส์งูสุดในระยะยาวเป็นส าคญั  และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขดัแยง้จะตอ้งรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ  หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแลว้แต่กรณี 

➢ บริษัทไดม้ีการติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามสญัญาในการท าธุรกรรมกับผูท้ี่เก่ียวขอ้งในลกัษณะที่มีผลผกูพนับริษัท
ในระยะยาว  และขอ้ตกลงดงักล่าวที่มีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง  จะเห็นไดจ้ากบริษัทไม่เคยมีปัญหาหนีเ้สียเกิดขึน้  อีกทั้ง
บรษิัทยงัไดก้ าหนดมาตรการเก่ียวกบัการท าธุรกรรมไวใ้นหลกัจรรยาบรรณส าหรบัผูบ้รหิารและพนกังานบรษิัท 

➢ บรษิัทไดม้ีการติดตามดูแลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยอย่างสม ่าเสมอ  ในกรณีที่บรษิัทมีเงินลงทนุในบรษิัทย่อย  
โดยบรษิัทไดส่้งใหก้รรมการของบรษิัทเขา้ไปเป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจของบรษิัทย่อย   

➢ บรษิัทไดม้ีมาตรการท่ีจะใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อลดความเส่ียงในการประกอบธุรกิจของบรษิัท 
โดยบรษิัทไดม้ีการว่าจา้งที่ปรกึษากฎหมายเฉพาะดา้นจากภายนอก  เพื่อใหเ้ขา้มาช่วยสอบทานเอกสาร  และใหค้  าปรกึษา
ในการด าเนินการดา้นต่างๆ  ตลอดจนไดว้่าจา้งบริษัท ผูเ้ชี่ยวชาญการตรวจสอบภายใน จากบุคคลภายนอกใหท้ าหนา้ที่
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนด  กฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งดว้ย 

➢ บรษิัทไม่เคยมีการกระท าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  และไดก้ าหนดมาตรการแกไ้ขและป้องกนัไวแ้ลว้ 
 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  
➢ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ ไดจ้ดัเตรียมเอกสารขอ้มูล  

และรายละเอียดเก่ียวกบัวาระการพิจารณาที่ส าคญั  เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจล่วงหนา้  
และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลงั (ถา้มี) บรษิัทจะจดัส่งใหม้ีขอ้มลูเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการ
ประชมุใหก้บัคณะกรรมการก่อนวนัประชมุหรือภายในประชมุ 

➢ บริษัทไดจ้ัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท  และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่แลว้  
พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการพิจารณาประชมุใหก้บักรรมการบรษิัททกุครัง้ที่มีการประชมุ  เพื่อเป็นการใหข้อ้มลูแก่กรรมการ
บรษิัท โดยจดัส่งล่วงหนา้เฉล่ีย  7  วนัก่อนวนัประชมุ 

➢ บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ  รวมถึง
ขอ้เสนอแนะ ขอ้ทว้งติง  และขอ้คัดคา้น (ถา้มี) และไดใ้หค้ณะกรรมการบริษัทรบัรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการ
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ประชมุครัง้ถดัไป  ซึ่งประธานกรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดแ้กไ้ขหรือเพิ่มเนือ้หาในรายงานการประชมุได้
อย่างอิสระ 

➢ บรษิัทไดจ้ดัเตรียมสถานที่เพื่อจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี  และบญัชีต่างๆ  ไวอ้ย่างเป็นสดัส่วน โดย
จดัเก็บไวท้ี่อาคารส านกังานใหญ่ของบรษิัท  และไม่เคยไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีว่ามีขอ้บกพรอ่งในการจดัเก็บเอกสาร 

➢ บรษิัทไดใ้ชน้โยบายการบญัชีตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป  ภายใตก้ารก ากบัและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตภายนอก  โดยไม่เลือกใชน้โยบายบญัชีที่ท  าใหบ้รษิัทแสดงผลประกอบการท่ีคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ 

 
ระบบการติดตาม  

➢ ฝายบริหารไดร้ายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการบริษัทรบัทราบทุกไตรมาส  
นอกจากนัน้บรษิัทไดเ้ตรียมจดัท าแผนงบประมาณประจ าปีส าหรบัใชใ้นปีหนา้ และจะน ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมินผล
การด าเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะหผ์ลต่างอย่างเป็นระบบต่อคณะกรรมการบรหิารบรษิัทต่อไป 

➢ บริษัทไดจ้ัดใหม้ีการประชุมระดับผูบ้ริหารทุกเดือน  เพื่อท าหนา้ที่ติดตามผลการปฏิบตัิงานและเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนดไวใ้นรูปของ  KPI (Key Performance Indicator) และหารือถึงแนวทางการแกไ้ขในกรณีที่ยงัไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว ้ นอกจากนั้นยังไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขึน้มาเพื่อสนับสุนนการด าเนินงานตาม
เป้าหมายของบรษิัท โดยเนน้การพฒันาระบบงานปฏิบตัิการดา้นต่าง ๆ เพื่อควบคมุตน้ทนุการผลิตใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

➢ บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไวอ้ย่างสม ่าเสมอ  โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท าหนา้ที่จดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งครอบคลมุทัง้การเงิน การด าเนินการ  และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ
ขอ้บังคับและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ในดา้นการรายงานผลการตรวจสอบ  และการรายงานความคืบหนา้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ไดร้บั
มอบหมายให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส และในปี 2564   บริษัทยังไม่พบว่ามี
ขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญั  และเพื่อเป็นการป้องกัน ฝ่ายตรวจสอบภายในไดด้  าเนินการตรวจสอบและติดตามผลการ
ปฏิบตัิงานของแต่ละหน่วยงานอย่างสม ่าเสมอ 

➢ บรษิัทมีนโยบายใหฝ่้ายบรหิารตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัททนัที หากกรณีที่เกิดเหตกุารณท์จุริตหรือสงสยั
ว่ามีเหตุการณ์ทุจริต  มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  และมีการกระท าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะ
การเงินของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 

ภายหลงัการประเมิน คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจบุนับรษิัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และสอดคลอ้งกับแบบประเมินการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับเรื่องการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และบคุคลที่
เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวนัน้ บรษิัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีรดักมุและเพียงพอ   
 

ระบบการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการ 

บริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรบัผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรกัษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
ด าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผูถื้อหุน้และ
ทรัพยสิ์นของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน  การด าเนินงาน การก ากับดูแลการ
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ปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และการบริหารความเส่ียง เพื่อช่วยใหบ้รษิัทฯ มีความมั่นใจที่จะ
บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไวใ้นเรื่องของระบบขอ้มูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกตอ้งเชื่อถือได้  และ
เพื่อใหบ้รรลกุารควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผลเก่ียวกบัรายงานทางการเงินดงักล่าว คณะกรรมการบรษิัทจึงไดม้อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้งติดตาม ผลการ
ปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุไตรมาส  รวมถึงประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในประจ าปีเพื่อ
น าเสนอต่อคณะกรรมการของบรษิัท 

 

 ผู้ตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขึน้ตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  ให้มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ ผู้
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการ
ทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคมุ ภายใน อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท
พิจารณา เพื่อใหค้วามเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบ ควบคมุภายใน  

ทัง้นี ้ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิใหแ้ต่งตัง้ผูต้รวจ
สอบภายในอิสระประจ าปี 2564 จากบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอรน์อล ออดิท จ ากัด โดยมีนายวฒันา จนัทรน์าคิน เป็นหวัหนา้
ทีมผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งมีหนา้ที่ท  าการส ารวจ และประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบตัิของผูต้รวจสอบภายในของบรษิัทครบถว้น โดยมีวุฒิการศึกษาทางดา้นบญัชี
และมีประสบการณ์ทางดา้นบัญชีและการเงิน รวมถึงดา้นการตรวจสอบภายใน และมีวุฒิบัตรการอบรม ทางดา้นการ
ตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียงองคก์ร รวมถึงไดร้บัการอบรมหลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการ
ควบคุมภายใน (ขัน้ Advance) ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีความเห็นว่ามีความรูแ้ละคณุสมบตัิเพียบพรอ้มในการ
ปฏิบตัิงานในบริษัท ทัง้ทางดา้นหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี การประเมินความเส่ียง และการควบคุมภายใน ทัง้ในระดับ
ธุรกิจและในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวได ้ 

 
การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการพิจารณาคดัเลือก ถอดถอน โยกยา้ย และเสนอแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน

ของบรษิัท รวมถึงพจิารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีภายนอกและผูต้รวจสอบภายใน โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ
และความเพยีงพอของทรพัยากร และปรมิาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณข์อง
บคุลากร ที่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบรษิัท 
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9.2 รายการระหว่างกัน 
ลักษณะความสัมพนัธ ์

บรษิัทมีการท ารายการกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ต่างๆ โดยรายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นการท ารายการกับ
ผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูบ้รหิารของบรษิัท รวมถึงการท ารายการกบับรษิัทที่เก่ียวขอ้งกนัซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้เป็นผูถื้อ
หุน้ และ/หรือ ผูบ้รหิาร ซึ่งสามารถสรุปลกัษณะความสมัพนัธไ์ดด้งันี ้ 
 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพนัธ ์

นายสมภพ ลีสวสัดิ์ตระกลู เป็นบิดาของนางสาวสรุีรตัน ์ ซึ่งเป็นกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

และกรรมการของบรษิัท  

นายสิทธิชยั ลีสวสัดิต์ระกลู เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ และเป็นพ่ีชายของนางสาวสทุธิรตัน ์และ นางสาวสรุี
รตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู ซึ่งเป็นกรรมการบรษิัท  

นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ และเป็นกรรมการบรษิัท  

นายสนุทร จิตบญุทวีสขุ เป็นสามีของนางสาวสทุธิรตัน ์ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นพ่ีสาวของนางสาวสรุีรตัน ์ลี
สวสัดิ์ตระกลู กรรมการบรษิัทและกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 
 กิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั 

กิจการทีอ่าจมีความขดัแย้ง ประเภทธุรกิจหลัก ลักษณะความสัมพนัธ ์

บรษิัท อาร.์ เอส. พี สตีล จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็ก กรรมการของบริษัท อาร.์ เอส. พี สตีล 
จ ากัด  เป็นสามีของนางสาวสุทธิรตัน์ ลี
สวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ และเป็นพี่สาวของนางสาวสุรีรตัน ์
ลีสวสัดิต์ระกลู กรรมการของบรษิัท 

บรษิัท เจนเนอรลั เอนจิเนียริง่ จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลิตวสัดกุ่อสรา้งและการใหบ้รกิาร เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทจ านวนรอ้ย
ละ 13.86 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 

Millcon Thiha Gel Limited ผลิตและจ าหน่ายเหล็กรูปพรรณ บรษิัทย่อยของบรษิัทรว่มคา้ 

บรษิัท สยามโซล่าร ์เจนเนอเรชั่น 
จ ากดั (มหาชน) 

ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต
และจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย ์

บรษิัทย่อยของบรษิัทรว่ม (เดิมเป็นบรษิัท
ย่อยของบรษิัท) 
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ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

ในรอบปีที่ผ่านมาบรษิัทมีการท ารายการระหว่างกนัอนัเนื่องมาจากการด าเนินธุรกิจกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
ซึ่งสามารถสรุปลกัษณะและมลูค่าของการท ารายการระหว่างกนั โดยแบ่งตามประเภทได ้ดงันี ้

▪ รายการค า้ประกนัเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน / เจา้หนีเ้งินกู ้

บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 
 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

  ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563  

 นายสิทธิชยั  
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

ค า้ประกนัเงินกูร้ะยะ
ยาวในประเทศ 

96.75 197.60 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากท าให้
บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อไป
สนบัสนนุการท าธุรกิจของบริษัท 

 นายสมภพ  

ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 นายสิทธิชยั  
ลีสวสัดิ์ตระกลู 
 

ค า้ประกนัเงินกูโ้ดย 
L/C ภายในและ
ภายนอกประเทศหรือ 
T/R และเงินกูโ้ดยออก 
P/N วงเงินซือ้ขาย
เงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 

5,909.27 5,486.80 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากท าให้
บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
เพ่ิมขึน้   

 

 

   บริษัท มิลลค์อน บูรพา จ ากดั 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563  

 นายสมภพ  

ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 นายสิทธิชยั  
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 บมจ.มิลล์
คอนสตีล  

ค า้ประกนัเงินกูโ้ดย L/C 
ภายในและภายนอก
ประเทศหรือ T/R เงินกู้
โดยออก P/N และวงเงิน
ซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศลว่งหนา้ 

3,100.92 2,620.46 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากท าให้
บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
เพ่ิมขึน้ 

 นายสิทธิชยั   
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 บมจ.มิลล์
คอน สตีล 

ค า้ประกนัเงินกูร้ะยะยาว
ในประเทศ 

1,070.41 1,323.29 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. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563  

 นายสิทธิชยั  
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 บมจ.มิลลค์อน
สตีล  

ค า้ประกนัเงินกูโ้ดย 
L/C ภายในและ
ภายนอกประเทศหรือ 
T/R และเงินกูโ้ดย
ออก P/N และวงเงิน
ซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศลว่งหนา้ 

234.01 185.93 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากท าให้
บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
เพ่ิมขึน้ 

 

 บริษัท ซันเทค เมทัลส ์จ ากดั 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่าของเงินกูยื้มคงค้าง (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563  

 นายสิทธิชยั  
ลีสวสัดิ์ตระกลู 

 บมจ.มิลลค์อน
สตีล  

ค า้ประกนัเงินกูโ้ดย 
L/C ภายในและ
ภายนอกประเทศหรือ 
T/R และเงินกูโ้ดย
ออก P/N และวงเงิน
ซือ้ขายเงินตรา
ต่างประเทศลว่งหนา้ 

327.70 324.70 รายการดังกล่าวเป็นประโยชนต์่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท เนื่องจากท าใหบ้ริษัทมีแหล่ง
เงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจเพิ่มขึน้ 

 

บริษัท ไอเจน พาวเวอรเ์ทค จ ากัด 

บุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

  ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2563  

 บมจ.มิลลค์อน
สตีล  

ค า้ประกนัเงินกู ้O/D,
เงินกูโ้ดยออก P/N 
และวงเงินกูร้ะยาว 

145.20 145.20 รายการดังกล่าวเป็นประโยชนต์่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทร่วม เนื่องจากท าให้บริษัท
รว่มมีแหล่งเงินทนุหมนุเวียนในธุรกิจเพิ่มขึน้ 
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ความเหน็ของกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการดงักล่าวและมีความเห็นว่ามีความจ าเป็นและสมเหตสุมผล เนื่องจาก
เป็นเงื่อนไขของการกูย้ืมเงินของธนาคารพาณิชย ์และเจา้หนีเ้งินกู ้เพื่อใชส้ าหรบัการด าเนินธุรกิจอนัก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อ
บรษิัทและบรษิัทย่อย โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค า้ประกนัเงินกูย้ืม  
 
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 ในปัจจุบัน ขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย ์และขอ้บังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการ หรือ
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ กบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย ไม่มีสิทธิออก
เสียงในการพิจารณาอนมุตัิการเขา้ท ารายการระหว่างกนันัน้ๆ 
 

 นโยบายการท ารายการระหว่างกัน 
นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหว่างกันโดยทั่วไปจ าแนกตามประเภทรายการ มีดังนี ้

▪ รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป เช่น การซือ้หรือขายสินคา้และ
บริการ เป็นตน้ บริษัทไดก้ าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกันใหม้ีเงื่อนไขต่างๆ เ ป็นไปตามลกัษณะการ
ด าเนินการคา้ปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดก้ับราคาที่เกิดขึน้กับบุคคลภายนอก และใหป้ฏิบัติ
เป็นไปตามสญัญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครดั พรอ้มทัง้ก าหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ใหช้ดัเจน เป็น
ธรรม และไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ทั้งนี ้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะท าหนา้ที่ตรวจสอบขอ้มลูและจดัท า
รายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและและความ
สมเหตสุมผลของการท ารายการทกุๆ ไตรมาส 

▪ รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ 
บรษิัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกับความสมเหตสุมผลและความ
จ าเป็นของการท ารายการก่อนท ารายการ และจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติ
ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์นที่
ส  าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถา้มี) โดยรายการระหว่างกันอื่นๆ ไดแ้ก่ รายการเก่ียวกับทรพัยสิ์นหรือบริการ
อื่นๆ เช่น การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์และการไดม้าหรือจ าหน่ายทรพัยสิ์น เป็นตน้ และรายการรบัหรือให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกูย้ืม การค า้ประกัน และการใชท้รพัยสิ์นเป็นหลกัประกัน เป็นตน้ ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดงักล่าว บริษัทจะใหผู้เ้ชี่ยวชาญ
อิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 
หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดร้บัการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัท รวมทัง้แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ทัง้นี ้บุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรือมีส่วนไดส่้วนเสียในการท ารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการท า
รายการระหว่างกนันัน้ๆ 
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ทัง้นี ้รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบต่างๆ ท่ีไดก้ าหนดขึน้ และ
กรรมการจะตอ้งไม่อนุมตัิรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลักษณะอื่นใดกับ
บรษิัท รวมทัง้จะตอ้งเปิดเผยรายการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณา  

 
เงือ่นไขและนโยบายราคา 
 รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน และกับ
พนัธมิตรทางการคา้  โดยใชน้โยบายการซือ้ขายซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด  
 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกนัดงักล่าว เป็นธุรกรรมที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจปกติ
ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทเก่ียวขอ้งกัน และพนัธมิตรทางการคา้ เป็นไปตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการจาก
กิจการอื่นที่ไม่เก่ียวขอ้งกัน กล่าวคือในการซือ้วัตถุดิบบริษัทมั่นในเรื่องคุณภาพและความสม ่าเสมอในการจัดหาวตัถุดิบ 
ส าหรบัการขายสินคา้ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายใหแ้ก่บรษิัท  
 
มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
 ในการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนันัน้ ในแต่ละบรษิัทไดม้ีการก าหนดอ านาจในการด าเนินการไวอ้ย่างชดัเจน
ว่าต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากประธาน
กรรมการบริหารหรือคณะผูบ้ริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ตามวงเงินที่ไดก้ าหนดไว ้ภายใตร้ะบบการควบคุม
ภายในที่ดีเพียงพอที่จะท าใหไ้ม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต การก าหนดอ านาจดังกล่าว ไดม้ีการพิจารณาทบทวนอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อใหเ้กิดความยืดหยุ่นและความคล่องตวัในการด าเนินงาน 
 ในกรณีที่อาจมีการท ารายการระหว่างกันในอนาคตที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษัท บริษัทจะ
ปฏิบตัิตามมาตรการและขัน้ตอนต่างๆ ตามประกาศและขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
รายการระหว่างกันทีเ่กิดขึน้ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย, บริษัทกับบริษัทร่วม, บริษัทย่อยกับบริษัทย่อย, บริษัท
ย่อยกับบริษัทร่วม, บริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน, บริษัทย่อยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน, บริษัทร่วมกับบริษัทที่
เกี่ยวข้อง, บริษัท กับพันธมิตรทางการค้า และบริษัทย่อยกับพันธมิตรทางการค้า 

 
ในปี 2564 บรษิัทมีรายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้กบับริษัทย่อย บรษิัทที่เก่ียวขอ้งกัน และพนัธมิตรทางการคา้ ท่ีไดท้ าการ

ซือ้ขาย หรือตกลงว่าจา้ง โดยใชเ้งื่อนไข และราคาตลาดเช่นเดียวกับที่ท  ากับบุคคลภายนอก ณ ขณะนัน้ๆ สรุป ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
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1.) รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่างบริษทั กับบริษัทยอ่ย 
 

หมายเหตุ1 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 8/2563 เม่ือวนัที่ 15 กนัยายน 2563 ไดมี้มติอนมุตัิการสละสิทธิ์ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของ MTL ส่งผลให ้MTL เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทรว่มของบริษัท 

 
 

บคุคล 
ที่เก่ียวโยงกนั 

ความสมัพนัธ ์ รายการระหว่างกนั 
งบการเงินรวม                                                              งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
บริษัท มิลลค์อน 
บรูพา จ ากดั 

บริษัทถือหุน้
รอ้ยละ 99.10 

ขายสินคา้  - - 573,817,952.00 471,970,148.00 797,040,325.00 

ซือ้สินคา้  - - 7,717,717,424.70 4,293,017,197.60 4,821,177,498.60 

รายไดอ้ื่น  - - 24,120,000.00 18,020,000.00 16,800,000.00 

ค่าใชจ้่ายอื่น  - - 11,012,880.00 11,012,880.00 11,012,880.00 

ลกูหนีก้ารคา้  - - - - - 

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้       - - 140,186,915.90 637,979,419.63 43,502,773.19 

ลกูหนีอ้ื่น  - - 1,428,651,915.17 1,189,217,333.38 1,106,610,982.81 

เงินรบัล่วงหนา้ค่าสินคา้  - - 269,615,463.12 424,741,826.34 393,908,236.01 

Millcon (Hong 
kong) Company 
Limited. 

บริษัทถือหุน้
รอ้ยละ 100 

ลกูหนีอ้ื่น  - - 801,372.66 423,526.85 107,293.25 
เงินกูย้ืมระยะสัน้  - - - - - 
       

Millcon Thiha 
Company 
Limited. 

บริษัทถือหุน้
รอ้ยละ 511  

(ถึงวนัที่ 30 ก.ย.63) 

ขายสินคา้  - - - 35,249,499.04 187,576,748.90 
รายไดอ้ื่น  - - - 585,000.00 780,000.00 
ค่าใชจ้่ายอื่น  - - - - - 

ลกูหนีก้ารคา้  - - - - 64,749,557.57 
ลกูหนีอ้ื่น        - - - - 5,239,511.08 
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บคุคลที่ 
เก่ียวโยงกนั 

ความสมัพนัธ ์ รายการระหว่างกนั 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
บริษัท สหรว่ม วสัดุ
ก่อสรา้ง จ ากดั 

บริษัทถือหุน้
รอ้ยละ 100 

ขายสินคา้  - - - - 196,058,025.74 
รายไดอ้ื่น  - - - - 255,466.00 

ดอกเบีย้รบั  - - - - 360,000.00 
ค่าใชจ้่ายอื่น  - - - - - 
ลกูหนีก้ารคา้  - - - - 15,476,765.92 

ลกูหนีอ้ื่น  - - 54,276.00 - - 
เจา้หนีก้ารคา้  - - - - - 
เงินกูย้ืมระยะสัน้  - -       51,790,000.00        51,790,000.00 - 

บริษัท มิลลค์อน 
สตีล ไพพ ์ จ ากดั 

บริษัทถือหุน้
รอ้ยละ 100 

ขายสินคา้  - - - -       57,405,375.50 
ซือ้สินคา้  - - 189,384,543.00 483,040.00         2,674,353.75 
รายไดค้่าเช่า  - - 4,200,000.00           1,050,000.00 - 

รายไดอ้ื่น  - - 4,200,000.00 3,100,000.00  3,000,000.00 
ค่าใชจ้่ายอื่น  - - -              146,022.00 - 
ลกูหนีอ้ื่น  - - 2,519,345.29 21,423,418.60 13,600,080.71 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้  - - - 162,000,000.00       61,500,000.00 
เจา้หนีก้ารคา้  - - - - 728,403.58 
เงินรบัล่วงหนา้ค่าสินคา้  - - - - - 

  เงินกูย้ืมระยะสัน้    45,000,000.00 - - 
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บคุคล 
ที่เก่ียวโยงกนั 

ความสมัพนัธ ์ รายการระหว่างกนั 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
บริษัท ซนัเทค รี
ไซเคิล แอนด ์ดี
คารบ์อน จ ากดั 

บริษัทถือหุน้
รอ้ยละ 99.99 

ขายสินคา้  - - 138,920,674.60 279,412,144.84 209,497,839.99 
ซือ้สินคา้  - - - - - 
รายไดค้่าเช่า  - - 288,000.00 252,000.00 147,000.00 

รายไดอ้ื่น  - - 5,995,100.00 1,580,000.00 3,727,095.00 
ดอกเบีย้รบั  - - - 10,457,763.44 12,237,230.78 
ค่าใชจ้่ายอื่น  - - 6,000.00 36,000.00 - 

ลกูหนีก้ารคา้  - - - 8,793,461.15 11,251,041.57 
ลกูหนีอ้ื่น  - - - 40,102,577.48 28,564,714.04 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้  - - - 38,500,000.00 38,500,000.00 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว  - - - 233,090,111.00 233,090,111.00 
เจา้หนีอ้ื่น  - - - 38,520.00 - 

บริษัท มิลลค์อน บริษัทถือหุน้ ลกูหนีอ้ื่น  - - - - 6,710.00 

สตีล บาร ์จ ากดั รอ้ยละ 99.97 เจา้หนีอ้ื่น  - - 669,199.85 803,599.85 1,000,000.00 
Millcon Thiha 
(HK) Limited. 

บริษัทย่อย
ทางออ้ม  

ขายสินคา้ 
ลกูหนีก้ารคา้ 

 - 
- 

- 
- 

- 
- 

363,674,994.00 
- 

222,668,190.33 
113,104,607.32 

 (บริษัทรว่มถือ
หุน้รอ้ยละ 100) 
(ถึงวนัท่ี 30 
ก.ย.63) 
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2.) รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่างบริษทั กับบริษัทร่วม      
บคุคล 

ที่เก่ียวโยงกนั 
ความสมัพนัธ ์ รายการระหว่างกนั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

บริษัท บี จิสติกส ์
จ ากดั (มหาชน)1 

บริษัทถือหุน้รอ้ย
ละ 7.49 

 

ขายสินคา้ 7,681.73 16,649.10 809.20 7,681.73 16,649.10 809.20 
รายไดค้่าเช่า - 162,120.00 277,920.00 - - - 
รายไดอ้ื่น -2,400 39,000.00  -2,400 39,000.00 - 

ค่าใชจ้่ายอื่น  25,330,410.84  53,493,621.16 173,308,879.52  23,127,441.64  27,673,696.35 125,798,102.10 
ลกูหนีก้ารคา้ - 335.19  - 335.19 - 
ลกูหนีอ้ื่น - 44,958.31 23,160.00 - 44,958.31 - 

เจา้หนีก้ารคา้ - 35,817.41  - 35,817.41 - 
เจา้หนีอ้ื่น - 3,914,766.75 18,260,347.85 - - 15,519,375.20 

Millcon Thiha 
Company 
Limited. 

บริษัทถือหุน้รอ้ย
ละ 20.21 
 

ขายสินคา้ 
รายไดอ้ื่น 

33,052,613.72 
1,266,670.37 

- 
1,117,887.77 

- 
- 

33,052,613.72 
1,266,670.37 

- 
1,117,887.77 

- 
- 

ลกูหนีก้ารคา้ 13,620,726.64 8,496,039.05 - 13,620,726.64 8,496,039.05 - 
ลกูหนีอ้ื่น 6,171,771.33 4,804,140.83 - 6,171,771.33 4,804,140.83 - 

Millcon Thiha 
(HK) Limited. 

บริษัทย่อยของ
บริษัทรว่ม 
(บริษัทรว่มถือหุน้
รอ้ยละ 100) 

ขายสินคา้ 
ลกูหนีก้ารคา้ 

180,386,360.79 
196,755,485.41 

 

- 

142,363,529.27 
- 
- 

180,386,360.79 
196,755,485.41 

- 

142,363,529.27 
- 
- 

บริษัท ไอเจน 
พาวเวอรเ์ทค 
จ ากดั 

บริษัทถือหุน้รอ้ย
ละ 49 

ดอกเบีย้รบั 
รายไดอ้ื่น 

1,022,919.73 
13,007,887.11 

782,010.37 
- 

- 
- 

1,022,919.73 
13,007,887.11 

782,010.37 
- 

- 
- 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 27,049,000.00 19,240,000.00 14,300,000.00 27,049,000.00 19,240,000.00 14,300,000.00 
  ลกูหนีก้ารคา้ 

ลกูหนีอ้ื่น 
6,115,472.15 
8,532,027.37 

- 
1,046,307.64 

- 
- 

6,115,472.15 
8,532,027.37 

- 
1,046,307.64 

-  
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บุคคล 
ทีเ่กี่ยวโยงกนั 

ความสัมพนัธ ์ รายการระหว่าง
กัน 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

บริษัท มนูช็อต 
เวนเจอร ์
แคปปิตอล จ ากัด 

บริษัทถือหุน้รอ้ย
ละ 26.46 

   ลกูหนีอ้ื่น - 3,000.00 - - 3,000.00 - 
  

  
 

  

บริษัท เดอะ เม
กะวตัต ์จ ากดั 

บริษัทถือหุน้รอ้ย
ละ 29.07 

รายไดค้่าเช่า 
รายไดอ้ื่น 
ดอกเบีย้รบั 

  ลกูหนีอ้ื่น 
  เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 
  เจา้หนีอ้ื่น 

     1,440,000.00 
     2,009,615.41 
   38,587,499.99 
  40,955,878.01 
735,000,000.00 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

435,000,000.00 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

  1,440,000.00 
  2,009,615.41 
38,587,499.99 

  40,955,878.01          
735,000,000.00 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

435,000,000.00 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1หมายเหต ุที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัท่ี 2564 ไดม้ีมติอนมุติัการจ าหน่ายหุน้สามญัของบริษัท บ ีจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (“B”) โดยขายผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คงเหลือหุน้ท่ีบริษัทถือคิดเป็นรอ้ยละ 
10.04 และสง่ผลให ้B สิน้สถานะบรษิัทรว่มของบรษิัท 
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3.) รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่างบริษทั กับบริษัทร่วมค้า 
บคุคล 

ที่เก่ียวโยงกนั 
ความสมัพนัธ ์ รายการระหว่างกนั 

งบการงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

บริษัท โคเบลโก ้
มิลลค์อน สตีล 
จ ากดั 

บริษัทรว่มคา้
ถือหุน้รอ้ยละ 
50 

ขายสินคา้ 445,056,525.24 625,412,589.20 1,571,388,005.10 - - 50,287.50 
ซือ้สินคา้ 1,397,842,996.37 864,382,235.69 1,641,969,435.56 1,382,329,940.67 864,382,235.69 1,576,341,541.26 
รายไดค้่าเช่า 960,000.00 960,000.00 960,000.00 960,000.00 960,000.00 960,000.00 

รายไดอ้ื่น 4,392,260.98 3,062,530.88 2,577,530.33 4,392,260.98 3,062,530.88 2,577,530.33 
ค่าใชจ้่ายอื่น         4,758,733.20 4,489,378.88 5,674,662.00        4,758,733.20 4,489,378.88 5,674,662.00 
ลกูหนีก้ารคา้ 6,149,132.50 100,652,209.93 502,501,551.82 - - - 

ลกูหนีอ้ื่น 4,415,709.24 3,873,663.73 3,818,784.41 4,415,709.24 3,873,663.73 3,818,784.41 
เจา้หนีก้ารคา้ 129,773,165.70 23,059,656.09 150,208,850.63 129,773,165.70 23,059,656.09 150,208,850.63 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 80,878,554.08 19,035,326.51 - 80,878,554.08 19,035,326.51 - 

เงินรบัล่วงหนา้ค่าสินคา้ 124,211,051.87 609,120.000 - - - - 
Wisdom Tree 
Investment(s) 
Limited 

บรษิัทรว่มคา้
ถือหุน้รอ้ยละ 
45 

ลกูหนีอ้ื่น 5,023,366.69 3,746,981.19 1,851,872.20 5,023,366.69 3,746,981.19 1,851,872.20 
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4.) รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่างบริษทั  กับบริษทัทีเ่กี่ยวข้องกนั 
บคุคล 

ที่เก่ียวโยงกนั 
ความสมัพนัธ ์ รายการระหว่างกนั 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

Millcon Thiha 
GEL Company 
Limited. 

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั  ถือหุน้รอ้ยละ
100 

ขายสินคา้ - 12,126,233.90 113,141,289.00 - 12,126,233.90 113,141,289.00 
ซือ้สินคา้ 32,943,161.34 - - - - - 
ขายสินทรพัย ์ 35,632.25 182,787.08 4,604,653.65 35,632.25 182,787.08 4,604,653.65 

รายไดอ้ื่น 6,312,862.47 7,831,518.88 3,600,000.00 6,312,862.47 7,831,518.88 3,600,000.00 
ลกูหนีก้ารคา้ 13,083,527.55 9,984,025.89 54,918,936.41 13,083,527.55 9,984,025.89 54,918,936.41 
เงินจา่ยล่วงหนา้ค่า       

สินคา้  - -  - - 
ลกูหนีอ้ื่น 39,606,089.12 30,989,703.10 33,834,522.62 37,205,378.66 30,989,703.10 33,834,522.62 
ค่าเผื่อ (ลกูหนีอ้ื่น) - - -15,903,587.97 - - -15,903,587.97 

เจา้หนีก้ารคา้ 4,963,608.30 1,559,275.02 1,288,323.09 - - - 
บริษัท เจนเนอรลั 
เอนจิเนียริ่ง 
จ ากดั (มหาชน) 

เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่
ของบริษัทโดยถือ
หุน้รอ้ยละ 13.86 

ขายสินคา้ 77,018,262.29 19,378,807.86 16,264,731.08 77,018,262.29 19,213,607.86 10,822,974.08 
ลกูหนีก้ารคา้ 18,673,506.74 13,616,790.77 1,329,958.64 18,673,506.74 13,616,790.77 - 

ลกูหนีอ้ื่น 271,755.96 - - 271,755.96 - - 
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บคุคล 
ที่เก่ียวโยงกนั 

ความสมัพนัธ ์ รายการระหว่างกนั 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
บริษัท อาร.์ เอส. 
พี สตีล จ ากดั 

พ่ีสาวของ
กรรมการบริษัท
เป็นบคุคลอยู่กิน
ฉนัทส์ามีภริยา
ของนายสนุทร 
จิตบญุทวีสขุ ซึ่ง
เป็นกรรมการของ 
RSP 

ขายสินคา้ 44,484,197.66 141,759,164.51 275,826,334.23 656,492.16 55,448,381.61 38,745,566.57 
ซือ้สินคา้ 200,168.40 - 1,209,087.35 200,168.40 - - 

ขายสินทรพัย ์ - - 2,065,000.00 - - - 
ค่าใชจ้่ายอื่น      527,693.65 3,582,946.39 1,325,080.44           462,762.00  715,807.89 862,875.79 
ลกูหนีก้ารคา้ 9,786,994.57 16,639,875.55 81,693,209.59 3,923,520.83 6,458,865.12 7,728,725.51 

ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู - - - - - - 
ลกูหนีอ้ื่น - - - - - - 
ค่าเผื่อ (ลกูหนีอ้ื่น) - - - - - - 

เงินรบัล่วงหนา้ค่าสินคา้ - - 31,088,785.05 - - 31,088,785.05 
เจา้หนีอ้ื่น 43,558.67 97,552.00 153,733.07 36,770.00 90,552.00 145,533.07 

บริษัท สยามโซ บริษัทย่อยของ ลกูหนีอ้ื่น 2,705,865.38 - - 2,705,865.38 - - 
ล่าร ์เจนเนอเรชั่น บริษัทรว่ม (เดิม เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 2,399,953.00 - - 2,399,953.00 - - 
จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษัทย่อย        
 ของบริษัท)        
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5.)   รายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่างบริษทั กับพันธมติรทางการค้า 
 

บคุคล 
ที่เก่ียวโยงกนั 

ความสมัพนัธ ์ รายการระหว่างกนั 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
บริษัท อินไซท ์
สตีล จ ากดั 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่
และกรรมการผูม้ี
อ  านาจเป็นญาติ
ของผูบ้ริหาร
บริษัท 

ขายสินคา้ 2,731,010.50 2,676,150.00 129,837,158.39 - 481,374.00 122,640,319.41 

ซือ้สินคา้ - - 105,442,480.00 - - 105,442,480.00 
ค่าใชจ้่ายอื่น - 378,840.00 - - - - 

ลกูหนีก้ารคา้ - - 111,398,898.87 - - 111,398,898.87 
เจา้หนีก้ารคา้ - - 112,823,453.60 - - 112,823,453.60 

บริษัท จรสั
รุง่โรจน ์จ ากัด 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่
และกรรมการผูม้ี
อ  านาจเป็นญาติ
ของผูบ้ริหาร
บริษัท 

ขายสินคา้ 137,653,266.70 83,887,521.20 125,791,605.80 2,311,580.40 - 9,825,896.30 
ลกูหนีก้ารคา้ 11,283,662.53 14,425,137.59 6,884,060.17 - - - 
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เงือ่นไขและนโยบายราคา 
 รายการระหว่างกนัขา้งตน้ เป็นการท าธุรกรรมระหว่างบรษิัทกบับรษิัทย่อย กบับรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั และกบั
พนัธมิตรทางการคา้  โดยใชน้โยบายการซือ้ขายซึง่เป็นไปตามกลไกตลาด  
 
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการระหวา่งกนัดงักล่าว เป็นธุรกรรมที่เกิดขึน้จากการด าเนินธุรกจิปกติ
ระหว่างบรษิัทกบับรษิัทย่อย กบับรษิัทเก่ียวขอ้งกนั และพนัธมิตรทางการคา้ เป็นไปตามเงื่อนไขเชน่เดียวกบัรายการจาก
กิจการอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั กล่าวคือในการซือ้วตัถดุิบบรษิัทมั่นในเรื่องคณุภาพและความสม ่าเสมอในการจดัหาวตัถดุิบ 
ส าหรบัการขายสนิคา้ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายใหแ้ก่บรษิัท  
 
มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน 
 ในการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนันั้น ในแต่ละบรษิัทไดม้ีการก าหนดอ านาจในการด าเนินการไวอ้ย่างชดัเจน
ว่าตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากกรรมการผูจ้ดัการ หรือคณะกรรมการของแต่ละบรษิัทย่อย หรือไดร้บัอนมุตัิจากประธาน
กรรมการบรหิารหรือคณะผูบ้รหิาร หรือคณะกรรมการบรษิัทของบรษิัท ตามวงเงินท่ีไดก้ าหนดไว ้ภายใตร้ะบบการควบคมุ
ภายในท่ีดเีพียงพอท่ีจะท าใหไ้มเ่กิดการรั่วไหลหรือการทจุรติ การก าหนดอ านาจดงักล่าว ไดม้ีการพิจารณาทบทวนอยา่ง
สม ่าเสมอเพื่อใหเ้กิดความยดืหยุน่และความคล่องตวัในการด าเนนิงาน 
 ในกรณีที่อาจมีการท ารายการระหว่างกนัในอนาคตที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท บรษิัทจะ
ปฏิบตัิตามมาตรการและขัน้ตอนต่าง ๆ ตามประกาศและขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
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บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ำกดั 98 อำคำรสำทรสแควร ์ชัน้ 28 ยูนิต 2812 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์02 108 1591-6 โทรสำร 02 108 1599 อีเมล:์ info@pkfthailand.asia เวบไซต:์ www.pkfthailand.asia          

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นบริษัทสมำชิกในเครือข่ำยของ พีเคเอฟ อินเตอรเ์นชั่นแนล ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นอิสระต่อกนัตำมกฎหมำย และไม่
รบัผิดชอบหรือรบัผิดในกำรกระท ำหรือไม่กระท ำของบริษัทสมำชิกอื่นๆ หรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ แต่อย่ำงใด 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) 

ความเหน็ 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพำะ
บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) (บรษิัท) ตำมล ำดบั ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงนิ
เฉพำะกิจกำร  ณ วันที่  31 ธันวำคม 2564 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร  
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินรวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีที่
ส  ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้นีแ้สดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตำมล ำดบั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกันโดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี  ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ ในวรรค 
ควำมรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ข้ำพเจำ้มี
ควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบรษิัทและบรษิัทตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี
ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบตัิตำมควำมรบัผิดชอบดำ้น
จรรยำบรรณอื่น ๆ  ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี ้ขำ้พเจำ้เชื่อว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ขำ้พเจำ้ไดร้บัเพียงพอและเหมำะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

mailto:info@pkfthailand.asia
http://www.pkfthailand.asia/
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ความไม่แน่นอนทีมี่สาระส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 ซึ่งระบุว่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนีสิ้น
หมุนเวียนสูงกว่ำสินทรพัยห์มุนเวียนจ ำนวน 4,026.73 ลำ้นบำท และจ ำนวน 2,694.42 ลำ้นบำทตำมล ำดับ (2563: จ ำนวน 
4,272.84 ล้ำนบำท และ 3,140.29 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ) ซึ่งหนี ้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้น 
จำกตั๋วสญัญำใชเ้งิน และทรสัตร์ีซีต/เลตเตอรอ์อฟเครดิต ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทและบริษัทยงัมีวงเงินสินเชื่อที่ยงัไม่ไดเ้บิกใชจ้ ำนวน 
2,957.86 ล้ำนบำท และ 2,738.98 ล้ำนบำทตำมล ำดับ (2563: จ ำนวน 2,042.11 ล้ำนบำท และ 1,613.20 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั) ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญำเงินกูใ้นกำรด ำรงสดัส่วนทำงกำรเงินที่ถูก
ก ำหนดไวต้ำมสญัญำเงินกู ้และธนำคำรมีสิทธิก ำหนดใหห้นีท้ัง้หมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี ้และเงินจ ำนวนอื่น ๆ ทัง้สิน้ 
ตอ้งช ำระในทนัทีโดยไม่ตอ้งทวงถำม อย่ำงไรก็ตำมบรษิัทไดร้บัหนงัสือแจง้อนุโลมเงื่อนไขทำงกำรเงินตำมที่ระบุไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 24 ทั้งนีผู้บ้ริหำรอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนธุรกิจและกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
เพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่ำกลุ่มบริษัทและบริษัทจะมีสภำพคล่องอย่ำงเพียงพอและมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีเ้มื่อครบก ำหนด  
และด ำเนินธุรกิจไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนีปั้จจัยในดำ้นสภำพคล่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้
เมื่อครบก ำหนดและกำรด ำเนินธุรกิจไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ขึน้อยู่กบัควำมส ำเรจ็ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนดงักล่ำวและปัจจยัต่ำง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งปัจจยัเหล่ำนีแ้สดงใหเ้ห็นวำ่กลุ่มบรษิทัและบรษิัทมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัซึ่งอำจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสยั
อย่ำงมีนยัส ำคญัเก่ียวกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง ทัง้นีค้วำมเห็นของขำ้พเจำ้ไม่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำก
เรื่องนี ้

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนยัส ำคญัที่สดุตำมดลุยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเรื่องเหล่ำนีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจ้ำ ทัง้นีข้ำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดง
ควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรบัเรื่องเหล่ำนี ้

นอกจำกเรื่องที่กล่ำวไวใ้นวรรคควำมไม่แน่นอนทีม่ีสำระส ำคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง ขำ้พเจำ้ไดก้ ำหนดเรื่อง 
ที่จะกล่ำวต่อไปนีเ้ป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบเพื่อส่ือสำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
มลูค่ำของสินคำ้คงเหลือ 

สินค้ำคง เห ลือของกลุ่ มบริษั ทมี จ ำนวน เ งิ นที่ เ ป็น
สำระส ำคัญต่องบกำรเงิน ซึ่ งวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน 
หรือมูลค่ำสุทธิที่จะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ สินคำ้
หลำยประเภทของบริษัทเป็นสินคำ้ประเภทโภคภัณฑ์ที่มี
ควำมอ่อนไหวในดำ้นรำคำและมีกำรจองรำคำวตัถดุิบที่ใช้
ในกำรผลิตสินคำ้ส ำเร็จรูป รวมถึงมีกำรจองรำคำสินคำ้
ส ำ เร็จ รูป ดังนั้น สินค้ำคงเหลือของกลุ่มบริษัทจึงมี
ควำมสัมพันธ์กับควำมผันผวนของรำคำตลำดเป็นอย่ำง
มำก ผูบ้รหิำรจึงตอ้งใชด้ลุยพินิจในกำรพิจำรณำมลูค่ำสทุธิ
ที่จะไดร้บั 

กลุ่มบริษัทพิจำรณำตัง้ประมำณกำรกำรลดลงของมูลค่ำ
สินคำ้คงเหลือโดยกำรประมำณกำรโดยฝ่ำยบริหำร ซึ่งมี
กำรใชด้ลุยพินิจในกำรประมำณกำร ขำ้พเจำ้จึงเห็นว่ำเรื่อง
ดงักล่ำวเป็นเรื่องส ำคญั 

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิขอ้ 4.6 และ 11 

ขำ้พเจำ้ก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบเพื่อประเมินควำมเหมำะสม
ของกำรพิจำรณำประมำณกำรกำรลดลงของมูลค่ำของ
สินคำ้คงเหลือและรวมถึง 
• กำรท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับนโยบำยและวิธีกำรที่ฝ่ำย

บริหำรของกลุ่มบริษัทใชใ้นกำรประมำณกำรกำรลดลง
ของมลูค่ำสินคำ้คงเหลือ

• กำรสุ่มเลือกตัวอย่ำงเพื่อทดสอบมูลค่ำสุทธิที่จะไดร้ับ
ของสินค้ำคงเหลือ โดยทดสอบกับเอกสำรกำรขำย
ภำยหลังวันสิน้รอบระยะเวลำบัญชี ว่ำมีกำรขำยใน
รำคำที่ต  ่ำกว่ำรำคำทนุหรือไม่ เพื่อประเมินกำรประมำณ
กำรและกำรตัดสินใจของฝ่ำยบริหำรว่ำได้มีกำร
ประมำณกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลืออย่ำง
เหมำะสมและเพียงพอหรือไม่

• พิจำรณำควำมเพียงพอของกำรประมำณกำรลดลงของ
มลูค่ำสินคำ้คงเหลือในอดีตเพื่อประเมินควำมเหมำะสม
ของกำรตั้งสมมติฐำนที่ใช้ในปีปัจจุบัน และประเมิน
ควำมสมเหตุสมผลของสมมติฐำนของฝ่ำยบริหำร
ส ำหรบัสินคำ้คำ้งนำน กำรขำยในรำคำที่ต  ่ำกว่ำทนุและ
แผนกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพื่อพิจำรณำควำม
เหมำะสมของประมำณกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ
คงเหลือ

• ประเมินควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่ม
บรษิัทตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน



บรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
 

4 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยและกำรรว่มคำ้ และค่ำควำมนิยม 

เนื่องจำกกำรพิจำรณำเก่ียวกบักำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้ ค่ำควำมนิยม อยู่กับ
ดุลยพินิจและขอ้สมมติที่ส  ำคัญที่ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษัท
น ำมำใชใ้นกำรประมำณค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำดังกล่ำว เรื่อง
ส ำคัญในกำรตรวจสอบ คือกำรแสดงมลูค่ำของเงินลงทุน
ในบรษิัทย่อย บรษิัทรว่มและกำรรว่มคำ้ และค่ำควำมนิยม 
และค่ำ เ ผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  
บริษัทร่วม และกำรร่วมคำ้ และค่ำควำมนิยม ว่ำเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

 

ทัง้นี ้นโยบำยกำรบญัชีส ำหรบัเงินลงทนุ ค่ำควำมนิยมและ
กำรด้อยค่ำและรำยละเอียดเงินลงทุนในบริษัท ร่วม  
บริษัทย่อยและกำรร่วมคำ้และค่ำควำมนิยม ไดเ้ปิดเผยไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 14, 15, 17 และ 21 
ตำมล ำดบั 
 

วิธีกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัรวมถึง 

• ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและกำร
ควบคมุภำยในที่เก่ียวขอ้งกบักำรรบัรูก้ำรดอ้ยค่ำ 

• ตรวจสอบเนือ้หำสำระ ซึ่งประกอบดว้ย 
- ตรวจสอบหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำของ
ผูบ้รหิำรเก่ียวกบัขอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ และค่ำ
ควำมนิยม  

- ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรประเมินมูลค่ำ
และขอ้สมมติที่ส  ำคญัที่ผูบ้ริหำรของบริษัทน ำมำใช้
ในประมำณค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้ และค่ำควำม
นิยม 

กำรวดัมลูค่ำที่ดิน อำคำร และอปุกรณ ์
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณม์ีจ ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อ
งบกำรเงิน ที่ดินวัดมูลค่ำด้วยรำคำที่ตีใหม่ อำคำรและ
อุปกรณว์ดัมลูค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ซึ่งกำรพิจำรณำดอ้ยค่ำของที่ดิน 
อำคำร และอุปกรณด์งักล่ำว ตอ้งใชดุ้ลยพินิจที่ส  ำคญัของ
ฝ่ำยบริหำร และผู้เชี่ยวชำญภำยนอก ข้ำพเจ้ำจึงเห็นว่ำ
เรื่องดงักล่ำวเป็นเรื่องส ำคญั 
 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิขอ้ 4.10 และ 19 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้รวมถึง 
• ท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรกำรระบขุอ้บ่งชีข้องกำรดอ้ย

ค่ำและกระบวนกำรกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของผูบ้รหิำร 
• ท ำควำมเขำ้ใจแผนกลยทุธข์องกลุ่มบรษิัทและทดสอบ

มลูค่ำของมลูคำ่ที่คำดวำ่จะไดร้บัคืนของสินทรพัยต์ำม
แผนกลยทุธด์งักลำ่ว  

• ประเมินควำมเป็นอิสระและควำมรูค้วำมสำมำรถของ
ผูเ้ชี่ยวชำญภำยนอกที่ประเมินมลูค่ำยตุิธรรมของ
สินทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งซึ่งจดัจำ้งโดยกลุ่มบรษิัท  

• ประเมินควำมเหมำะสมของวิธีกำรวดัมลูค่ำที่ใชใ้นกำร
ประเมินมลูค่ำยตุิธรรม 

• ประเมินควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยขอ้มลูตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
กำรรบัรูร้ำยได ้
รำยไดม้ีจ ำนวนเงินที่เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงิน ทั้งนี ้
ปริมำณกำรขำยและรำคำขำยสินค้ำของกลุ่มบริษัทมี
ควำมสัมพันธ์กับกำรผันผวนของของรำคำเหล็กในตลำด
เป็นอย่ำงมำก ข้ำพเจ้ำจึงเห็นว่ำเรื่องดังกล่ำวเป็นเรื่อง
ส ำคญั 
 
หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิขอ้ 4.21 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้รวมถึง 
• กำรประเมินและทดสอบควำมมีประสิทธิภำพของระบบ

กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องกับกำร
รบัรูร้ำยได ้โดยกำรสอบถำมผูร้บัผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจ 
และเลือกตัวอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำรปฎิบัติตำมกำร
ควบคมุที่กลุ่มบรษิัทออกแบบไว ้

• กำรสุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรที่เกิดขึน้ 
ในระหว่ำงปี ช่วงใกลสิ้น้รอบระยะเวลำรำยงำน และ
ภำยหลังวันสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนดว้ยวิธีกำรสุ่ม
เลือกรำยกำรทดสอบ 

• กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้จำกกำร
ขำยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติในรำยกำรคำ้ที่อำจ
เกิดขึน้ตลอดรอบระยะเวลำบญัชี 

• ประเมินควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่ม
บรษิัทตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

• ขยำยวิธีกำรตรวจสอบโดยพิสจูนแ์ละสอบทำนรำยกำร
ที่มีลักษณะรำยกำรผิดปกติ รำยกำรที่มีสำระส ำคัญ 
หรือมีรูปแบบรำยกำรที่พบว่ำอำจมีเงื่อนไขหรือลกัษณะ
กำรด ำเนินงำนท่ีไม่เป็นไปตำมปกติธุรกิจ 
 

 
ข้อมูลอื่น 
 

ผูบ้ริหำรเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนนั้น  ซึ่งคำดว่ำรำยงำนประจ ำปีจะถูกจัดเตรียม 
ใหข้ำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีนี ้
 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอื่นและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเชื่อมั่น
ต่อขอ้มลูอื่น  
 

ควำมรบัผิดชอบของขำ้พเจำ้ที่เก่ียวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร คือ  กำรอ่ำนขอ้มลูอื่น
ตำมที่ระบขุำ้งตน้เมื่อจดัท ำแลว้ และพิจำรณำว่ำขอ้มลูอื่นมีควำมขดัแยง้ที่มีสำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรหรือกบัควำมรูท้ี่ไดร้บัจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ หรือปรำกฏว่ำขอ้มลูอื่นมีกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สำระส ำคญัหรือไม่  
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เมื่อขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมีกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้ง
ส่ือสำรเรื่องดงักล่ำวกบัผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูลและขอใหท้ ำกำรแกไ้ข 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากับดูแลต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ที่รบัผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนีโ้ดยถูกตอ้งตำมที่ควร
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกับกำรควบคมุภำยในที่ผูบ้รหิำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิด
จำกกำรทจุรติหรือขอ้ผิดพลำด  
 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  ผูบ้ริหำรรบัผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำร
บัญชีส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องเวน้แต่ผู้บริหำรมีควำมตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดด ำเนินงำนหรือไม่
สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้
 

ผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกบัดแูลมีหนำ้ที่ในกำรสอดส่องดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบรษิัทและบรษิัท 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มวีตัถปุระสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตสุมผลว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  
และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ดว้ย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่น 
ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรบัประกันว่ำกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มลูที่ขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัที่มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำ 
มีสำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณไ์ดอ้ย่ำงสมเหตสุมผลว่ำรำยกำรที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อ
กำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี ้ 
 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตัิงำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตัิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนัน้ และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
ควำมเส่ียงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงที่เกิดจำก
ข้อผิดพลำดเนื่องจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใ จละเว้น 
กำรแสดงขอ้มลู กำรแสดงขอ้มลูที่ไม่ตรงตำมขอ้เท็จจรงิหรือกำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน 
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• ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสม  
กับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิ ผลของกำรควบคุมภำยใน 
ของกลุ่มบรษิัทและบรษิัท 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี  
และกำรเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งซึ่งจดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำร  

• สรุปเก่ียวกับควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและจำกหลักฐำน 
กำรสอบบญัชีที่ไดร้บั สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญัที่เก่ียวกับเหตุกำรณห์รือสถำนกำรณท์ี่อำจเป็นเหตุใหเ้กิด  
ข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำ  
ไดข้อ้สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยใหข้อ้สงัเกต
ถึงกำรเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวไม่เพียงพอ 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ขึน้อยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีที่ไดร้บัจนถึงวนัที่ในรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณห์รือสถำนกำรณใ์นอนำคตอำจเป็นเหตใุหก้ลุ่มบริษัทและบรษิัทตอ้ง
หยดุกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

• ประเมินกำรน ำเสนอโครงสรำ้งและเนือ้หำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มลู
ว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตกุำรณใ์นรูปแบบท่ีท ำใหม้ีกำรน ำเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้ง
ตำมที่ควรหรือไม่ 

• ไดร้ับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรม 
ทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง  
กำรควบคมุดแูล และกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุ่มบรษิัท ขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

 
ข้ำพเจ้ำไดส่ื้อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลในเรื่องต่ำง ๆ ที่ส  ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ  
ตำมที่ไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส ำคญัที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน
หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
ข้ำพเจ้ำได้ให้ค  ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่ เ ก่ียวข้องกับ  
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกับผูม้ีหนำ้ที่ในกำรก ำกับดูแลเก่ียวกับควำมสัมพันธท์ั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขำ้พเจำ้เชื่อว่ำ  
มีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรที่ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกันไม่ให้
ขำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเรื่องที่ ส่ือสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบ  
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจำ้ไดอ้ธิบำย 
เรื่องเหล่ำนี ้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกับเรื่องดังกล่ำว 
หรือในสถำนกำรณท์ี่ยำกที่จะเกิดขึน้ ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณไ์ดอ้ย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำก 
กำรส่ือสำรดงักล่ำว  

(ปิตินนัท ์ลีลำเมธวฒัน)์ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำต  
เลขทะเบียน 11133 

บรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ำกดั 
กรุงเทพมหำนคร 
28 กมุภำพนัธ ์2565 



บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 212,613,767           304,998,725          175,864,687            267,053,044          

เงินฝากสถาบนัการเงินทีต่ิดภาระค า้ประกนั 24 496,585,974           537,710,248          401,778,474            535,736,048          

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 6 764,448,953           19,240,000            764,448,953            223,339,930          

ลกูหนีก้ารคา้ 9 1,117,170,466        1,629,087,036       990,731,033            770,976,762          

ลกูหนีอ่ื้น 10 341,702,339           209,283,485          1,555,388,152         1,368,433,847       

สินคา้คงเหลือ 11 2,141,823,112        1,741,762,290       407,731,521            437,064,120          

เงินจ่ายลว่งหนา้คา่สินคา้ 2,431,692,942        1,830,541,800       244,846,768            826,962,001          

สินทรพัยท์ีถื่อไวเ้พ่ือขาย 12 - 1,170,000,000       - 917,000,000          

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 13 140,706,912           - 140,706,912            - 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 20,246,449             4,926,325              - - 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 7,666,990,914       7,447,549,909      4,681,496,500        5,346,565,752      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีต่ิดภาระค า้ประกนั 24 40,000,000             40,000,000            - - 

เงินลงทนุในบรษัิทรว่ม 14 814,427,216           995,800,461          827,731,800            1,065,187,116       

เงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย 15 - - 4,533,099,104         4,533,099,104       

เงินลงทนุในการรว่มคา้ 17 105,478,428           108,173,593          1,567,323,440         1,567,323,440       

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษัิทยอ่ย 6 - - - 233,090,111          

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 18 208,188,280           208,188,280          105,398,767            106,595,852          

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ์ 19 9,931,284,015        9,970,064,405       2,044,832,754         1,986,903,324       

สินทรพัยส์ิทธิการใช้ 20 54,217,477             36,752,808            54,957,444              47,401,008            

คา่ความนิยม 21 333,598,106           333,598,106          - - 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 22 25,498,453             28,693,274            25,463,442              28,635,755            

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 91,371,145             108,354,311          62,810,551              70,058,165            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 11,604,063,120     11,829,625,238     9,221,617,302        9,638,293,875      

รวมสินทรัพย์ 19,271,054,034     19,277,175,147     13,903,113,802      14,984,859,627     

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

งบกำรเงนิรวม
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและ

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 24 9,226,167,682        8,756,139,890       5,577,081,739         5,632,058,408       

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการอ่ืน 24 - 17,000,000            - - 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการทีเ่ก่ียวขอ้งกนั 6 - - 96,790,000              51,790,000            

เจา้หนีก้ารคา้ 25 823,880,151           446,039,761          372,037,562            296,110,632          

เจา้หนีอ่ื้น 26 234,464,725           203,814,507          30,341,600              59,329,516            

เงินรบัลว่งหนา้คา่หุน้

จากการจ าหน่ายบรษัิทยอ่ย 12 - 435,000,000          - 435,000,000          

เงินรบัลว่งหนา้คา่สินคา้ 1,038,978,013        1,472,540,316       1,176,814,018         1,885,839,977       

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 24 342,836,215           355,272,293          96,596,215              100,332,292          

สว่นของหนีส้ินตามสญัญาเช่า

ทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 24 20,926,596             23,093,151            26,258,587              26,220,350            

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 5,126,260               - - - 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 1,342,446               11,487,174            - 176,065                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 11,693,722,088     11,720,387,092     7,375,919,721        8,486,857,240      

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24 824,170,217           1,165,042,007       - 96,688,027            

หนีส้ินตามสญัญาเช่า 24 29,628,350             19,617,431            31,312,173              32,289,567            

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 315,175,374           316,030,948          70,593,881              70,593,881            

ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียน

ส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 29 66,218,906             66,511,293            35,350,201              36,019,030            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,235,192,847       1,567,201,679      137,256,255          235,590,505         
รวมหนีสิ้น 12,928,914,935     13,287,588,771     7,513,175,976        8,722,447,745      

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

งบกำรเงนิรวม
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรอืนหุน้ 30
ทนุจดทะเบียน 2,403,731,743        2,345,685,682       2,403,731,743         2,345,685,682       

ทนุทีอ่อกและช าระแลว้ 1,851,894,381 1,810,114,964       1,851,894,381 1,810,114,964       

สว่นเกินมลูคา่หุน้ 3,890,223,449 3,890,223,449       3,890,223,449 3,890,223,449       

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

จดัสรรแลว้ 32

ทนุส  ารองตามกฎหมาย 100,610,908 93,518,370            100,610,908 93,518,370            

ทนุส  ารอง - หุน้ทนุซือ้คืน - 317,705,790          - 317,705,790          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร -229,236,917 -541,409,151 264,852,866 186,198,877

หุน้ทนุซือ้คืน 31 - -317,705,790 - -317,705,790

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ 690,672,849 701,759,920 282,356,222 282,356,222          
รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษัท 6,304,164,670 5,954,207,552 6,389,937,826 6,262,411,882

สว่นไดเ้สียทีไ่ม่มีอ  านาจควบคมุ 16 37,974,429 35,378,824 - - 
รวมส่วนของผูถ้ือหุน้ 6,342,139,099       5,989,586,376      6,389,937,826        6,262,411,882      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ 19,271,054,034 19,277,175,147 13,903,113,802 14,984,859,627

- - - - 

(บาท)

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง

รายได้ 6, 7, 33

รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 15,526,372,469      11,450,058,817      12,200,022,613      9,409,373,793        

ก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย 12 - - 253,000,000           - 

ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ 14, 17 74,833,634             119,837,391           73,072,331             107,333,760           

รายไดด้อกเบีย้ 41,624,329             5,327,759               41,323,693             14,235,755             

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 23,779,857             - 14,242,831             - 

ก าไรจากการจ าหนา่ยใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญั 13 18,738,568             - 18,738,568             - 

รายไดค้า่บรหิารจดัการ 13,265,615             5,310,000               47,465,615             52,010,000             

ก าไรจากการสญูเสยีอ านาจควบคมุในบรษัิทยอ่ย 5 - 29,114,966             - - 

รายไดอ่ื้น 113,607,819           31,169,826             29,043,993             14,764,180             

รวมรำยได้ 15,812,222,291     11,640,818,759     12,676,909,644     9,597,717,488       

ค่าใช้จ่าย 6, 7

ตน้ทนุขายและการใหบ้รกิาร 14,635,537,791      10,670,002,599      12,002,038,225      9,082,178,296        

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 34 125,516,674           173,137,597           98,517,027             143,091,294           

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 35 283,162,581           310,101,486           202,585,282           233,108,489           

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน - 35,903,466             - 14,866,116             

(กลบัรายการ) คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 245,968                  (8,857,016)              (1,313) (9,299,921)              

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย 12 - 183,045,042           - - 

รวมค่ำใช้จ่ำย 15,044,463,014     11,363,333,174     12,303,139,221     9,463,944,274       

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 767,759,277         277,485,585         373,770,423         133,773,214         

ตน้ทนุทางการเงิน (508,405,729)          (558,303,344)          (296,282,748)          (339,005,492)          

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ของบรษัิทรว่มและการรว่มคา้

ที่ใชว้ิธีสว่นไดเ้สยี 14, 17 60,259,077             (45,605,929)            - - 

ก าไรจากการวดัมลูคา่ยตุธิรรมสนิทรพัยท์างการเงิน

ที่ก  าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก าไรขาดทนุ 13 67,007,134             - 64,363,067             - 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 386,619,759         (326,423,688)        141,850,742         (205,232,278)        

รายได ้(คา่ใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 38 (7,654,714)              855,574                  - - 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 378,965,045         (325,568,114)        141,850,742         (205,232,278)        

ก าไรส  าหรบัปี

จากการด าเนินงานที่ยกเลกิ - สทุธิจากภาษี 12 - 157,159,067           - - 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 378,965,045         (168,409,047)        141,850,742         (205,232,278)        

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(บาท)

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่

ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลตา่งของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่หนว่ยงานตา่งประเทศ (73,520)                   (5,776,918)              - - 

สว่นแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืนในบรษัิทรว่ม

และการรว่มคา้ตามวิธีสว่นไดเ้สยี 14, 17 (11,013,551)            (607,222)                 - - 

รวมรำยกำรทีอ่ำจถกูจัดประเภทใหม่

ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (11,087,071)          (6,384,140)            - - 

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่

ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลก าไรจากการตรีาคาสนิทรพัยใ์หม ่- สทุธิจากภาษี - 451,393,606           - 118,589,257           

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหม่

ของผลประโยชนพ์นกังานที่ก  าหนดไว้ 29 (1,000,453)              (2,132,007)              - 102,131                  

รวมรำยกำรทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่

ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (1,000,453)            449,261,599         - 118,691,388         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (12,087,524)          442,877,459         - 118,691,388         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 366,877,521         274,468,412         141,850,742         (86,540,890)          

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 376,360,436           (191,241,177)          141,850,742           (205,232,278)          

สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 16 2,604,609               22,832,130             - - 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 378,965,045         (168,409,047)        141,850,742         (205,232,278)        

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นที่เป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 364,281,916           253,046,532           141,850,742           (86,540,890)            

สว่นที่เป็นของสว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 16 2,595,605               21,421,880             - - 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 366,877,521         274,468,412         141,850,742         (86,540,890)          

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 39

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 0.080 (0.069) 0.030 (0.043)

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานที่ยกเลกิ - 0.029 - - 

ก ำไรต่อหุน้ปรับลด 39

ก าไรจากการด าเนินงานตอ่เน่ือง 0.080 (0.069) 0.030 (0.043)

ก าไรจากการด าเนินงานที่ยกเลกิ - 0.029 - - 

(บาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

สว่นเกิน (สว่นลด) สว่นแบง่

จากการเปลีย่นแปลง ก าไร (ขาดทนุ) สว่นของ

ทนุเรอืนหุน้ การแปลงคา่ สว่นเกินทนุ สว่นไดเ้สยี เบด็เสรจ็อ่ืน รวมองคป์ระกอบอ่ืน รวมสว่นของ สว่นไดเ้สยี

ทีอ่อกและ หุน้ทนุ สว่นเกิน ทนุส  ารอง ทนุส  ารอง ยงัไม่ได้ หนว่ยงาน จากการตีราคา ในบรษัิทยอ่ย ในบรษัิทรว่ม ของสว่นของ ผูถื้อหุน้ ทีไ่ม่มีอ  านาจ รวมสว่นของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ซือ้คืน มลูคา่หุน้ ตามกฎหมาย หุน้ทนุซือ้คืน จดัสรร ตา่งประเทศ สนิทรพัย์ และบรษัิทรว่ม และการรว่มคา้ ผูถื้อหุน้ ของบรษัิท ควบคมุ ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 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    

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

ตดัจ าหนา่ยหุน้ทนุซือ้คืน 31 (73,961,600)          317,705,790       - -                   (317,705,790)    73,961,600            -                    -                     - -  - - -                    - 

เงินปันผลจา่ย 40 115,741,017         - - -                   -                     (130,065,815)         -                    -                     - -  - (14,324,798)          -                    (14,324,798)          

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 41,779,417        317,705,790     - -              (317,705,790)   (56,104,215)         - - - - - (14,324,798)        - (14,324,798)        

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 41,779,417        317,705,790     - -              (317,705,790)   (56,104,215)         - - - - - (14,324,798)        - (14,324,798)        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

ก าไร (ขาดทนุ) - - - -                   - 376,360,436          -                    -                     - -  - 376,360,436         2,604,609         378,965,045         

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน - - - -                   - (991,449)                (73,520)             -                     - (11,013,551)      (11,087,071)             (12,078,520)          (9,004)               (12,087,524)          

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี - - - -              - 375,368,987        (73,520)          - - (11,013,551)     (11,087,071)          364,281,916       2,595,605       366,877,521       

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 32 - - - 7,092,538       - (7,092,538)             -                    - - -                     - - -                    - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 1,851,894,381    - 3,890,223,449    100,610,908  - (229,236,917)       (66,428,161)    819,271,820    (34,088,469)           (28,082,341)     690,672,849         6,304,164,670    37,974,429     6,342,139,099    

งบกำรเงินรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของสว่นของผูถื้อหุน้

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

(บาท)
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

สว่นเกิน (สว่นลด) สว่นแบง่

จากการเปลีย่นแปลง ก าไร (ขาดทนุ) สว่นของ

ทนุเรอืนหุน้ การแปลงคา่ สว่นเกินทนุ สว่นไดเ้สยี เบด็เสรจ็อ่ืน รวมองคป์ระกอบอ่ืน รวมสว่นของ สว่นไดเ้สยี

ทีอ่อกและ หุน้ทนุ สว่นเกิน ทนุส  ารอง ทนุส  ารอง ยงัไม่ได้ หนว่ยงาน จากการตีราคา ในบรษัิทยอ่ย ในบรษัิทรว่ม ของสว่นของ ผูถื้อหุน้ ทีไ่ม่มีอ  านาจ รวมสว่นของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ซือ้คืน มลูคา่หุน้ ตามกฎหมาย หุน้ทนุซือ้คืน จดัสรร ตา่งประเทศ สนิทรพัย์ และบรษัิทรว่ม และการรว่มคา้ ผูถื้อหุน้ ของบรษัิท ควบคมุ ผูถื้อหุน้

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    

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

หุน้ทนุออกใหต้ามสทิธิ 30 460 - 1,474                    -                  -                     -  -                    -                     - -  - 1,934                    -                    1,934                    

เงินปันผลจา่ย 40 - - - -                  -                     (86,807,095)           -                    -                     - -  - (86,807,095)          -                    (86,807,095)          

รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 460 - 1,474 -              - (86,807,095)         - - - - - (86,805,161)        - (86,805,161)        

การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

การสญูเสยีสว่นอ านาจควบคมุในบรษัิทยอ่ย 5 - - - -                  - - 2,759,610         -                     - -  2,759,610                2,759,610             31,302,617      34,062,227           

การจดัประเภทเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยเป็นสนิทรพัยท์ีถื่อไวเ้พ่ือขาย 12 - - - -                  - - -                    -                     - -  - - 24,936,312      24,936,312           

รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย - - - -              - - 2,759,610       - - - 2,759,610            2,759,610          56,238,929     58,998,539        

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 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) เบด็เสรจ็อ่ืน - - - -                  - (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    

งบกำรเงินรวม

(บาท)

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของสว่นของผูถื้อหุน้

 หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

องคป์ระกอบอ่ืน

ทนุเรือนหุน้ ของสว่นของผูถื้อหุน้

ที่ออก หุน้ทนุ สว่นเกิน ทนุส  ำรอง ทนุส  ำรอง ยงัไม่ได้ สว่นเกินทนุจำกกำร รวมสว่นของ

หมายเหตุ และช ำระแลว้ ซือ้คืน มลูคำ่หุน้ ตำมกฎหมำย หุน้ทนุซือ้คืน จดัสรร ตีรำคำสินทรพัย์ ผูถื้อหุน้

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     

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

หุน้ทนุออกใหต้ำมสิทธิ 30 460 - 1,474                   - - - - 1,934                   

เงินปันผลจำ่ย 40 - - - - - (86,807,095)        - (86,807,095)         

รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 460 - 1,474 - - (86,807,095)       - (86,805,161)        

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 460 - 1,474 - - (86,807,095)       - (86,805,161)        

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส 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) เบด็เสร็จส 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 มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

องคป์ระกอบอ่ืน

ทนุเรือนหุน้ ของสว่นของผูถื้อหุน้

ที่ออก หุน้ทนุ สว่นเกิน ทนุส  ำรอง ทนุส  ำรอง ยงัไม่ได้ สว่นเกินทนุจำกกำร รวมสว่นของ

หมายเหตุ และช ำระแลว้ ซือ้คืน มลูคำ่หุน้ ตำมกฎหมำย หุน้ทนุซือ้คืน จดัสรร ตีรำคำสินทรพัย์ ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 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     

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

ตดัจ ำหน่ำยหุน้ทนุซือ้คืน 31 (73,961,600)         317,705,790       - - (317,705,790)      73,961,600         - - 

เงินปันผลจำ่ย 40 115,741,017        - - - - (130,065,815)      - (14,324,798)         

รวมเงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 41,779,417         317,705,790      - - (317,705,790)     (56,104,215)       - (14,324,798)        

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น 41,779,417         317,705,790      - - (317,705,790)     (56,104,215)       - (14,324,798)        

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปี

ก ำไร (ขำดทนุ) - - - - - 141,850,742       - 141,850,742        
ก ำไร (ขำดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - - - - - 

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จส ำหรับปี - - - - - 141,850,742      - 141,850,742       

โอนไปส ำรองตำมกฎหมำย 32 - - - 7,092,538         - (7,092,538)        - - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 1,851,894,381     - 3,890,223,449     100,610,908      - 264,852,866      282,356,222           6,389,937,826     

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

  ก ำไรสะสม

(บาท)

 หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก ำไร (ขำดทนุ) ส ำหรบัปี 378,965,045            (168,409,047)           141,850,742            (205,232,278)           

ปรบัรายการทีก่ระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงนิสดรบั (จ่าย)
คำ่ใชจ้่ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได้ 38 7,654,713                (9,164,549)               - - 

ดอกเบีย้จ่ำย 476,443,005            565,954,196            279,497,976            315,539,152            

คำ่ตดัจ ำหนำ่ยสทิธิในกำรด ำเนินกำรผลติและจ ำหนำ่ยไฟฟ้ำ 23 - 46,348,973              - - 

คำ่เสือ่มรำคำ 18, 19 231,445,669            316,858,821            81,466,204              93,792,218              

คำ่ตดัจ ำหนำ่ยสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 22 4,197,820                4,233,939                4,175,314                4,208,884                
(กลบัรำยกำร) คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ 243,903                   4,884,894                (1,313) 4,441,989                
(กลบัรำยกำร) คำ่เผ่ือมลูคำ่สนิคำ้ลดลง 11 (10,972,293)             (3,343,975)               (5,806,207)               3,646,938                

คำ่เผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดติที่คำดวำ่จะเกิดขึน้ - เงินจ่ำยลว่งหนำ้ - (13,741,910)             - (13,741,910)             

ประมำณกำรหนีส้นิส  ำหรบัผลประโยชนพ์นกังำน 29 5,919,124                7,850,847                3,830,835                4,436,191                

ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรพัย์ (1,792,819)               (3,494,096)               (186,953)                  (402,572)                  

ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขำย 12 - - (253,000,000)           - 

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยสนิทรพัย์ 711,040                   14,368,871              - 14,368,871              

ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุ 14, 17 (74,833,634)             (119,837,391)           (73,072,331)             (107,333,760)           

ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมสนิทรพัยท์ำงกำรเงิน - 

ที่ก  ำหนดใหว้ดัมลูคำ่ดว้ยมลูคำ่ยตุธิรรมผำ่นก ำไรขำดทนุ 13 (67,007,134)             - (64,363,067)             - 

ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญั 13 (18,738,568)             - (18,738,568)             - 

กลบัรำยกำรกำรดอ้ยคำ่สนิทรพัยถ์ำวร - (14,517,829)             - - 

ก ำไรจำกกำรสญูเสยีอ ำนำจควุบคมุในบริษัทยอ่ย 5 - (29,114,966)             - - 

ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขำย 12 - 183,045,042            - - 

(กลบัรำยกำร) ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่เงินลงทนุ - - (263,991)                  7,471,276                

(ก ำไร) ขำดทนุจำกมลูคำ่ยตุธิรรมของอนพุนัธท์ำงกำรเงินที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 384,652                   575,925                   - 181,004                   

(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง (3,047,142)               14,206,033              (9,373,456)               7,117,727                

สว่นแบง่ (ก ำไร) ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้ 14, 17 (60,259,077)             45,605,929              - - 

ดอกเบีย้รบั (41,624,329)             (5,327,759)               (41,323,693)             (14,235,755)             

827,689,975            836,981,948            44,691,492              114,257,975            

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด าเนนิงาน

ลกูหนีก้ำรคำ้และลกูหนีอ่ื้น 394,597,744            1,246,607,662         (106,179,843)           997,731,232            

สนิคำ้คงเหลอื (443,804,857)           1,017,905,250         (54,068,736)             550,151,955            

เงินจ่ำยลว่งหนำ้คำ่สนิคำ้ (601,151,142)           (1,033,844,203)        582,115,233            (659,108,921)           

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน (14,362,329)             9,712,282                - - 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอ่ืน 4,483,164                76,237,504              (4,845,763)               (17,685,497)             

เจำ้หนีก้ำรคำ้และเจำ้หนีอ่ื้น 428,253,125            (1,153,071,083)        30,011,787              (513,751,974)           

เงินรบัลว่งหนำ้คำ่สนิคำ้ (433,562,302)           1,306,243,100         (709,025,959)           1,360,760,190         

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน (11,487,174)             - (176,065)                  - 

จ่ำยผลประโยชนพ์นกังำน (3,718,781)               - (1,006,480)               - 

เงินสดรบัคำ่ดอกเบีย้ 2,013,331                5,096,754                1,713,273                2,995,981                

เงินสดไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 148,950,754            2,311,869,214         (216,771,061)           1,835,350,941         

เงินสดจ่ำย (เงินสดรบั) ภำษีเงินได้ (3,384,028)               81,208 - (891,835)                  

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 145,566,726          2,311,950,422        (216,771,061)         1,834,459,106        

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)

  หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝำกสถำบนักำรเงินที่ตดิภำระค ำ้ประกนัลดลง 41,124,274              41,128,165              133,957,574            13,137,236              

เงินสดรบัช ำระคนืจำกเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 6 14,154,977              19,775,000              302,244,676            374,775,000            

เงินสดจ่ำยใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนั 6 (24,363,930)             (24,715,000)             (160,853,699)           (483,814,930)           

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุ 259,447,793            159,333,888            259,447,793            159,333,888            

เงินสดรบัลว่งหนำ้คำ่หุน้จำกกำรจ ำหนำ่ยบริษัทยอ่ย 12 - 435,000,000            - 435,000,000            

เงินสดจ่ำยซือ้เงินลงทนุในบริษัทรว่ม 14 (12,500,000)             (679,970,000)           (12,500,000)             (679,970,000)           

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สำมญั 13 18,738,568              - 18,738,568              - 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้ที่ดนิ อำคำรและอปุกรณ์ (104,855,071)           (485,883,945)           (18,849,403)             (115,642,381)           

เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน (1,003,000)               (31,800) (1,003,000)               (31,800) 

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรพัย์ 3,764,345                23,769,506              187,016                   16,236,184              

รบัดอกเบีย้ 39,059,106              4,339 39,058,527              257,826                   

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน           233,567,062          (511,589,847)           560,428,052          (280,718,977)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรบัจำกกำรออกหุน้ทนุ - 1,934 - 1,934 

เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 24 38,219,196,269       34,961,361,570       24,018,872,980       22,018,429,151       

จ่ำยช ำระคนืเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 24 (37,736,075,734)      (35,788,242,776)      (24,058,469,458)      (23,247,435,863)      

เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรอ่ืน 24 - 17,000,000              - - 

จ่ำยช ำระคนืเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกกิจกำรอ่ืน 24 (17,000,000)             - - - 

เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบคุคลหรือบริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั 6 - - 85,000,000              51,790,000              

จ่ำยช ำระคนืเงินกูย้ืมระยะสัน้จำกบคุคลหรือบริษัทที่เก่ียวขอ้งกนั 6 - - (40,000,000)             - 

เงินสดรบัจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 24 - 80,710,000              - - 

จ่ำยช ำระคนืเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 24 (353,307,868)           (587,766,125)           (100,424,104)           (100,469,194)           

จ่ำยช ำระหนีส้นิภำยใตส้ญัญำปรบัโครงสรำ้งหนี้ 27 - (10,405,800)             - - 

จ่ำยช ำระหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำ (26,388,927)             (44,296,390)             (28,596,982)             (22,742,143)             

เงินปันผลจ่ำย 40 (14,324,797)             (86,807,095)             (14,324,797)             (86,807,095)             

จ่ำยดอกเบีย้ (543,544,169)           (539,369,867)           (296,902,987)           (292,841,431)           
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงนิ (471,445,226)         (1,997,814,549)       (434,845,348)         (1,680,074,641)       

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ
ก่อนผลกระทบของอตัรำแลกเปลีย่น (92,311,438)           (197,453,974)         (91,188,357)           (126,334,512)         

ผลตำ่งของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน (73,520) (3,747,126)               - - 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดลดลงสุทธิ (92,384,958)           (201,201,100)         (91,188,357)           (126,334,512)         

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกรำคม 304,998,725            514,695,713            267,053,044            393,387,556            

ผลกระทบจำกกำรสญูเสยีกำรควบคมุในบริษัทยอ่ย

และจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขำย 5, 12 - (8,495,888)               - - 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด ณ วันที ่31 ธันวำคม 212,613,767          304,998,725          175,864,687          267,053,044          

(บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564

2564 2563 2564 2563

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด

หกักลบลบหนีร้ะหวำ่งลกูหนีก้บัเจำ้หนี้ 514,722,047 620,766,741            514,722,047            159,918,762            

โอนสนิคำ้คงเหลอืเป็นอปุกรณ์ 54,716,329 16,173,937 54,716,329 16,173,937

ซือ้สนิทรพัยถ์ำวรโดยยงัไม่ไดจ้่ำยช ำระ 19,007,824 70,993,992 10,040,281 495,035

ซือ้สนิทรพัยถ์ำวรตำมสญัญำเช่ำ 34,233,290 54,423,555 27,657,823              53,482,550              

ขำยสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขำยดว้ยตั๋วเงินรบั 735,000,000            - 735,000,000            - 

จ่ำยหุน้ปันผล 115,741,018            - 115,741,018            - 

จดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขำย - 1,170,000,000 - 917,000,000

จดัประเภทเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเป็นบริษัทรว่ม - - - 8,276,790                

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(บาท)
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หมำยเหต ุ สำรบัญ 

1 ขอ้มลูทั่วไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

3 การใชเ้กณฑก์ารด าเนินงานต่อเนื่อง 

4 นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั 

5 การสญูเสียอ านาจควบคมุ 

6 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

7 รายการธุรกิจกบัพนัธมิตรทางการคา้ 

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

9 ลกูหนีก้ารคา้ 

10 ลกูหนีอ้ื่น 

11 สินคา้คงเหลือ 

12 สินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 

13 สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน่ 

14 เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 

15 เงนิลงทนุในบรษิัทย่อย 

16 ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 

17 เงินลงทนุในการรว่มคา้ 

18 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 

19 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

20 สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้

21 ค่าความนิยม 

22 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

23 สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 

24 หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 

25 เจา้หนีก้ารคา้ 

26 เจา้หนีอ้ื่น 

27 หนีสิ้นภายใตส้ญัญาปรบัโครงสรา้งหนี ้

28 หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี

29 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 
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หมำยเหต ุ สำรบัญ 

30 ทนุเรือนหุน้ 

31 หุน้ทนุซือ้คืน 

32 ส ารอง 

33 ส่วนงานด าเนินงาน 

34 ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 

35 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 

36 ค่าใชจ้า่ยผลประโยชนข์องพนกังาน 

37 ค่าใชจ้า่ยตามลกัษณะ 

38 ภาษีเงินได ้

39 ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ 

40 เงินปันผล 

41 เครื่องมือทางการเงิน 

42 การบรหิารจดัการทนุ 

43 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

44 คดีความฟ้องรอ้ง 

45 สิทธิประโยชนต์ามบตัรส่งเสริมการลงทนุ 

46 เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

งบการเงินนีไ้ดร้บัอนมุตัิใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565 

1 ขอ้มูลทั่วไป 

บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั ้งขึน้ในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียน
ตัง้อยู่เลขที่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 

บรษิัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเดือน มิถนุายน 2550 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกลู ซึ่งถือหุน้ในบรษิัทรอ้ยละ 40.86 

บริษัทและกลุ่มบรษิัทด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ าหน่ายเหล็กทุกชนิด และผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
พลังงานทดแทน รายละเอียดของบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 
ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 14, 15 และ 17 

2 เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงนิ 

2.1 เกณฑก์ารถือปฏิบตั ิ

งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

2.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน 2019 (Covid-19) 

ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าใหป้ระเทศไทยและหลายประเทศ
ไดป้ระกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพื่อป้องกันการแพรร่ะบาดของโรค เช่น การสั่งใหม้ีการปิดสถานประกอบการ
หรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว การให้มีระยะห่างทางสังคม รวมถึงมาตรการห้ามบุคคลออกนอก
เคหสถานของภาครัฐที่ส่งผลต่อโครงการก่อสรา้ง เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต 
การกระจายสินคา้ตลอดจนผลการด าเนินงานของหลายกิจการในวงกวา้ง และส่งผลกระทบเชิงลบต่อยอดขายของกลุ่ม
บริษัท ทั้งนีผู้ ้บริหารมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกลช้ิดเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษัทปลอดภัย 
และพยายามอย่างยิ่งยวดในการควบคมุใหม้ีผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยที่สดุเท่าที่จะเป็นไปได ้ 
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2.3 เกณฑก์ารวดัมูลค่า 

งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้โดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทนุเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปนี ้

รายการ เกณฑก์ารวดัมูลค่า 
สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอืน่ มลูค่ายตุิธรรม 
ที่ดิน การตรีาคาใหม่ดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
ส่ิงตอบแทนที่จะตอ้งโอนใหจ้ากการรวมธุรกิจ มลูค่ายตุิธรรม 
หนีสิ้นผลประโยชนท์ี่ก าหนดไว ้ มลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชนท์ี่ก าหนดไว ้

2.4 สกุลเงนิทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงนิ  

งบการเงินนีน้ าเสนอเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบรษิัท 

ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว ้
เป็นอย่างอื่น 

2.5 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้รหิารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณและขอ้
สมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีของกลุ่มบรษิัท ทัง้นี ้ผลที่เกิดขึน้จรงิอาจแตกต่างจาก
ที่ประมาณไว ้

ประมาณการและขอ้สมมติที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดร้บัการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรบัประมาณการทางบญัชี
จะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ขอ้สมมตแิละความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

ขอ้มูลเก่ียวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส  าคัญซึ่งมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคัญที่ เป็นเหตุให้ตอ้งมีการ
ปรบัปรุงจ านวนเงินท่ีรบัรูใ้นงบการเงิน ซึ่งประกอบดว้ยหมายเหตปุระกอบงบการเงินต่อไปนี ้

หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 4, 19 และ 22 การประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 10 การวัดมูลค่าค่าเผ่ือค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี ้

การคา้ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 11 การตัง้ส ารองมลูค่าสินคา้ลดลงใหเ้ป็นมลูค่าสทุธิที่คาดว่าจะไดร้บั 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 12 การวดัมลูค่าค่าเผ่ือค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ี่

ถือไวเ้พื่อขาย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 14, 15 และ 17 การวดัมลูค่าเงินลงทนุเพื่อปรบัปรุงผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 21 การทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเก่ียวกับการใช้ขอ้สมมติ 

ที่ส าคญัในการประมาณมลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 29 การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว ้

เก่ียวกับขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

3 กำรใช้เกณฑใ์นกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนีสิ้นหมนุเวียนสงูกว่าสินทรพัยห์มนุเวียนจ านวน 4,026.73 ลา้นบาท 
และจ านวน  2,694.42 ล้านบาทตามล าดับ (2563: จ านวน 4,272.84 ล้านบาท และจ านวน 3,140.29 ล้านบาท 
ตามล าดบั) ซึ่งหนีสิ้นหมนุเวียนส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินกูย้ืมระยะสัน้จากตั๋วสญัญาใชเ้งิน และทรสัตร์ีซีต/เลตเตอรอ์อฟ
เครดิต ทัง้นีก้ลุ่มบริษัทและบริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ไดเ้บิกใชจ้ านวน 2,957.86 ลา้นบาท และ 2,738.98 ลา้นบาท
ตามล าดบั (2563: 2,042.11 ลา้นบาท และ 1,613.20 ลา้นบาท ตามล าดบั) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่ม
บริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ในการด ารงสัดส่วนทางการเงินที่ถูกก าหนดไว้ตามสัญญาเงินกู้ และธนาคารมีสิทธิ
ก าหนดใหห้นีท้ัง้หมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี ้และเงินจ านวนอื่นๆ ทัง้สิน้ ตอ้งช าระในทนัทีโดยไม่ตอ้งทวงถาม อย่างไร
ก็ตามบริษัทไดร้บัหนงัสือแจง้อนุโลมเงื่อนไขทางการเงินตามที่ระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 และผูบ้ริหาร
อยู่ในระหว่างการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานธรุกิจและกลยทุธท์างการเงินเพื่อใหเ้ชื่อมั่นไดว้่ากลุ่มบรษิัทและบรษิัท
จะมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการช าระหนีเ้มื่อครบก าหนดและด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้
ปัจจยัในดา้นสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทและบรษิัท ความสามารถในการช าระหนีเ้มื่อครบก าหนดและการด าเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง ขึน้อยู่กับความส าเรจ็ในการด าเนินการตามแผนดงักล่าวและปัจจยัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งปัจจยัเหล่านีแ้สดง
ใหเ้ห็นว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทมีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัซึ่งอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนยัส าคญัเก่ียวกับ
ความสามารถในการด าเนนิงานต่อเนื่อง 
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4 นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั  
 
นโยบายการบญัชีที่น าเสนอดงัต่อไปนีไ้ดถื้อปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงินทกุรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 
4.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบรษิัท”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่ม
บรษิทัในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ 
 
การรวมธุรกจิ  
 
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื ้อ เมื่อการควบคุม (ตามที่กล่าวไว้ในส่วนของบริษัทย่อย)  
ถกูโอนไปยงักลุ่มบรษิัท ยกเวน้ในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกนั 
 
วนัท่ีซือ้กิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคมุนัน้ไดถ้กูโอนไปยงัผูซ้ือ้  
 
การควบคุมเกิดขึน้เมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมี สิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกจิการนัน้ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบรษิทั วนัที่ซือ้กิจการ
คือวนัที่อ  านาจในการควบคุมนัน้ไดถู้กโอนไปยังผูซ้ือ้ การก าหนดวนัท่ีซือ้กิจการและการระบุเก่ียวกับการโอนอ านาจควบคุม
จากฝ่ายหนึง่ไปยงัอีกฝ่ายหนึ่งตอ้งใชด้ลุยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 
ค่าความนิยมถูกวดัมลูค่า ณ วนัที่ซือ้ โดยวดัจากมลูค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนที่โอนใหซ้ึ่งรวมถึงการรบัรูจ้  านวนส่วนได้
เสียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุในผูถู้กซือ้ หกัดว้ยมลูค่าสทุธิ (มลูค่ายุติธรรม) ของสินทรพัยท์ี่ระบไุดท้ี่ไดม้าและหนีสิ้นที่รบัมาซึ่ง
วดัมลูค่า ณ วนัท่ีซือ้ 
 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้ตอ้งวัดดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์ี่โอนไป หนีสิ้นที่กลุ่มบริษัทก่อขึน้เพื่อจ่ายช าระใหแ้ก่เจ้า
ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนีส่ิ้งตอบแทนที่โอนใหย้ังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของ
หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
หนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ของบริษัทที่ถูกซือ้ที่รบัมาจากการรวมธุรกิจ รบัรูเ้ป็นหนีสิ้นหากมีภาระผูกพนัในปัจจบุนัซึ่งเกิดขึน้จาก
เหตกุารณใ์นอดีต และสามารถวดัมลูค่ายตุิธรรมไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ 
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การซือ้แบบทยอยซือ้ 
 
ในการรวมธุรกิจที่ด  าเนินการส าเร็จจากการทยอยซือ้ กลุ่มบรษิัทตอ้งวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทนุที่กลุ่มบริษัทถืออยู่
ในผูถู้กซือ้ก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมลูค่ายุติธรรม ณ วนัที่ซือ้และรบัรูผ้ลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึน้ในก าไรหรือขาดทุน 
มลูค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซือ้ก่อนการรวมธุรกิจที่เคยรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นก าไร 
หรือขาดทนุดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนว่าไดข้ายเงินลงทนุดงักล่าวออกไป   
 
กลุ่มบรษิัทวดัมลูค่าส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ ตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรพัยส์ทุธิที่ไดม้าจากผูถ้กูซือ้  
 
ตน้ทนุที่เก่ียวขอ้งกบัการซือ้ของกลุ่มบรษิทัที่เกิดขึน้ซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรกึษากฎหมาย ค่าธรรมเนียม
วิชาชีพและค่าที่ปรกึษาอืน่ ๆ ถือเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึน้เมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเก่ียวขอ้งกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วัน 
ที่มีการควบคมุจนถึงวนัที่การควบคมุสิน้สดุลง  
 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มีอ านาจควบคมุ  
 
ณ วนัที่ซือ้ธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมตามอัตราส่วนไดเ้สียในสินทรพัยส์ุทธิที่ไดม้าจาก 
ผูถ้กูซือ้  
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ท าใหก้ลุ่มบริษัทสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึกบัญชี
โดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 
ส่วนไดเ้สยีในเงนิลงทนุทีบ่นัทกึตามวธีิส่วนไดเ้สยี  
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบรษิัทในเงนิลงทนุที่บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ 
 



บรษิทั มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

28 

บรษิทัรว่มเป็นกิจการที่กลุ่มบรษิัทมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนรว่มในการตดัสินใจเก่ียวกบันโยบาย
ทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที่จะควบคมุหรือควบคมุรว่มในนโยบายดงักล่าว  การรว่มคา้เป็นการรว่มการ
งานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรพัยส์ุทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิ 
ในสินทรพัยแ์ละภาระผกูพนัในหนีสิ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรว่มการงานนัน้ 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมและการร่วมคา้บันทึกบัญชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกดว้ยราคาทุนซึ่งรวมถึง
ตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่
บันทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมี
นยัส าคญั หรือการควบคมุรว่ม 
 
การตดัรายการในงบการเงนิรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ้่ายที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิซึ่งเป็นผลมาจากรายการ
ระหว่างกิจการในกลุ่ม ถกูตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิซึ่งเป็นผลมาจากรายการกบับรษิัทรว่ม
ถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบรษิัทมีส่วนไดเ้สียในกิจการที่ถูกลงทุนนัน้  ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริงถูกตัดรายการใน
ลกัษณะเดียวกบัก าไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึน้ 
 

4.2 เงนิตราต่างประเทศ  
 

รายการบญัชีทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ 
 
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ 
 
สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันัน้ 

 
สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นสกลุเงินที่ใชใ้นการด าเนนิงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนที่เกิดขึน้จากการแปลงค่า ใหร้บัรูเ้ป็นก าไรหรอืขาดทนุในงวดบญัชีนัน้ 
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หน่วยงานในต่างประเทศ 
 
สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรบัปรุงมลูค่ายุติธรรมที่เกิดขึน้จาก
การซือ้หน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่รายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนที่ใกลเ้คียงกับอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนที่เกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก
อตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปัน
ส่วนใหส่้วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 
 
เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจ าหน่ายส่วนไดเ้สียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ท  าให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพล
อย่างมีสาระส าคญั หรือการควบคมุรว่มกนั ผลสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนที่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างประเทศ
นัน้ตอ้งถูกจัดประเภทเป็นก าไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของก าไรขาดทุนจากการจ าหน่าย หากกลุ่มบริษัทจ าหน่าย
ส่วนไดเ้สียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมตอ้งถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุน้ที่ไม่มี
อ  านาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมคา้เพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมี
อิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที่มีสาระส าคัญอยู่ กลุ่มบริษัทตอ้งจดัประเภท ยอดสะสมบางส่วนที่เก่ียวขอ้งเป็นก าไรหรือ
ขาดทนุ 
 
รายการที่เป็นตวัเงนิที่เป็นลกูหนีห้รือเจา้หนีก้บัหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมีแผนการ
ช าระหนีห้รือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนจากรายการทาง
การเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทนุสทุธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
อืน่ และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทนุนัน้ออกไป 
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4.3 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

4.3.1 การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าเมือ่เร่ิมแรก  
 
ลกูหนีก้ารคา้ ตราสารหนีท้ี่กลุ่มบริษัทเป็นผูอ้อก และเจา้หนีก้ารคา้รบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อมีการออกตราสาร
เหล่านั้น สินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงินอื่น ๆ ทั้งหมดรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็น
คู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของเครื่องมือทางการเงินนัน้  
 
สินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน (นอกเหนือจากลกูหนีก้ารคา้ที่ไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินที่
มีนยัส าคญั หรือวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ) จะวดัมลูค่าเมื่อเริ่มแรกดว้ยมลูค่ายตุิธรรมบวก
ตน้ทนุการท ารายการซึ่งเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลกูหนีก้ารคา้ที่ไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบั
การจัดหาเงินที่มีนัยส าคัญวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกดว้ยราคาของการท ารายการ สินทรพัยท์างการเงินและหนีสิ้น
ทางการเงินที่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ วดัมลูค่าเมื่อเริ่มแรกดว้ยมลูค่ายตุิธรรม 
 

4.3.2 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าภายหลงั  
 

สนิทรพัย์ทางการเงนิ - การจดัประเภท 
 
ณ วันที่ รับรู ้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่  
การวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นหรือมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ  
 
สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัท 
มีการเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรพัยท์างการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรพัยท์างการเงินที่ไดร้บั
ผลกระทบทัง้หมดจะถกูจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท  

 
สินทรพัยท์างการเงินที่ไม่ไดถู้กก าหนดใหว้ัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัด
จ าหน่ายหากเขา้เงื่อนไขทัง้สองขอ้ดงัต่อไปนี ้ 
- ถือครองสินทรพัยท์างการเงินนัน้ตามโมเดลธุรกิจที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรพัยท์างการเงินซึ่งท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงนิตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
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ตราสารหนีท้ี่ไม่ไดถู้กก าหนดใหว้ัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่ไดห้ากเขา้เงื่อนไขทัง้สองขอ้ดงัต่อไปนี ้ 
- ถือครองสินทรพัยท์างการเงินนัน้ตามโมเดลธุรกจิที่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญาและเพื่อขาย

สินทรพัยท์างการเงิน และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรพัยท์างการเงินซึ่งท าให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 
ณ วนัที่รบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ กลุ่มบริษัทอาจเลือกใหเ้งินลงทุน
ดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น ซึ่งการเลอืกนีส้ามารถเลือก
ไดเ้ป็นรายเงินลงทนุและเมื่อเลือกแลว้ไม่สามารถแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 
 
สินทรพัยท์างการเงินทั้งหมดที่ไม่ไดจ้ัดประเภทให้วัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ด เสร็จอื่นตามที่ ได้อ ธิบายไว้ข้างต้นจะวัดมูลค่ าด้วยมูลค่ายุติ ธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  
ซึ่งรวมถึงสินทรพัยอ์นพุนัธท์ัง้หมด ณ วนัท่ีรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบรษิัทสามารถเลือกใหสิ้นทรพัยท์างการเงิน
ที่เขา้ขอ้ก าหนดในการวัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ถูกวัด
มลูค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งอย่างมี
นยัส าคญัซึ่งอาจเกิดขึน้ซึ่งเมื่อเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

 
สนิทรพัย์ทางการเงนิ - การประเมินโมเดลธรุกิจ  
 
กลุ่มไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรพัยท์างการเงินที่ถือไวใ้นระดับพอรต์โฟลิโอ เนื่องจากเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะ
สะทอ้นวิธีการจดัการธรุกิจและเป็นขอ้มลูที่น าเสนอใหแ้ก่ผูบ้รหิาร ขอ้มลูที่ใชใ้นการพิจารณารวมถึง 
 
- นโยบายและวตัถุประสงคข์องพอรต์โฟลิโอและการด าเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในทางปฏิบตัิ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกับการรบัดอกเบีย้รบัตามสญัญา การด ารงระดับอัตราดอกเบีย้ การจับคู่
ระหว่างระยะเวลาของสินทรพัยท์างการเงินกับระยะเวลาของหนี ้สินที่ เก่ียวข้อง หรือกระแสเงินสดออกที่
คาดการณห์รือรบัรูก้ระแส  เงินสดผา่นการขายสินทรพัยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของพอรต์โฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้รหิารของกลุ่มบรษิัท 
- ความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรพัยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดลธุรกิจ) 

และกลยทุธใ์นการบรหิารจดัการความเส่ียง 
- วิธีการประมาณผลตอบแทนใหผู้จ้ดัการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอา้งอิงจากมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์ี่

บรหิารจดัการหรืออา้งอิงตามการรบักระแสเงินสดตามสญัญา) และ 
- ความถ่ี ปรมิาณและเวลาที่ขายในงวดกอ่น เหตผุลที่ขายและการคาดการณก์ารขายในอนาคต 
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การโอนสินทรพัยท์างการเงินไปยงับคุคลที่สามที่ไม่เขา้เงื่อนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็นการขายซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการรบัรูร้ายการสินทรพัยอ์ย่างต่อเนื่องของกลุ่มบรษิัท 
 
สินทรพัยท์างการเงินที่ถือไวเ้พื่อคา้หรอืใชใ้นการบริหารและประเมินผลงานดว้ยมลูค่ายตุิธรรมจะถูกวดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 
 

สินทรพัย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสญัญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบีย้จากยอด
คงเหลือของเงนิตน้หรือไม่  

 

ส าหรบัวตัถปุระสงคข์องการประเมินนี ้
“เงนิตน้” หมายถึง มลูค่ายตุิธรรมของสนิทรพัยท์างการเงิน ณ วนัที่รบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก 
“ดอกเบีย้” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมลูค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตที่เก่ียวขอ้งกับจ านวนเงินตน้ 
ที่คา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทั่วไป และตน้ทุน (เช่น ความเส่ียง 
ดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร) รวมถึงอตัราก าไรขัน้ตน้ 
 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบีย้หรือไม่ กลุ่มบริษัทพิจารณา
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการประเมินว่าสินทรพัย์ทางการเงินประกอบด้วย
ขอ้ก าหนดตามสญัญาที่สามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสญัญาซึ่งอาจท าให้
ไม่เขา้เงื่อนไข ในการประเมิน กลุ่มบรษิัทพิจารณาถึง  
- เหตกุารณท์ี่อาจเกิดขึน้ซึ่งเป็นเหตใุหม้ีการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงนิสด 
- เงื่อนไขที่อาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ตามสญัญา ซึ่งรวมถึงอตัราดอกเบีย้ผนัแปร และ 
- เงื่อนไขเมื่ อสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษัทถูกจ ากัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ตามที่ ก าหนด  

(เช่น สินทรพัยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบีย้) 
 

สนิทรพัย์ทางการเงนิ - การวดัมูลค่าภายหลงัและก าไรและขาดทนุ 
 

สินทรพัยท์างการเงินที่วัด
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทนุ 
 

 สินทรพัยเ์หล่านีว้ัดมูลค่าในภายหลังดว้ยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบีย้และเงินปันผลรบับนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ 

 

สินทรพัยท์างการเงินที่วัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จ าหน่าย 

 สินทรพัยเ์หล่านีว้ดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายโดยวิธีอตัราดอกเบีย้
ที่แท้จริง ราคาทุนตัดจ าหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้
ดอกเบีย้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ ก าไรหรือขาดทนุท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชี
รบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ 
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หนีส้นิทางการเงนิ - การจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่าในภายหลงัและก าไรและขาดทนุ  
 

หนีสิ้นทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน หนีสิ้นทางการเงินจะถูกจดัประเภทใหว้ดัมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากใหถื้อไวเ้พื่อคา้ ถือเป็น
อนุพันธห์รือก าหนดใหว้ดัมลูค่าเมื่อเริ่มแรกดว้ยวิธีดังกล่าว หนีสิ้นทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุนจะวัดมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมและรบัรูก้  าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบีย้จ่ายในก าไรหรือ
ขาดทุน หนีสิ้นทางการเงินอื่นที่วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตัดจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบีย้ที่แทจ้ริง ดอกเบีย้จ่าย
และก าไรและขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ ก าไรหรือขาดทนุที่เกิดจากการตดัรายการออก
จากบญัชีใหร้บัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ 
 

4.3.3  การตดัรายการออกจากบญัชี 
 
สนิทรพัย์ทางการเงนิ 

 

กลุ่มบรษิัทตดัรายการสินทรพัยท์างการเงนิออกจากบญัชีเมื่อสิทธิตามสญัญาที่จะไดร้บักระแสเงินสดจากสินทรพัย์
ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่ งความเส่ียง  
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรพัยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีที่กลุ่มบริษัท
ไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้  
ซึ่งการควบคมุในสินทรพัยท์างการเงิน 
 

4.3.4  อนพุนัธ ์ 
 

อนพุนัธร์บัรูด้ว้ยมลูค่ายุติธรรม และวดัมลูค่ายุติธรรมทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
วดัมลูค่ายตุิธรรมใหม่จะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุทนัที เวน้แต่อนุพนัธน์ัน้มีไวเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
หรือป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณีดังกล่าวการรบัรูผ้ลก าไรหรือขาดทุนจะ
ขึน้อยู่กบัลกัษณะของรายการที่มีการป้องกนัความเส่ียง 

 

4.4 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก 
และเงินลงทุนระยะสัน้ที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตอ้งช าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

 เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีขอ้จ ากดัในการใชไ้ดแ้สดงแยกต่างหากเป็น “เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีขอ้จ ากดัในการใช”้ 
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4.5 ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 
 
ลกูหนีร้บัรูเ้มื่อกลุ่มบรษิัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัส่ิงตอบแทนตามสญัญา หากกลุ่มบรษิัทรบัรูร้ายไดก้่อนที่จะ
มีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัส่ิงตอบแทน จ านวนส่ิงตอบแทนนัน้จะรบัรูเ้ป็นสินทรพัยท์ี่เกิดจากสญัญา  
 
ลกูหนีว้ดัมลูค่าดว้ยราคาของรายการหกัค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้ ซึ่งประเมินโดยการวเิคราะหป์ระวตัิ
การช าระหนี ้และการคาดการณเ์ก่ียวกบัการช าระหนีใ้นอนาคตของลกูคา้ หนีส้ญูจะถกูตดัจ าหน่ายเมื่อเกิดขึน้ 
 

4.6 สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
 
ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ิธีถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกั ตน้ทนุของวตัถุดิบ (Billet) ค านวณโดยวิธีราคาเจาะจง ตน้ทุนสินคา้
ประกอบดว้ยราคาทุนที่ซือ้ ตน้ทุนในการแปลงสภาพหรือตน้ทุนอื่นเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณี 
ของสินคา้ส าเรจ็รูปและสินคา้ระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ตน้ทนุสินคา้ ค านวณโดยการใชต้น้ทนุมาตรฐานซึ่งไดร้บัการปรบัปรุงให้
ใกลเ้คียงกบัราคาทนุถวัเฉล่ีย รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 
มลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัเป็นการประมาณราคาที่จะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นโดยประมาณ 
ในการขาย 
 
การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีสนิคา้คงเหลือ 

 
ในปี 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสินคา้คงเหลือ จากวิธีเขา้ก่อนออกก่อนเป็นวิธีถัวเฉล่ีย 
ถ่วงน า้หนกั เนื่องจากนโยบายมีความเหมาะสมกบัลักษณะสินคา้และการด าเนินธุรกิจของบรษิัทมากกว่า ผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
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4.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถื่อเป็นสินทรัพย์ทีถื่อไว้เพ่ือขาย 
 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน (หรือกลุ่มสินทรพัยท์ี่ยกเลิกซึ่งประกอบดว้ยสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น) ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไว้
เพื่อขายเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสงูมากที่มลูค่าที่จะไดร้บัคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการ
ใชสิ้นทรพัยน์ัน้ต่อไป  สินทรพัย ์(หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรพัยท์ี่ยกเลิก) วดัมลูค่าดว้ยจ านวนท่ีต ่ากว่าระหว่างมลูค่า
ตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรบักลุ่มสินทรพัยท์ี่ยกเลิกน าไปปันส่วน
ใหก้บัค่าความนิยมเป็นล าดบัแรก แลว้จึงปันส่วนใหก้บัยอดคงเหลือของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นตามสดัส่วน ยกเวน้ไม่ปันส่วน
รายการขาดทนุใหก้บัสินคา้คงเหลือ สินทรพัยท์างการเงิน สินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
ลงทนุ ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าส าหรบัการจดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายหรอืถือไวเ้พื่อจ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ
ในครัง้แรกและผลก าไรและขาดทนุจากการวดัมลูค่าในภายหลงัรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ   
 

4.8 เงินลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทวัดมูลค่าด้วยราคาทุน 
หกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทนุในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทนุ 
 
เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทนุ  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสทุธิที่ไดร้บัและมลูค่าตามบญัชีจะถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ 
 
ในกรณีที่กลุ่มบรษิัทจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทนุท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทนุส าหรบัเงินลงทนุท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทุน
ที่ยงัถืออยู่ใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั ปรบัใชก้บัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทนุที่เหลืออยู่ทัง้หมด 
 

4.9 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสงัหาริมทรพัยท์ี่ถือครองเพื่อหาประโยชนจ์ากรายไดค้่าเช่าหรือจากมลูค่าที่เพิ่มขึน้
หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนีไ้ม่ไดม้ีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจัดหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใช้ในการ
บรหิารงาน  
 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยค่า   
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ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ ซึ่งค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรพัย์
แต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยแ์สดงไดด้งันี ้
 
ส่วนปรบัปรุงที่ดิน 5 - 25 ปี 
อาคาร 10 - 50 ปี 
 
กลุ่มบรษิัทไม่คดิค่าเส่ือมราคาส าหรบัท่ีดิน 
 

4.10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่า 
 
สนิทรพัย์ทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องกจิการ 
 
ที่ดินวดัมลูค่าดว้ยราคาที่ตีใหม่ อาคารและอปุกรณว์ดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยค่า 
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ที่เก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรพัย ์ตน้ทุนของการก่อสรา้งสินทรพัยท์ี่กิจการก่อสรา้งเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการจดัหาสินทรพัยเ์พื่อใหสิ้นทรพัยน์ัน้อยู่ 
ในสภาพที่พรอ้มจะใช้งานไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการรือ้ถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรพัย ์
และต้นทุนการกู้ยืม ส าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวรซ์ึ่งไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิ
ซอฟตแ์วรน์ัน้จะถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วรด์งักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอปุกรณ ์ 
 
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันจะบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสทุธิที่ไดร้บัจากการจ าหน่าย 
กบัมลูค่าตามบญัชีของที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์โดยรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรพัยท์ี่ตีราคาใหม่ จ านวน
เงินท่ีบนัทึกอยู่ในส่วนเกินทนุจากการตีราคาของสินทรพัยจ์ะถกูโอนไปยงัก าไรสะสม 
 
สนิทรพัย์ทีต่รีาคาใหม ่
 
การตีราคาใหม่ด าเนินการโดยผูเ้ชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าราคาตาม
บญัชขีองสนิทรพัยท์ี่ไดร้บัการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส าคญัจากมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 
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ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ในภายหลงั 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 
ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่กลุ่มบรษิัทจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถ วดัมลูค่า
ตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ ชิน้ส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดจ าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ตน้ทุนที่เกิดขึน้ 
ในการซ่อมบ ารุงที่ดิน อาคารและอปุกรณท์ี่เกิดขึน้เป็นประจ าจะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุเมื่อเกดิขึน้ 
 

ค่าเสือ่มราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมลูค่าเส่ือมสภาพของรายการส่วนปรบัปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์ซึ่งประกอบดว้ย ราคาทุน
ของสินทรพัยห์รือตน้ทนุในการเปล่ียนแทนอื่น หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสนิทรพัย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรือขาดทนุ ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสนิทรพัยแ์สดงไดด้งันี ้ 
 

ส่วนปรบัปรุงที่ดิน 5 - 20     ปี  

อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 10 - 50     ปี  

เครื่องจกัร ตามก าลงัผลผลิต  

อปุกรณผ์ลิตกระแสไฟฟ้า  20      ปี  

เครื่องตกแตง่ตดิตัง้และอปุกรณส์ านกังาน  5      ปี  

ยานพาหนะ 5      ปี  

ระบบสาธารณปูโภค 50      ปี  
 

กลุ่มบรษิัทไม่คดิค่าเส่ือมราคาส าหรบัท่ีดินและสินทรพัยท์ี่อยู่ระหว่างการก่อสรา้ง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัย ์และมลูค่าคงเหลือ ถกูทบทวนอย่างนอ้ยที่สดุทกุสิน้รอบปีบญัชี 
และปรบัปรุงตามความเหมาะสม 
 

4.11 ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซือ้กิจการของบรษิัทย่อยรบัรูใ้นสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ภายหลงัจากการรบัรูเ้ริ่มแรก ค่าความนิยม
จะถูกวัดมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า กลุ่มบริษัทท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็น
ประจ าทกุปี โดยไม่ค านึงถึงว่าจะมีขอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่าเกิดขึน้หรือไม่ 
 

ค่าความนิยมปันส่วนใหก้บัหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงินสดของกลุ่มบรษิัทแต่ละหน่วยที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากการ
ควบรวมธุรกจิ 
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4.12 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซือ้มาและมีอายุการใช้งานจ ากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม 
และขาดทนุจากการดอ้ยค่าสะสม  
 
รายจ่ายภายหลงัการรบัรูร้ายการ 
 
รายจา่ยภายหลงัการรบัรูร้ายการจะรบัรูเ้ป็นสินทรพัยเ์มื่อก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรพัย์
ที่สามารถระบุไดท้ี่ เก่ียวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึน้ภายหลังรับรูใ้นก าไร 
หรือขาดทนุเมื่อเกิดขึน้ 
 
ค่าตดัจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทนุของสินทรพัยห์รือจ านวนอืน่ท่ีใชแ้ทนราคาทนุหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 
 
ค่าตัดจ าหน่ายรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รบัประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรพัยน์ั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน โดยเริ่มตัดจ าหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพรอ้มที่จะให้ประโยชน์  ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบัน 
และปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งันี ้
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 10 ปี 
ค่าพฒันาผลิตภณัฑใ์หม ่ 10 ปี 
 
วิธีการตัดจ าหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะไดร้ับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิน้รอบปีบัญชี 
และปรบัปรุงตามความเหมาะสม  
 

4.13 สัญญาเช่า 
 
ณ วนัเริ่มตน้ของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสญัญาเป็นสญัญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่กลุ่มบริษัท 
น าค านิยามของสญัญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินว่าสัญญานัน้ใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรพัยท์ี่ระบุ
หรือไม่ 
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ในฐานะผูเ้ช่า 
 
ณ วนัที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็นสัญญาเช่า กลุ่มบริษัท 
จะปันส่วนส่ิงตอบแทนที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาใหก้ับแต่ละส่วนประกอบของสญัญาเช่าตามเกณฑร์าคาขายที่เป็นเอกเทศ 
ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรูส้ัญญาเช่า 
และส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอย่างเดียว  
 
กลุ่มบรษิัท รบัรูสิ้นทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสิ้นตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผล ยกเวน้สญัญาเช่าซึ่งสินทรพัย ์
มีมลูค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสัน้จะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
สินทรพัยสิ์ทธิการใชว้ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรบัปรุงเมื่อมีการ 
วดัมลูค่าใหม่ของหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ ตน้ทนุของสินทรพัยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงนิท่ีรบัรูเ้มื่อเริ่มแรกของหนีสิ้น
ตามสญัญาเช่าปรบัปรุงดว้ยจ านวนเงินที่จ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวนัที่สญัญาเริ่มมี
ผลรวมกับตน้ทุนทางตรงเริ่มแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสทุธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าที่ไดร้บัค่าเส่ือม
ราคารบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเสน้ตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิน้สดุของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่
สญัญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรพัยท์ี่เช่าใหก้ับกลุ่มบริษัทเมื่อสิน้สุดสญัญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรพัย์
สิทธิการใชส้ะทอ้นว่ากลุ่มบริษัท จะมีการใชสิ้ทธิในการซือ้สินทรพัย ์ในกรณีนีสิ้นทรพัยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคา
ตลอดอายกุารใชป้ระโยชนข์องสินทรพัยท์ี่เช่า ซึ่งก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรพัยแ์ละอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง 
 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าเมื่อเริ่มแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ยงัไม่ไดจ้่ายช าระ ณ วนัที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ตามนยัของสญัญาเช่า เวน้แต่อตัรานัน้ไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบรษิัทใชอ้ตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืม
ส่วนเพิ่มของกลุ่มบรษิัทค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที่หกัสิ่งจงูใจตามสญัญาเช่าคา้งรบั  
 
กลุ่มบริษัทก าหนดอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบีย้จากแหล่งขอ้มลูทางการเงินภายนอกหลายแห่ง 
และไดป้รบัปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรพัยท์ี่เช่า 
 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่าวัดมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอัตราดอกเบีย้ที่แทจ้ริง และหนีสิ้นตามสญัญาเช่าจะถูก 
วดัมลูค่าใหม่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงิน 
ที่คาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรบัประกันมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซือ้ สิทธิเลือก 
ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี ้สินตามสัญญาเช่าใหม่  
จะปรบัปรุงกบัมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้หรือรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุ หากมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยสิ์ทธิ
การใชไ้ดถ้กูลดมลูค่าลงจนเป็นศนูยแ์ลว้  
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4.14 สิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า 
 

กลุ่มบริษัทบันทึกตน้ทุนเริ่มแรกของสิทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่ไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า
ยตุิธรรมของสินทรพัยน์ัน้ ภายหลงัการรบัรูร้ายการเริ่มแรกวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทนุจาก
การดอ้ยค่าสะสม  
 
กลุ่มบรษิัทตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตามอายุสัญญาใหสิ้ทธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าที่เหลืออยู่ของ
กลุ่มบรษิัท 

 
4.15 การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 

 
กลุ่มบริษัทรบัรูค้่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินที่วัดมูลค่าดว้ยราคาทุนตัด
จ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการกิจการ 
ที่เก่ียวขอ้งกนั) 
 
การวดัมูลคา่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกิดขึน้  
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้เป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนัก  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชม้ลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินที่คาดว่าจะไม่ไดร้บั (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสด 
ที่กิจการจะตอ้งจ่ายตามสญัญาและกระแสเงินสดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะไดร้บั) ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิของสินทรพัยท์างการเงิน  
 
การวดัมลูค่าผลขาดทนุดา้นเครดิตนัน้ค านวณดงัต่อไปนี ้
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่า 

จะเกิดขึน้จากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลังวันสิน้รอบระยะเวลา 
ที่รายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่า 
จะเกิดขึน้จากการผิดเงื่อนไขตามสญัญาที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาทัง้หมดที่เหลืออยู่ของสญัญา 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนส าหรับลูกหนี ้การค้า วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอาย ุ
ของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี ้ประมาณการโดยใช้ตาราง 
การตัง้ส ารอง ซึ่งวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มลูผลขาดทนุที่เกิดขึน้ในอดีต การปรบัปรุงปัจจยัที่มีความเฉพาะเจาะจงกบัลกูหนี ้
นั้น ๆ และการประเมินทั้งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทั่วไป 
ในอนาคต ณ วนัที่รายงาน 
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินอื่น กลุ่มบริษัทรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ดว้ย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึน้อย่าง 
มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้น
เครดติ ซึ่งกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผ่ือผลขาดทนุดว้ยผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายขุองสญัญา  
 
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้พิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวที่สุด 
ตามสญัญาที่กลุ่มบรษิัทมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรพัยท์างการเงินเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญหากเกินก าหนดช าระ
มากกว่า 30 วัน มีการเปล่ียนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนัยส าคัญ มีการด าเนินงานที่ถดถอย
อย่างมีนัยส าคัญของลูกหนี ้หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ ์
ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของลูกหนีใ้นการจ่ายช าระภาระผูกพัน
ใหก้บักลุ่มบรษิัท 
 
กลุ่มบรษิัทพิจารณาว่าสินทรพัยท์างการเงนิจะเกิดการผิดสญัญาเมื่อ 
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่กลุ่มบริษัทไดเ้ต็มจ านวน อีกทัง้กลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิในการไล่เบีย้ 

เช่น การยึดหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรพัยท์างการเงินคา้งช าระเกินกว่า 90 วนั 
 
การประเมินการเพิ่มขึน้ของความเส่ียงดา้นเครดิตอย่างมีนยัส าคัญนัน้มีการประเมินทัง้แบบเป็นรายลกูหนีห้รือแบบกลุ่ม 
ขึน้อยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มต้องมีการจัด 
กลุ่มเครื่องมือทางการเงินตามลักษณะความเส่ียงดา้นเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์ค้างช าระและอันดับ 
ความน่าเชื่อถือ  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้มีการประเมินใหม่ ณ สิน้รอบระยะเวลาที่รายงาน เพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลง
ของความเส่ียงดา้นเครดิตของเครื่องมือทางการเงินนบัจากวนัที่รบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก การเพิ่มขึน้ของค่าเผ่ือผลขาดทุน
แสดงเป็นขาดทนุจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทนุ ค่าเผ่ือผลขาดทนุแสดงเป็นรายการหกัออกจากมลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้
ของสินทรพัยท์างการเงิน เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งกลุ่มบรษิัท
รบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทนุซึ่งเป็นรายการเก่ียวเนื่องกบัก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
สนิทรพัย์ทางการเงนิทีม่ีการดอ้ยค่าดา้นเครดติ 
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ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบรษิัทประเมินว่าสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่ายและตราสารหนีท้ี่ วดัมลูค่า
ดว้ยมูลค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือไม่ สินทรพัยท์างการเงินมีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมื่อเกิดเหตกุารณใ์ดเหตกุารณห์นึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเหตุการณซ์ึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสด 
ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตของสินทรพัยท์างการเงิน สถานการณท์ี่เป็นขอ้บ่งชีว้่าสินทรพัยท์างการเงินเกิดการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลกูหนีป้ระสบปัญหาทางการเงนิอย่างมนียัส าคญั การผิดสญัญา เช่น การคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
มีความเป็นไปไดท้ี่ลกูหนีจ้ะเขา้สู่การลม้ละลาย เป็นตน้ 
 
การตดัจ าหน่าย 

 
มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดร้บัคืนเงิน หากมีการรบัเงินคืนในภายหลงัจากสินทรพัยท์ี่มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรบัรูเ้ป็นการกลบั
รายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทนุในงวดที่ไดร้บัคืน 
 

4.16 การด้อยค่าสนิทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงนิ 
 
ยอดสินทรพัยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษัทไดร้บัการทบทวน ณ ทุกวนัที่รายงานว่ามีขอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าหรือไม่ในกรณีที่ 
มีขอ้บง่ชีจ้ะท าการประมาณมลูค่าสินทรพัยท์ี่คาดว่าจะไดร้บัคืน   
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรูเ้มื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยห์รือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสด
สงูกว่ามลูค่าที่จะไดร้บัคืน ขาดทนุจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ ส าหรบัค่าความนิยมจะประมาณมลูค่าที่คาด
ว่าจะไดร้บัคืนทกุปี ในช่วงเวลาเดียวกนั 
 
การค านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื 
 
มลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรพัยห์รือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรพัย์หักต้นทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรพัย ์
ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รบัในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได ้
เพื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าที่อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจบุนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีต่อสินทรพัย ์ส าหรบัสินทรพัย ์
ที่ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัโดยอิสระจากสินทรพัยอ์ื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนรวมกับหน่วยสินทรพัย ์
ที่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่สินทรพัยน์ัน้เก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการดอ้ยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ เคยรับรูใ้นงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ 
ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการที่ใชใ้นการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มลูค่า 
ตามบญัชีของสินทรพัยไ์ม่เกินกว่ามลูค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการ
บนัทึกขาดทนุจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

4.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 
โครงการสมทบเงนิ 
 
ภาระผูกพันในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา 
ที่พนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชนท์ีก่  าหนดไว ้
 
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชนใ์นอนาคตที่เกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชนด์ังกล่าว 
ไดม้กีารคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมลูค่าปัจจบุนั  
 
การค านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไว้นั้นจัดท าโดยนักคณิตศาสตรป์ระกันภัยที่ไดร้บัอนุญาต 
เป็นประจ าทกุปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้ 
 
ในการวดัมลูค่าใหม่ของหนีสิ้นผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวส้ทุธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัจะถูกรบัรูร้ายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น กลุ่มบริษัทก าหนดดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นผลประโยชนท์ี่ก าหนด
ไวส้ทุธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที่ใชว้ดัมลูค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ 
ในหนีสิ้นผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวส้ทุธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน ์ดอกเบีย้จ่ายสทุธิและ
ค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนร์บัรูร้ายการในก าไรหรือขาดทนุ  
 
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชนข์องโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชนท์ี่เก่ียวขอ้ง 
กบัการบรกิารในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบรษิัทรบัรูก้  าไร
และขาดทนุจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเมื่อเกิดขึน้ 
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ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังาน 
 
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนักงานรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อพนักงานท างานให ้หนีสิ้นรบัรูด้ว้ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช าระ 
หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะตอ้งจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนกังานได้
ท างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันีส้ามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตสุมผล  

 
4.18 ประมาณการหนีส้นิ 

 
ประมาณการหนีสิ้นจะรบัรูก้็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่เกิดขึน้ในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึน้อนัเป็นผล 
มาจากเหตุการณใ์นอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระ
ผูกพันดงักล่าว ประมาณการหนีสิ้นพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ัตราคิดลดในตลาด
ปัจจบุันก่อนค านึงภาษีเงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนที่อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียง 
ที่มีตอ่หนีสิ้น ประมาณการหนีสิ้นส่วนท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรบัรูเ้ป็นตน้ทนุทางการเงิน 
 

4.19 การวัดมูลค่ายุตธิรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะไดร้บัจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหนีสิ้นในรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติ
ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชนส์ูงสดุ (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัท 
สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี ้สินสะท้อนผลกระทบของความเส่ียงที่ ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูของกลุ่มบรษิัทหลายขอ้ก าหนดใหม้ีการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น
ทางการเงิน และสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่ไม่ใช่ทางการเงิน  
 
กลุ่มบริษัทวดัมลูค่ายตุิธรรมของเครื่องมือทางการเงินโดยใชร้าคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง หากสามารถหาได ้
ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรพัยห์รือหนีสิ้นเกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอในจ านวนท่ีเพียงพอซึ่งสามารถ
ใหข้อ้มลูราคาไดอ้ย่างต่อเนื่อง  
 
หากไมม่ีราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องกลุ่มบรษิัทใชเ้ทคนิคการประเมินมลูค่าที่ใชข้อ้มลูที่สามารถสงัเกตไดท้ี่มี
ความเก่ียวขอ้งใหม้ากที่สุด และลดการใชข้อ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตไดใ้หน้อ้ยที่สุด การเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่า 
จะพิจารณาปัจจยัทัง้หมดที่ผูร้ว่มตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ 
หากสินทรพัยห์รือหนีสิ้นที่วัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซือ้และราคาเสนอขายกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรพัย ์
และสถานการณเ์ป็นสินทรพัยด์ว้ยราคาเสนอซือ้ และวดัมลูค่าหนีสิ้นและสถานะการเป็นหนีสิ้นดว้ยราคาเสนอขาย 
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หลักฐานที่ดีที่สุดส าหรบัมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการท า
รายการ เช่น มลูค่ายตุิธรรมของผลตอบแทนที่ใหห้รือไดร้บั หากกลุ่มบรษิัทพิจารณาว่ามลูค่ายุติธรรม ณ วนัที่รบัรูร้ายการ
เมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมลูค่ายตุิธรรมไม่ว่าจะไดม้าจากราคาเสนอซือ้เสนอขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องส าหรบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นที่เหมือนกันหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซึ่งใชข้อ้มูลที่ไม่สามารถสังเกตไดซ้ึ่ง
ตดัสนิว่าไม่มีนยัส าคญัต่อการวดัมลูค่า ท าใหเ้ครื่องมือทางการเงินวดัมลูค่าเมื่อเริ่มแรกดว้ยมลูค่ายตุิธรรมปรบัดว้ยผลต่าง
ระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกและราคาของการท ารายการ และรบัรูเ้ป็นรายการรอตัดบัญชี 
ซึ่งจะรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท์ี่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กว่าการวัดมูลค่า
ยตุิธรรมที่ใชห้ลกัฐานสนบัสนนุทัง้หมดจากขอ้มลูที่สงัเกตไดใ้นตลาดหรือเมื่อรายการดงักล่าวสิน้สดุลง 
 
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนีสิ้น กลุ่มบริษัทใชข้อ้มูลที่สามารถสังเกตไดใ้ห้มากที่สุดเท่าที่จะท าได ้มูลค่า
ยตุิธรรมเหล่านีถ้กูจดัประเภทในแต่ละล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมตามขอ้มลูที่ใชใ้นการประเมินมลูค่า ดงันี ้ 
- ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นอย่างเดียวกนั 
- ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอืน่ที่สงัเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรบัสินทรพัยน์ัน้หรือหนีสิ้นนัน้นอกเหนือจากราคาเสนอ

ซือ้ขายซึ่งรวมอยู่ในขอ้มลูระดบั 1 
- ขอ้มลูระดบั 3  ขอ้มลูที่ใชเ้ป็นขอ้มลูที่ไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นนัน้ 

 
หากขอ้มลูที่น ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยห์รือหนีสิ้นถูกจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมที่แตกต่าง
กนั การวดัมลูค่ายตุิธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุติธรรมของขอ้มลู
ที่อยู่ในระดบัต ่าสดุที่มีนยัส าคญัส าหรบัการวดัมลูค่ายตุิธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบรษิัทรบัรูก้ารโอนระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึน้ 
 

4.20 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญั 
 
หุน้สามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนส่วนเพิ่มที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุน้สามญัและสิทธิซือ้หุน้ (สทุธิจากผลกระทบ
ทางภาษี) รบัรูเ้ป็นรายการหกัจากสว่นของทนุ  
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หุน้ทนุซือ้คนื 
 
เมื่อมีการซือ้คืนหุ้นทุน จ านวนส่ิงตอบแทนที่จ่ายซือ้รวมถึงต้นทุนที่ เก่ียวข้องโดยตรงจัดประเภทเป็นหุ้นทุนซือ้คืน 
และแสดงเป็นรายการหกัในส่วนของผูถื้อหุน้ และจดัสรรจ านวนเดียวกนันีจ้ากก าไรสะสมไปเป็นส ารองหุน้ทนุซือ้คืนภายใต้
ส่วนของผูถื้อหุน้ เมื่อมีการจ าหน่ายหุน้ทนุซือ้คืน จ านวนเงินท่ีไดร้บัรบัรูเ้ป็นรายการเพิ่มขึน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ โดยหกับญัชี
หุน้ทนุซือ้คืนดว้ยจ านวนตน้ทนุของหุน้ทนุซือ้คืนท่ีจ าหน่ายซึ่งค านวณโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั และโอนจ านวนเดียวกนันี ้
จากบัญชีส ารองหุ้นทุนซือ้คืนไปก าไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจ าหน่ายหุ้นทุนซือ้คืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซือ้คืน”)  
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซือ้คืนน าไปหกัจาก 
ก าไรสะสมหลงัจากที่หกัจากส่วนเกินทนุหุน้ทนุซือ้คืนหมดแลว้ 

 
4.21 รายได้ 

 
รายไดร้บัรูเ้มื่อลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินที่สะท้อนถึงส่ิงตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่า 
จะมีสิทธิไดร้บัซึ่งไม่รวมจ านวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมลูค่าเพิ่ม และแสดงสทุธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลด
ตามปรมิาณ 
 
การขายสนิคา้และบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้มื่อลกูคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึน้เมื่อมีการส่งมอบสินคา้ใหก้ับลกูคา้ 
ส าหรบัสัญญาที่ใหสิ้ทธิลกูคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรบัรูใ้นจ านวนที่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดับสงูมากว่า 
จะไม่มีการกลบัรายการอย่างมีนยัส าคญัของรายไดท้ี่รบัรูส้ะสม 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรบัรูต้ลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อไดใ้หบ้ริการ ขัน้ความส าเรจ็ของงานประเมินโดยใชว้ิธี การส ารวจงาน 
ที่ไดท้  าแลว้ ตน้ทนุที่เก่ียวขอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุเมื่อเกิดขึน้ 
 
ส าหรบัสญัญาที่มีการรวมการขายสินคา้และบรกิารเขา้ดว้ยกัน กลุ่มบรษิัทบนัทึกสินคา้และบรกิารแยกจากกัน หากสินคา้
และบรกิารดงักล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสินคา้หรือบริการดงักล่าวออกจากกันไดแ้ละลกูคา้ไดร้บัประโยชน์
จากสินคา้หรือบรกิารนัน้) หรือ มีการใหบ้รกิารหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกนั ส่ิงตอบแทนท่ีไดร้บั
จะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายที่เป็นเอกเทศของสินคา้และบริการนั้นๆ ซึ่งไดร้ะบุไวใ้นรายงานอัตราค่าสินคา้ 
หรือบรกิารที่ กลุ่มบรษิัทขายสนิคา้และบรกิารเป็นเอกเทศแยกต่างหาก 
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การลงทนุ 
 

รายไดจ้ากการลงทนุประกอบดว้ย รายไดค้่าเช่า เงินปันผลรบัและดอกเบีย้รบัจากการลงทนุและเงินฝากธนาคาร 
 
เงนิปันผลรบั 

 
เงินปันผลรบับนัทึกในก าไรหรือขาดทนุในวนัท่ีกลุ่มบรษิัทมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล 

 
 ดอกเบีย้รบั 
 

ดอกเบีย้รบับนัทึกในก าไรหรือขาดทนุตามเกณฑค์งคา้ง 
 
รายไดค้่าเช่า  
 
รายไดค้่าเช่ารบัรูโ้ดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ค่าใชจ้่ายเริ่มแรกที่เกิดขึน้เป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสญัญาเช่ารบัรู ้
เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทัง้สิน้ตามสญัญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึน้รบัรูเ้ป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซึ่งค่าเช่านัน้เกิดขึน้ 
 

4.22 ต้นทนุทางการเงนิ 
 
อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้ริง 
 
ดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่ายรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนดว้ยอัตราดอกเบีย้ที่แทจ้ริง อตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงคืออตัราที่ใชค้ิดลด
ประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรบัเงินในอนาคตตลอดอายทุี่คาดการณไ์วข้องเครือ่งมือทางการเงินของ 
- มลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทนุตดัจ าหน่ายของหนีสิ้นทางการเงิน 
 
ในการค านวณดอกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่าย อัตราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงจะน ามาใชก้ับมูลค่าตามบัญชีขั้นตน้ของสินทรพัย ์ 
(เมื่อสินทรพัยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหนีสิ้น อย่างไรก็ตามส าหรบัสินทรพัยท์างการเงิน 
ที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดติภายหลงัการรบัรูเ้มื่อเริ่มแรก รายไดด้อกเบีย้จะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิกบัราคา
ทุนตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรพัย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายได้ดอกเบีย้ 
จะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ของสินทรพัย ์
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4.23 ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรบัปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันและภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี ภาษีเงินไดข้องงวด
ปัจจุบันและภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการที่เก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ  
หรือ รายการที่รบัรูโ้ดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัไดแ้ก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดร้บัช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทนุประจ าปีที่ตอ้ง
เสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี 
ที่เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึน้ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย ์
และหนีสิ้นและจ านวนที่ใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจะไม่ถูกรบัรูเ้มื่อเกิดจากผลแตกต่าง
ชั่วคราวต่อไปนี ้การรบัรูค้่าความนิยมในครัง้แรก  การรบัรูสิ้นทรพัยห์รือหนีสิ้นในครัง้แรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวม
ธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เก่ียวข้องกับเงินลงทุน 
ในบรษิัทย่อย หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมลูค่าของภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชตีอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบรษิัทคาด
ว่าจะไดร้บัผลประโยชนจ์ากสินทรพัยห์รือจะจ่ายช าระหนีสิ้นตามมลูค่าตามบญัชี ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  
 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ 
โดยใชอ้ตัราภาษีที่ประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบันและภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทตอ้งค านึงถึงผลกระทบ 
ของสถานการณท์างภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีที่ตอ้งจ่ายเพิ่มขึน้ และมีดอกเบีย้ที่ตอ้งช าระ กลุ่มบริษัท
เชื่อว่าไดต้ัง้ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรบัภาษีเงินไดท้ี่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปัจจยั รวมถงึ การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณใ์นอดีต การประเมินนีอ้ยู่บนพืน้ฐานการประมาณการ
และขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มลูใหม่ๆอาจจะท าใหก้ลุ่มบริษัท
เปล่ียนการตัดสินใจโดยขึน้อยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที่มีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 
จะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดที่เกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี ้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี ้ประเมิน 
โดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรบัหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส าหรบัหน่วยภาษีต่างกัน
นั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหนีสิ้นและสินทรพัยภ์าษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืน
สินทรพัยแ์ละจ่ายช าระหนีสิ้นในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต 
จะมีจ านวนเพียงพอกับการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง 
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เก่ียวขอ้ง ดังนั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรบัปรุงการกลับรายการผล
แตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอที่จะบันทึก
สินทรพัยภ์าษีเงินไดท้ัง้จ านวน สินทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัที่รายงานและจะถกูปรบัลดลง
เท่าที่ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้รงิ  

 
4.24 ก าไรต่อหุ้น  

 
กลุ่มบรษิัทแสดงก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดส าหรบัหุน้สามญั ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการ
หารก าไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท.ดว้ยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักที่ออกจ าหน่ายระหว่างปี  
ก าไรต่อหุน้ปรบัลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามัญที่ปรบัปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัถัวเฉล่ียถ่วง
น า้หนกัที่ออกจ าหน่าย และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุน้สามญัปรบัลดทัง้หมด 
 

4.25 รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึน้ 
จากส่วนงานด าเนนิงานนัน้โดยตรงรวมถึงรายการที่ไดร้บัการปันส่วนอย่างสมเหตสุมผล 

 
5 กำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุม 

 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 15 กันยายน 2563 คณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิใหบ้ริษัทสละสิทธิการจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุใน Millcon Thiha Limited ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยที่บรษิัทจะมีสิทธิจองซือ้ทัง้หมดจ านวน 76,157 หุน้ ในราคา
จองซือ้หุน้ละ 10 เหรียญสหรฐั เมื่อวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 การเพิ่มทนุของบรษิัทดงักล่าวไดเ้สรจ็สมบรูณแ์ละสดัส่วนการถือ
หุน้ของบรษิัท ลดลงจากเดิมรอ้ยละ 51.00 เป็นรอ้ยละ 17.67 ของทนุจดทะเบียนทั้งหมด ท าใหก้ลุ่มบริษัทสญูเสียอ านาจ
ค วบ คุ ม ในบ ริษั ท  Millcon Thiha Limited แ ละ  Millcon Thiha (Hong Kong)  Co., Ltd. (บ ริษั ท ย่ อ ยท างอ้ อม )  
และจดัประเภทเงินลงทนุดงักล่าวเป็นเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 
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  2563 
  (พนับาท) 
ผลกระทบจำกกำรสูญเสียอ ำนำจควบคมุต่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม   

ณ วันทีสู่ญเสียอ ำนำจควบคุม   
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด   7,230 
ลกูหนีก้ารคา้  235,202 
ลกูหนีอ้ืน่  79,293 
สินคา้คงเหลือ  49,111 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์  1,628 
เจา้หนีก้ารคา้  (359,111) 
เจา้หนีอ้ื่น  (76,531) 
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีส้นิสุทธิ  (63,178) 
หกั ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ  (31,303) 
หกั การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ  (2,760) 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทย่อย  (29,115) 

 
ขาดทุนจากการสูญเสียอ านาจการควบคุมในบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2563  
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 
  2563 
  (พนับาท) 
มลูค่าตามวิธีส่วนไดเ้สียตามสดัส่วนเงินลงทนุ  - 
หกั มลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบรษิัทย่อย  (29,115) 
ก ำไรจำกกำรสญูเสยีอ ำนำจกำรควบคุมในบริษัทยอ่ย  29,115 
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6 บุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน  
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบคุคลหรอืกิจการที่เก่ียวขอ้งกันกับกลุ่มบริษัทหากกลุ่มบริษัท 
มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมี อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อบุคคลหรือกิจการ 
ในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบรษิัทอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้
อิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับคุคลหรือกิจการนัน้ การเก่ียวขอ้งกนันีอ้าจเป็นรายบคุคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธท์ี่มีกับบรษิัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14, 15 และ 17 

ส าหรบัความสมัพนัธก์บัผูบ้รหิารส าคญัและบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนัอืน่ มีดงันี ้ 
 

บุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน ประเทศทีจั่ดตัง้ 
/สัญชำต ิ

ลักษณะควำมสัมพนัธ ์

ผูบ้รหิารส าคญั 
 

ไทย บคุคลที่มีอ  านาจและความรบัผิดชอบการวางแผน สั่ง
การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี ้ รวมถึงกรรมการของ
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าที่ ในระดับบริหาร
หรือไม่) 

บรษิัท เจนเนอรลั เอนจิเนยีริง่ จ ากดั (มหาชน) ไทย ผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
บรษิทั อาร.์เอส.พี.สตีล จ ากดั ไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษิัท สยามโซล่าร ์เจนเนอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) ไทย บริษั ทย่อยของบริษั ทร่วม  (เดิม เป็นบริษั ทย่ อย 

ของบรษิัท) 
Millcon Thiha GEL Limited พม่า บรษิัทย่อยของการรว่มคา้ 

 

 นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี ้
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ซือ้/ขายสนิคา้ ราคาเทียบเคียงราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงรว่มกัน 

ซือ้/ขายสินทรพัย ์ ราคาที่ตกลงรว่มกนั 
รายไดเ้งนิปันผล ตามสิทธิที่จะไดร้บั 
รายไดค้า่เชา่ ราคาตามสญัญา 
รายไดอ้ืน่ ราคาที่ตกลงรว่มกนั 
ดอกเบีย้รบั รอ้ยละ MLR, รอ้ยละ MLR-1 และไม่มีดอกเบีย้ 
ค่าใชจ้า่ยอื่น ราคาที่ตกลงรว่มกนั 
ดอกเบีย้จ่าย อตัราตามสญัญา 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั ตามหลกัเกณฑก์ าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา 
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รายการที่ส  าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรบัแต่ละปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม สรุปไดด้งันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  712,739  1,150,307 
ซือ้สินคา้ -  -  7,907,102  4,293,500 
รายไดค้่าเช่า -  -  4,488  1,302 
รายไดอ้ื่น -  -  34,315  47,301 
ดอกเบีย้รบั -  -  -  10,458 
ค่าใชจ้่ายอืน่ -  -  11,019  11,195 
        
บริษัทร่วม        
ขายสนิคา้ 213,447  17  213,447  17 
รายไดค้า่เชา่ 1,440  162  1,440  - 
รายไดอ้ืน่ 16,282  1,157  16,282  1,157 
ดอกเบีย้รบั 39,610  782  39,610  782 
ค่าใชจ้า่ยอื่น 25,330  53,494  23,127  27,674 
        

กจิการร่วมค้า        
ขายสนิคา้ 445,057  625,413  -  - 
ซือ้สินคา้ 1,397,843  864,382  1,382,330  864,382 
รายไดค้า่เชา่ 960  960  960  960 
รายไดอ้ื่น 4,392  3,063  4,392  3,063 
ค่าใชจ้า่ยอื่น 4,759  4,489  4,759  4,489 
        

บุคคลหรือกจิการอืน่ทีเ่กี่ยวข้องกนั        
ขายสินคา้ 121,502  173,264  77,645  86,788 
ซือ้สินคา้ 33,143  -  200  - 
ขายสนิทรพัย ์ 125  183  125  183 
รายไดอ้ืน่ 6,223  7,832  6,223  7,832 
ค่าใชจ้า่ยอืน่ 528  3,583  463  716 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

ส าหรับงวดปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
        

ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 48,786  48,689  37,631  38,569 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,486  1,414  1,291  1,234 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 50,272  50,103  38,922  39,803 

 
ยอดคงเหลือกบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน  
บรษิทัย่อย -  -  -  8,793 
บรษิัทรว่ม 216,492  150,860  216,492  150,860 
กิจการรว่มคา้ 6,149  100,652  -  - 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,544  40,241  35,680  30,060 
รวม 264,185  291,753  252,172  189,713 

        

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสนิค้า - กิจการทีเ่กี่ยวข้องกนั  
บรษิัทย่อย -  -  140,187  637,979 
กิจการรว่มคา้ 80,879  19,035  80,879  19,035 
รวม 80,879  19,035  221,066  657,014 

        

ลูกหนีอ้ื่น - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน        
บรษิทัย่อย -  -  1,432,027  1,295,407 
บรษิทัรว่ม 55,660  5,898  55,660  5,898 
กิจการรว่มคา้ 9,439  7,621  9,439  7,621 
บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 42,584  30,990  40,183  30,990 
รวม 107,683  44,509  1,537,309  1,399,916 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน    
บรษิัทย่อย -  -  -  204,100 
บรษิทัรว่ม 762,049  19,240  762,049  19,240 
บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 2,400  -  2,400  - 
รวม 764,449  19,240  764,449  223,340 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
บริษทัยอ่ย          
ณ วนัที่ 1 มกราคม  -  -  204,100  100,000 
ใหกู้เ้พิม่  -  -  140,090  459,100 
รบัช าระ  -  -  (340,590)  (355,000) 
จดัประเภทใหม่เป็นกจิการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  -  (3,600)  - 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม  -  -  -  204,100 

         
บริษัทร่วม           
ณ วนัที่ 1 มกราคม  19,240  14,300  19,240  14,300 
ใหกู้เ้พิม่  20,764  24,715  20,764  24,715 
เพิม่จากตั๋วเงินรบัจากการขายสินทรพัย ์
  ที่ถือไวเ้พื่อขาย (หมายเหต ุ12) 

 
735,000  -  735,000  - 

รบัช าระ  (12,955)  (19,775)  (12,955)  (19,775) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม  762,049  19,240  762,049  19,240 

         

บุคคลหรือกิจกำรอืน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกนั         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  -  - 
จดัประเภทใหม่จากบรษิัทย่อย  3,600  -  3,600  - 
รบัช าระ  (1,200)  -  (1,200)  - 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม  2,400  -  2,400  - 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเป็นการใหกู้ย้มืโดยมีอตัราดอกเบีย้รอ้ย
ละ MLR, รอ้ยละ MLR-1 และไม่มีดอกเบีย้ 

 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย    
บรษิัทย่อย -  -  -  233,090 
รวม -  -  -  233,090 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บรษิัทย่อยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
บริษทัย่อย          
ณ วนัที่ 1 มกราคม  -  -  233,090  233,090 
รบัช าระ  -  -  (233,090)  - 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม  -  -  -  233,090 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแกบ่ริษัทย่อยเป็นการใหกู้ย้ืมในรูปตั๋วสญัญาใชเ้งินโดยมีอตัราดอกเบีย้รอ้ย
ละ 5.25 ต่อปี 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั  
บรษิทัรว่ม -  36  -  36 
กิจการรว่มคา้ 129,773  23,060  129,773  23,060 
บคุคลหรือกจิการที่เก่ียวขอ้งกนั 4,964  1,559  -  - 
รวม 134,737  24,655  129,773  23,096 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
เงนิรับล่วงหน้าค่าสินค้า - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั  
บรษิทัย่อย -  -  269,615  424,742 
กิจการรว่มคา้ 124,211  690  -  - 
รวม 124,211  690  269,615  424,742 

        

เจ้าหนีอ้ื่น - กจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั        
บรษิทัย่อย -  -  669  862 
บรษิทัรว่ม -  438,915  -  435,000 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 44  98  37  91 
รวม 44  439,013  706  435,953 

        

เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน 
บรษิทัย่อย -  -  96,790  51,790 
รวม -  -  96,790  51,790 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
และ 2563 มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
บริษัทยอ่ย          
ณ วนัที่ 1 มกราคม  -  -  51,790  - 
กูย้ืมเพิม่  -  -  45,000  51,790 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม  -  -  96,790  51,790 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทย่อยทั้งจ านวนเป็นการให้กู้ยืมในรูปสัญญากู้ยืมเงิน 
มีก าหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีอตัราดอกเบีย้ 
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ภำระผูกพันอื่นกับกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรษิัท มีภาระการค า้ประกนักบักิจการที่เก่ียวขอ้งกนัดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
การค า้ประกนัหนีสิ้นของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 145,204  145,204  145,204  145,204 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีภาระค า้ประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งใหก้ับบริษัทย่อย  
มีวงเงนิจ านวน 525 ลา้นบาท โดยมีที่ดินและเครื่องจกัรของบรษิัทย่อย และกรรมการของบรษิัทย่อยท่านหนึง่รว่มค า้ประกัน
เต็มวงเงนิ 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีภาระค า้ประกันเงนิกูภ้ายใตส้ญัญาใหกู้ร้ว่มกับสถาบนัการเงิน 2 แห่งใหก้ับกิจการร่วม
คา้แหง่หน่ึงตามสดัส่วนการถือหุน้ในอตัรารอ้ยละ 50 เป็นจ านวน 208 ลา้นบาท (2563: 325 ลา้นบาท) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีภาระผกูพนัจากการออกหนงัสือค า้ประกันกบัธนาคารแห่งหน่ึงรว่มกบับรษิัทที่เก่ียวขอ้ง
กันจ านวน 5 ลา้นเหรียญสหรฐั (2563: 5.83 ลา้นเหรียญสหรฐั) เพื่อค า้ประกันวงเงินสินเชื่อของกิจการร่วมคา้ และวาง
หลกัประกนัโดยหุน้สามญัของกิจการรว่มคา้ที่ถือโดยบรษิัท 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรษิัทมีภาระผูกพนัจากการวางหลกัประกนัเงินกูย้ืมของกิจการรว่มคา้แห่งหน่ึงตาม
สัดส่วนถือหุ้นคิดเป็นจ านวน 500 ลา้นบาท และบริษัทได้น าหุ้นสามัญในกิจการดังกล่าววางเป็นหลักประกันจ านวน 
9,476,369 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 33.49 ของทนุจดทะเบยีนและช าระแลว้ของกิจการรว่มคา้ 
 

7 รำยกำรธุรกิจกับพันธมติรทำงกำรค้ำ  
 

ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 2 (3)  
ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ตามค านิยาม 
ที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลุ่มบริษัท มีรายการคา้ที่มีสาระส าคัญกับพันธมิตรทางการค้าที่เป็นบุคคลหรือกิจการ 
ที่มีความสมัพนัธใ์นลกัษณะเครอืญาติของผูบ้รหิารหรืออดีตพนกังานของกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัดงันี ้

 

รำยชือ่พันธมิตรทำงกำรคำ้ ประเทศทีจั่ดตั้ง 
/สัญชำต ิ

ลักษณะควำมสัมพันธ ์

บรษิัท อินไซท ์สตีล จ ากดั ไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้มีอ  านาจเป็นญาติของ
ผูบ้รหิารของบรษิัท 

บรษิัท จรสัรุง่โรจน ์จ ากดั ไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้มีอ  านาจเป็นญาติของ
ผูบ้รหิารของบรษิัท 
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รายการที่ส  าคญักบัพนัธมิตรทางการคา้ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 140,384  86,564  2,312  481 
ค่าใชจ้า่ยอืน่ -  379  -  - 
 
ยอดคงเหลือกบัพนัธมิตรทางการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
ลกูหนีก้ารคา้ 11,284  14,425  -  - 
 

8 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  
 

 งบกำรเงนิรวม    งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร  
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
เงินสดในมือ 305  373  150  150 
เงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 24,859  8,554  2,251  506 
เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์ 174,642  283,736  166,050  259,372 
เงนิฝากธนาคารท่ีมีสภาพคล่องสงู 12,808  12,336  7,414  7,025 
รวม 212,614  304,999  175,865  267,053 
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9 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
  (พนับาท) 
กิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 6 264,185  291,753  252,172  189,713 
พนัธมิตรทางการคา้ 7 11,284  14,425  -  - 
บคุคลหรือกิจการอืน่ ๆ  887,760  1,371,394  763,132  608,509 
รวม  1,163,229  1,677,572  1,015,304  798,222 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ 

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

(46,059) 
 

(48,485)  (24,573) 
 

(27,245) 
สุทธ ิ  1,117,170  1,629,087  990,731  770,977 

         
ผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่ 
จะเกดิขึน้ของลกูหนีก้ารคา้
ส าหรบัปี (กลบัรายการ) 

 

(2,426) 

 

20,250  (2,672) 

 

20,234 
 
การวเิคราะหอ์ายขุองลกูหนีก้ารคา้ มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2564  2563  2564  2563 
  (พนับาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 

 
481,307  1,283,473  403,124  527,515 

เกินก าหนดช าระ : 
 

       
 นอ้ยกวา่ 3 เดือน 

 
372,592  156,931  324,336  93,633 

 3 - 6 เดือน 
 

98,524  130,475  98,524  91,970 
 6 - 12 เดือน 

 
118,677  52,033  118,677  52,033 

 มากกวา่ 12 เดือน  92,129  54,660  70,643  33,071 
  1,163,229  1,677,572  1,015,304  798,222 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ 

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

(46,059) 
 

(48,485)  (24,573) 
 

(27,245) 
สุทธ ิ  1,117,170  1,629,087  990,731  770,977 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนี ้ของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกินก าหนดช าระเกินกว่า 3 เดือนขึน้ไป บางรายได้วาง
หลักประกันการช าระหนี ้เป็น เงินสดจ านวน 3.89 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (คิดเป็นจ านวน 129.34 ล้านบาท)  
สินค้าคงเหลือจ านวน 3.70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (คิดเป็นจ านวน 122.90 ล้านบาท) สิทธิเรียกรอ้งในลูกหนี ้
จ านวน  7.03 ลา้นเหรียญสหรฐัอเมริกา (คิดเป็นจ านวน 233.63 ลา้นบาท) และบริษัทใหญ่ของลูกหนีข้องบริษัทไดน้ า 
หุน้สามญัของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเงินลงทุนของบริษัทใหญ่ดงักล่าว ที่มีมลูค่ายุติธรรมเท่ากับ 175 ลา้นบาทมาเป็นการ
ประกนัการช าระหนี ้
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื่อแก่ลกูคา้ของกลุ่มบรษิัทมีระยะเวลาตัง้แต่ 7 วนั ถึง 270 วนั 
 

10 ลูกหนีอ้ืน่ 
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2564  2563  2564  2563 
  (พนับาท) 
ภาษีซือ้ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 

 
111,633  18,940  2,027  1,195 

เงินทดรองจา่ย  47,489  15,634  1,439,643  1,196,387 
ดอกเบีย้คา้งรบั 

 
40,986  1,411  40,985  40,434 

รายไดค้า้งรบั 
 

26,599  32,512  -  - 
ค่าใชจ้า่ยจ่ายลว่งหนา้  22,824  14,027  7,566  4,915 
ลกูหนีก้รมสรรพากร  9,527  15,297  1,701  - 
เงนิประกนัคา่สินคา้ 

 
-  36,001  -  - 

อืน่ ๆ 
 

87,016  77,164  66,136  125,503 
รวม  346,074  210,986  1,558,058  1,368,434 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติ 

ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

(4,372) 
 

(1,703) 
 

(2,670) 
 

- 
สุทธ ิ

 
341,702  209,283  1,555,388  1,368,434 

         
ผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่ 
จะเกดิขึน้ของลกูหนีก้ารคา้ส าหรบัปี 

(กลบัรายการ) 

 

(2,669) 

 

(15,779) 

 

(2,670) 

 

(16,207) 
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11 สินค้ำคงเหลือ  
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2564  2563  2564  2563 
  (พนับาท) 

วตัถดุิบ  958,091  561,256  38,487  27,015 
สินคา้กึ่งส าเรจ็รูป  19,609  31,704  1,990  4,713 
สินคา้ส าเรจ็รูป  418,203  336,009  159,763  149,336 
อะไหล่และวสัดสิุน้เปลือง  689,886  762,279  208,447  253,637 
สินคา้ระหวา่งทาง  63,989  69,441  3,696  12,820 

  2,149,778  1,760,689  412,383  447,521 
หกั ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลดลง         

- วตัถดุิบ  (307)  (5,617)  (290)  - 
- สินคา้กึ่งส าเรจ็รูป  -  (2)  -  - 
- สินคา้ส าเรจ็รูป  (7,648)  (13,308)  (4,361)  (10,457) 

  (7,955)  (18,927)  (4,651)  (10,457) 

สุทธ ิ  2,141,823  1,741,762  407,732  437,064 

         

มลูค่าตามบญัชีของสินคา้คงเหลือที่ด  ารง
ตามค าสั่งหรือจ านองเพื่อค า้ประกนัหนีสิ้น 

 

1,067,680  805,065  195,589  170,607 
         

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม  
 

ตน้ทนุของสินคา้คงเหลือที่บนัทึกเป็น
ค่าใชจ้า่ย และไดร้วมในบญัชีตน้ทนุขาย 

        

- ตน้ทนุขาย  14,646,510  10,673,347  12,007,844  9,078,531 
- การปรบัลดมลูคา่เป็นมลูคา่สทุธิที่คาดว่า

จะไดร้บั (กลบัรายการ)  (10,972)  

 
(3,344)  (5,806)  

 
3,647 

สุทธ ิ  14,635,538  10,670,003  12,002,038  9,082,178 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทไดน้ าสินคา้ส าเร็จรูปไปค า้ประกันไวก้ับสถาบันการเงิน เพื่อ
เป็นหลกัประกันส าหรบัเงินกูย้ืม เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะยาว และวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 24 
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12 สินทรัพยท์ีถื่อไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,170,000  39,496  917,000  52,000 
โอนมาจากเงินลงทนุในบรษิัทย่อย  -  -  -  917,000 
โอนมาจากมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย์

ในบรษิัทย่อย  -  1,170,000  -  - 
ขาย  (1,170,000)  (39,496)  (917,000)  (52,000) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม  -  1,170,000  -  917,000 

 
ระหว่างปี 2563 ผู้บริหารผูกมัดในแผนการขายส่วนงานเนื่องจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อเน้นความสามารถหลัก 
ของกลุ่มบริษัทให้มากขึน้ ซึ่งไดม้ีการหารือเบือ้งตน้กับผู้ซือ้ที่มีศักยภาพ พรอ้มทั้งก าหนดเงื่อนไขและราคาขายในเชิง
หลักการเบือ้งต้นและบริษัทไดร้ับเงินล่วงหน้าจากการจ าหน่ายบริษัทย่อยเป็นจ านวน 435 ลา้นบาท ดังนั้นสินทรพัย ์
ของบริษัทย่อยจึงถูกจัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย
ดังกล่าวไดแ้สดงเป็นการด าเนินงานที่ยกเลิกเนื่องจากมูลค่าของสินทรพัยด์ังกล่าวคาดว่าจะไดร้บัจากการขายภายใน  
12 เดือนจากวนัท่ีในงบการเงิน 
 
ในปี 2564 บริษัทไดท้ าการขายเสร็จสิน้ที่ราคาขาย 1,170 ลา้นบาท โดยไดร้บัช าระเป็นเงินสดจ านวน 435 ลา้นบาท  
และตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 735 ลา้นบาท ที่มีก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ซึ่งกลุ่มบริษัทและบริษัทมีมูลค่าตามบัญชี 
ของสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายจ านวน 1,170 ลา้นบาท และ 917 ลา้นบาท ตามล าดบั ดงันัน้บรษิัทจึงรบัรูก้  าไรจากการขาย
ในงบก าไรขาดทนุเฉพาะกิจการจ านวน 253 ลา้นบาท 
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  2563 
  (พนับาท) 
ผลกระทบจำกกำรจัดประเภทเป็นสนิทรัพยท์ีถื่อไว้เพือ่ขำย   

ต่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม   
สนิทรพัย์ลดลง   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   1,266 
เงนิฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระค า้ประกนั  5,171 
ลกูหนีก้ารคา้  67,210 
ลกูหนีอ้ืน่  4,400 
สินทรพัยห์มนุเวียนอืน่  3,096  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์  1,506,648 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  892,218 
ค่าความนิยม  1,573,872 
  4,053,881 

หนีส้นิลดลง   
เจา้หนีก้ารคา้  1,830 
เจา้หนีอ้ื่น  57,260 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  2,390,808 
หนีสิ้นภายใตส้ญัญาปรบัโครงสรา้งหนี ้  74,594 
หนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัช ี  201,280 
  2,725,772 
   
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหนีส้ินสุทธิ  1,328,109 
หกั ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ  (24,936) 
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยท์ีถื่อไว้เพื่อขำย  1,353,045 

 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายซึ่งรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 2563 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

 
  2563 
  (พนับาท) 
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย  1,170,000 
หกั มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย  1,353,045 
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรัพยท์ีถื่อไว้เพื่อขำย  (183,045) 
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ผลการด าเนินงานของการด าเนินงานทีย่กเลิก งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 
รายได ้ -  376,677  -  - 

        

ตน้ทนุขายและบรกิาร -  148,882  -  - 

ค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ -  78,945  -  - 

รวมคา่ใชจ้่าย -  227,827  -  - 

ผลกำรด ำเนินงำนจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน -  148,850  -  - 

รายไดภ้าษีเงินได ้ -  8,309  -  - 

ผลกำรด ำเนินงำนจำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
(สุทธิจำกภำษีเงนิได)้ -  157,159  -  - 

 

กำรแบ่งปันก ำไร        

ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ -  141,443  -  - 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ -  15,716  -  - 

ก ำไรสุทธจิำกกำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิ -  157,159  -  - 

 

ก ำไรต่อหุน้ (บาท)        

ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน -  0.029  -  - 

ก าไรต่อหุน้ปรบัลด -  0.029  -  - 

 

กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)  
การด าเนินงานทีย่กเลิก         

เงินสดสทุธิไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน  -  339,475  -  - 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ  -  (30,418)  -  - 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงิน  -  (308,848)  -  - 

กระแสเงนิสดได้มำจำก 
กำรด ำเนินงำนทีย่กเลิก  -  209  -  - 
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13 สินทรัพยท์ำงกำรเงนิหมุนเวียนอื่น 
 

สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 

วดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุ      
ตรำสำรทุน        
บรษิทั อตุสาหกรรม เหล็กกลา้ไทย จ ากดั (มหาชน)  -  -  -  - 
บรษิัท บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 152,136  -  152,136  - 
ผลขาดทนุจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ (23,771)  -  (23,771)  - 

 128,365  -  128,365  - 

อนุพนัธ ์- ใบส ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสำมัญ        
บรษิัท บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 12,342  -  12,342  - 
 140,707  -  140,707  - 
 

ณ วนัที่ 24 กนัยายน 2564 บรษิัทจดัประเภทเงินลงทุนในบรษิัทร่วมใหม่ (บริษัท บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)) เป็นสินทรพัย์
ทางการเงินที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุและเลิกใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (อา้งถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 14) โดย
มลูคา่ยุติธรรม ณ วนัจดัประเภทใหม่ตามราคาปิดของหุน้สามญัตามตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเท่ากบั 0.96 บาทต่อ
หุน้ คิดเป็นจ านวนเงิน 203.88 ลา้นบาท โดยมีก าไรจากการวดัมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ีเลิกใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 77.40 ลา้นบาทและ 75.79 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) จ านวน 158.48 ลา้นหุ้น  
มีมลูค่าหุน้ละ 0.81 บาทต่อหุน้ และมีมลูค่าตามบญัชี 128.36 ลา้นบาท 
 

รายการเคล่ือนไหวของตราสารทนุส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  -  - 
จดัประเภทใหม่จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 126,477  -  128,088  - 
จ าหน่าย (51,744)  -  (51,744)  - 
ก าไรจากการวดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ 53,632  -  52,021  - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 128,365  -  128,365  - 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั ดงันี ้
 

ใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ 

จ ำนวนใบส ำ
แสดงสิทธิ  
(พันหน่วย) 

รำคำใช้สิทธ ิ
(บำท/หุ้น) 

อัตรำกำรใช้สทิธ ิ
(ใบส ำคัญแสดง
สิทธติ่อหุ้นสำมญั) 

วันครบก ำหนด
อำยุใบส ำคัญ
แสดงสทิธ ิ

มูลค่ำยุติธรรม
(บำท/หน่วย) 

มูลค่ำยุติธรรม  
(พนับำท) 

B-W6 36,300 0.66 1:1 16 สิงหาคม 2566 0.34 12,342 
 

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้รบัใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ (B-W6) ของบริษัท บี จิสติกส์ จ ากัด (มหาชน)  
จ านวน 72.60 ลา้นหน่วย โดยมีมลูค่ายตุิธรรม 0.54 บาทต่อหน่วยและมีการขายในระหว่างงวด จ านวน 36.30 ลา้นหน่วย 
โดยขายผ่านตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัทมีก าไรจากการขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญจ านวน  
18.74 ลา้นบาท 
 

14 เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 

บริษัทร่วม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 995,800  362,853  1,065,187  377,719 
ซือ้เงินลงทนุ 25,000  679,970  25,000  679,970 
จ าหน่ายเงนิลงทนุ (131,532)  -  (134,631)  - 
กลบัรายการ (ขาดทนุ) จากการดอ้ยค่าเงินลงทนุ -  -  264  (779) 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 55,954  (46,718)  -  - 
ส่วนแบ่งขาดทนุเบ็ดเสรจ็จากเงินลงทนุ 
ในบรษิัทรว่ม (4,318)  (305)  -  - 

จดัประเภทจากเงินลงทนุในบรษิทัย่อย -  -  -  8,277 
จดัประเภทเป็นเงินลงทนุในตราสารทนุ  
  (หมายเหต ุ13 สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น) (126,477)  -  (128,088)  - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 814,427  995,800  827,732  1,065,187 

        
บริษทั มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จ ากดั 
 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 บริษัท มูนช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ากัด ไดเ้รียกช าระค่าหุน้เพิ่มเติมรอ้ยละ 25 ของทุน 
จดทะเบียน และบรษิัทไดจ้่ายช าระคา่หุน้ตามสดัส่วนเป็นจ านวนเงิน 25 ลา้นบาท  
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 บริษัท มูนช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ากัด ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 580,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 58 ลา้นบาท และบริษัทได้สละสิทธิการจองซือ้หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว  
(ตามเงื่อนไขการลงทุน) ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากรอ้ยละ 31.25 เหลือรอ้ยละ 26.46 ของทุน 
จดทะเบียนทัง้หมด 
 
บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จ ากดั 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมไดม้ีมติอนุมตัิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
ไอเจน พาวเวอรเ์ทค จ ากัด จ านวน 735,000 หุน้ มีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงิน 73.5 ลา้นบาท คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 49.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ 
 
บริษทั เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษั ท เมื่ อวันที่  27 เมษายน 2563 ที่ ประชุม ได้มี มติอนุมัติ ซื ้อหุ้นสามัญ 
ของบริษัท เดอะ เมกะวัตต ์จ ากัด ในสัดส่วนไม่เกินรอ้ยละ 28 ของทุนจดทะเบียนทั้งสิน้ 2,500 ลา้นบาท (ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการเพิ่มทุนใหถ้ึงจ านวน 2,500 ลา้นบาท) ซึ่งบริษัทไดท้ าการลงทุนในบริษัทดังกล่าวแลว้เป็นจ านวน 4 ลา้นหุน้ 
เป็นจ านวนเงิน 400 ลา้นบาท และไดจ้ดทะเบียนแลว้เมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จึงท าใหบ้ริษัทมีส่วนไดเ้สียรอ้ยละ 
40.98 เป็นการชั่วคราว เนื่องจาก บรษิัท เมกะวตัต ์จ ากดั อยู่ระหว่างการด าเนินการเพิ่มทนุจากผูถื้อหุน้รายอื่นเพื่อเพิ่มทนุ
จดทะเบียนใหถ้ึง 2,500 ลา้นบาท ตามสญัญารว่มลงทนุและคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในปี 2564 
 

ต่อมาในปี 2564 บรษิัท เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1,376 ลา้นบาท ท าใหบ้ริษัทมีส่วนไดเ้สียลดลง
รอ้ยละ 29.07 
 
บริษทั บี จิสตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ในปี 2564 บรษิัท บีจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) ไดอ้อกจ าหน่ายหุน้สามญัเพิ่มทนุแกบ่คุคล ในวงจ ากดั (Private Placement) 
เป็นจ านวน 330 ลา้นหุน้ และไดม้ีผูถื้อหุน้มาใชสิ้ทธิที่จะซือ้หุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ B-W5 เป็นจ านวน 262.52 
ลา้นหุน้ มีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.68 บาท จึงท าใหบ้รษิัทมีส่วนไดเ้สียลดลงเหลือรอ้ยละ 22.66 
 



บรษิทั มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่  13 กรกฏาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนในบริษัท  
บี จสิติกส ์จ ากดั (มหาชน) ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในจ านวนไม่เกิน 243.6 ลา้นหุน้ โดยราคาขายตอ้งไม่ต  ่า
กว่าตน้ทุนเฉล่ียที่ไดม้าในราคา 0.6 บาทต่อหุน้ และไม่ต ่ากว่า 5% ของราคาเฉล่ีย 5 วนัท าการล่าสุด โดยจากการขาย
ดังกล่าวท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากรอ้ยละ 22.66 เหลือรอ้ยละ 10.04 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้  
และบริษัทมีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 
76.41 ลา้นบาท และ 74.65 ลา้นบาท ตามล าดบั นอกจากนี ้ณ วนัที่ 24 กันยายน 2564 บริษัทไดจ้ัดประเภทเงินลงทุน
ส่วนท่ีเหลือใหม่เป็นสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุ 
 
บริษทั บิลค ์วนั กรุ๊ป จ ากดั 
 
เมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 บรษิัทไดท้ าสญัญาขายเงินลงทุนในบรษิัท บิลค ์วนั กรุ๊ป จ ากดั ทัง้จ านวนมลูค่า 32 ลา้นบาท 
ใหก้ับบริษัท มนูช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ากัด กลุ่มบริษัทและบรษิัทจึงไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนในบริษัท บิลค ์วนั กรุ๊ป 
จ ากดั เป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย ณ วนัท่ีท าสญัญา สญัญาซือ้ขายดงักล่าวตกลงช าระราคาเป็นเงินทัง้สิน้ 138.67 ลา้น
บาท โดยแบ่งช าระออกเป็น 4 งวดดงัตารางนี ้โดยกรรมสิทธ์ิของหุน้ที่ซือ้ขายจะถูกโอนทนัทีตามสดัส่วน และจ านวนที่ได ้
มีการช าระค่าหุน้ และมีก าไรจากการจ าหน่ายรวมเป็นจ านวนเงิน 106.67 ลา้นบาท ท าใหใ้นปี 2563 บรษิัทมีก าไรจากการ
จ าหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 
61.01 ลา้นบาทและ 53.33 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

งวดช ำระเงนิ จ ำนวนหุ้น  รำคำขำย 
   (พนับาท) 

งวดที่ 1 ณ วนัท่ีของสญัญา (29 มี.ค. 2562) 83,333  34,666 
งวดที่ 2 ภายใน 180 วนันบัจากวนัที่ของสญัญา (ภายในวนัที่ 25 ก.ย. 2562) 83,334  34,667 
งวดที่ 3 ภายใน 360 วนันบัจากวนัที่ของสญัญา (ภายในวนัท่ี 23 มี.ค. 2563 ขยาย

เวลาถึงวนัท่ี 22 พ.ค. 2563) 83,334 
 

34,667 
งวดที่ 4 ภายใน 540 วนันบัจากวนัท่ีของสญัญา (ภายในวนัท่ี 19 ก.ย. 2563) 83,334  34,667 
รวม 333,335  138,667 

 

 



บรษิัท มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทย่อย 
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เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 
   งบกำรเงนิรวม 
 ประเทศที ่  สดัสว่นความ        มลูค่าตาม 
 กิจการจดัตัง้  เป็นเจา้ของ  ทนุช าระแลว้  ราคาทนุ  วิธีส่วนไดเ้สีย 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (รอ้ยละ)  (พนับาท) 
บริษัทร่วม                  
บรษิัท บ ีจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) (1) ไทย  -  32.77  1,437,832  904,020  -  261,940  -  227,816 
บรษิัท ไอเจน พาวเวอรเ์ทค จ ากดั (2) ไทย  49.00  49.00  290,000  290,000  319,455  319,970  269,465  299,357 
บรษิัท มนูชอ็ต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ากดั (3) ไทย  26.46  26.46  378,000  378,000  100,000  75,000  96,019  68,627 
Millcon Thiha Limited (4) พม่า  20.21  20.21  664,560 

เหรียญ
สหรฐัอเมรกิา 

 664,560 
เหรียญ

สหรฐัอเมรกิา 

 8,277  8,277  1,234  - 

บรษิัท เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั (5) ไทย  29.07  40.98  1,376,000  976,000  400,000  400,000  447,709  400,000 
รวม           827,732  1,065,187  814,427  995,800 

 
(1) บรษิทัรว่มด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการบรกิารท่าเทียบเรือและโรงพกัสนิคา้รวมถงึบรกิารดา้นการขนส่ง 
(2) บรษิทัรว่มด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑท์ี่ใชท้ดแทนสายไฟขนาดใหญ่ 
(3) บรษิัทรว่มด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกบัการลงทนุ 
(4) บรษิัทรว่มด าเนินธุรกิจหลกัในการจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กทกุชนดิและวสัดกุ่อสรา้ง 
(5) บรษิทัรว่มด าเนนิธรุกิจในการลงทนุในธุรกิจพลงังานไฟฟา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

 
บรษิัทไม่มีเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซึง่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ดงันัน้จึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 



บรษิัท มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทย่อย 
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   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ประเทศท่ี  สดัส่วนความ             
 กิจการจดัตัง้  เป็นเจา้ของ  ทนุช าระแลว้  ราคาทุน  การดอ้ยค่า  ราคาทุน - สทุธิ 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (รอ้ยละ)  (พนับาท) 
บริษัทร่วม                      
บริษัท บี จสิติกส ์จ ากัด (มหาชน) (1) ไทย  -  32.77  1,437,832  904,020  -  262,719  -  (779)  -  261,940 
บริษัท ไอเจน พาวเวอรเ์ทค จ ากดั (2) ไทย  49.00  49.00  290,000  290,000  319,970  319,970  (515)  -  319,455  319,970 
บริษัท มนูชอ็ต เวนเจอร ์แคปปิตอล จ ากดั (3) ไทย  26.46  26.46  378,000  378,000  100,000  75,000  -  -  100,000  75,000 
Millcon Thiha Limited (4) พม่า  20.21  20.21  664,560 

เหรียญ
สหรฐัอเมริกา 

 664,560 
เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 

 8,277  8,277  -  -  8,277  8,277 

บริษัท เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั จ ากดั (5) ไทย  29.07  40.98  1,376,000  976,000  400,000  400,000  -  -  400,000  400,000 
รวม           828,247  1,065,966  (515)  (779)  827,732  1,065,187 

 
(1) บรษัิทรว่มด าเนินธรุกิจในประเทศไทยเก่ียวกับการบริการท่าเทยีบเรือและโรงพกัสินคา้รวมถึงบริการดา้นการขนส่ง 
(2) บริษัทรว่มด าเนินธุรกจิในประเทศไทยเก่ียวกับผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ใชท้ดแทนสายไฟขนาดใหญ่ 
(3) บรษัิทรว่มด าเนินธุรกิจในประเทศไทยเก่ียวกับการลงทนุ 
(4) บริษทัรว่มด าเนินธรุกจิหลกัในการจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กทกุชนิดและวสัดกุ่อสรา้ง 
(5) บริษัทรว่มด าเนินธุรกิจในการลงทุนในธุรกจิพลงังานไฟฟ้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 

บรษิัทไม่มีเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ดงันัน้จึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 
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บริษัทร่วม 
 

ตารางต่อไปนีส้รุปขอ้มลูทางการเงินของบรษิัทร่วมที่รวมอยู่ในงบการเงินของบรษิัทร่วม ปรบัปรุงดว้ยการปรบัมลูค่ายุติธรรม ณ วนัที่ซือ้ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอด
รายการระหว่างขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปดงักลา่วกบัมลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบรษิัทในกจิการเหล่านี ้ 

 

 

บรษิัท บี จิสติกส ์จ ากดั 
(มหาชน)  

บรษิัท ไอเจน พาวเวอรเ์ทค  
จ ากดั  

บรษิัท มนูช็อต เวนเจอร ์
แคปปิตอล จ ากดั  

 
Millcon Thiha Limited  บรษิัท เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
รายได ้ 301,345  340,832  30,231  43,592  1,869  96  2,045,800  1,103,743  374,269  1,203 
                    
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี 109,464  (57,341)  (65,587)  (42,069)  9,039  (13,549)  64,396  31,001  135,662  (5,905) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่ 74  (930)  -  -  -  -  -  -  -  - 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม  

(รอ้ยละ 100) 109,538  (58,271)  (65,587)  (42,069)  9,039  (13,549)  64,396  31,001  135,662  (5,905) 
                    
ก ำไรขำดทนุส่วนทีเ่ป็นของกลุม่
บริษัท 30,193  (20,423)  (29,891)  (20,613)  2,392  (5,987)  5,551  -  47,709  - 

 

บริษัทรบัรูส่้วนแบ่งก าไรของเงินลงทุนในบริษัท บีจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องจากบริษัทไดจ้ัดประเภทเงินลงทุนใหม่เป็นสินทรพัยท์างการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทนุ 
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บริษัท บี จิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

  
บริษัท ไอเจน พาวเวอรเ์ทค จ ากดั 

 บริษทั มนูชอ็ต เวนเจอร ์ 
แคปปิตอล จ ากดั 

  
Millcon Thiha Limited 

  
บริษัท เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
สินทรพัยห์มนุเวียน -  279,366  46,570  66,662  191,500  54,028  505,750  701,559  593,707  955,271 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน -  664,229  373,130  384,659  172,526  209,441  5,652  2,004  4,068,080  15,790 
หนีส้ินหมนุเวยีน -  (113,575)  (184,640)  (299,591)  (886)  (3,915)  (505,295)  (745,926)  (1,152,748)  (966) 
หนีส้ินไม่หมนุเวียน -  (208,707)  (145,439)  (1,106)  (188)  (140)  -  -  (2,035,033)  - 

สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) -  621,313  89,621  150,624  362,952  259,414  6,107  (42,363)  1,474,006  970,095 
สินทรพัยส์ทุธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษทั  -  203,604  43,915  73,807  96,019  68,627  1,234  -  428,494  397,545 
ค่าความนิยม -  24,212  225,550  225,550  -  -  -  -  19,215  2,455 
มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน 
ในบริษัทร่วม -  227,816  269,465  299,357  96,019  68,627  1,234  -  447,709  400,000 

 
กลุ่มบรษิัทไม่มีเงนิลงทนุในบรษิัทรว่มและการรว่มคา้ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ดงันัน้จึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน 
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15 เงนิลงทุนในบริษัทยอ่ย 
 

  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2564  2563 
  (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  4,533,099  5,458,376 
จดัประเภทเป็นเงินลงทนุในบรษิทัรว่ม 5 -  (8,277) 
จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย 12 -  (917,000) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม  4,533,099  4,533,099 

 
บริษทั สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 
ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่  27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สยามโซล่าร ์ 
เจนเนอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) จ านวน 917 ลา้นบาท (จ านวนหุน้สามญั 9,999,998 หุน้) ใหแ้ก่บรษิัท เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั  
ซึ่งด าเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะขายในราคาหุน้ละ 117 บาท คิดเป็น
มลูค่า 1,170 ลา้นบาท โดยบรษิัทจะเขา้ลงทนุในบรษิัท เมกะวตัต ์จ ากดัในจ านวนไม่เกิน 700 ลา้นบาท และสดัส่วนไม่เกิน
รอ้ยละ 28 ของทุนจดทะเบียนจ านวน 2,500 ลา้นบาท ดงันัน้ในระหว่างปี 2563 สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท
ย่อยไดจ้ดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย และผลการด าเนินงานถกูจดัเป็นการด าเนินงานท่ียกเลิก และ สยามโซล่าร ์
ไดถ้กูขายไปในระหว่างปี 2564 (อา้งถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 12) 
 
บริษัท ซนัเทค รีไซเคลิ แอนด ์ดคีาร์บอน จ ากดั 
 
ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยของบรษิัท เมื่อวนัท่ี 25 ตลุาคม 2564 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิการเปล่ียนชื่อบรษิัท
จาก “บริษัท ซนัเทค เมทัลส ์จ ากัด” เป็น “บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด ์ดีคารบ์อน จ ากัด เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวทาง
ธุรกิจในอนาคต บรษิัทย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนชื่อกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื่อวนัที่ 
2 ธันวาคม 2564 
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เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มดีงันี ้
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ประเทศท่ี 

กิจการจดัตัง้ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทนุช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (รอ้ยละ)  (พนับาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง             
บริษัท มิลลค์อนบรูพา จ ากัด (1) ไทย 99.10  99.10  3,400 ลา้นบาท  3,400 ลา้นบาท  3,524,115  3,524,115 
Millcon (HK) Limited (2) ฮ่องกง 100.00  100.00  32,000 เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 32,000 เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 984 

 
984 

บริษทั มิลลค์อน สตีล ไพพ ์จ ากดั (3) ไทย 100.00  100.00  150 ลา้นบาท   150 ลา้นบาท   150,000  150,000 
บริษัท สหรว่ม วสัดกุ่อสรา้ง จ ากดั (4) ไทย 100.00  100.00  50 ลา้นบาท   50 ลา้นบาท   50,000  50,000 
บริษัท ซนัเทค รีไซเคิล แอนด ์ดีคารบ์อน จ ากดั (5)  ไทย 99.99  99.99  716 ลา้นบาท   716 ลา้นบาท   807,000  807,000 
บริษัท มลิลค์อน สตีล บาร ์จ ากดั (6) ไทย 99.97  99.97  1 ลา้นบาท  1 ลา้นบาท  1,000  1,000 
รวม          4,533,099  4,533,099 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ประเทศท่ี 

กิจการจดัตัง้ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทนุช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (รอ้ยละ)  (พนับาท) 
บริษัทย่อยทำงอ้อม             

บริษัท เวิลด ์ไวร ์โปรเซสซิง่ จ ากดั (7) ไทย 99.99  99.99  1.4 ลา้นบาท  1.4 ลา้นบาท  -  - 
Quest Capital Investment Limited (8) 

 
ฮ่องกง 100.00  100.00  50,000 เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 50,000 เหรียญ

สหรฐัอเมริกา 
 

-  - 

 
(1) บรษิัทด าเนนิธุรกจิหลกัในการผลิตเหล็กแท่ง(บลิเลต)และซือ้ขายเหล็กทกุชนิดมาจ าหน่าย 
(2) บรษิัทด าเนนิธรุกจิหลกัในการซือ้สิทธิเรยีกรอ้งในสินทรพัย ์
(3) บรษิัทด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการประกอบกิจการคา้เหล็กและผลิตเหล็กรูปพรรณทกุชนิดและวสัดกุ่อสรา้งทกุชนิด 
(4) บรษิัทประกอบธรุกิจหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็กทกุชนิด รวมทัง้อะไหล่และอปุกรณ ์
(5) บรษิัทด าเนินธุรกจิหลกัเก่ียวกบัการแปรสภาพเหล็กและจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หล็ก 
(6) บรษิัทด าเนินธุรกจิหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเหล็กเสน้ 
(7) บรษิัทด าเนินธุรกจิหลกัเก่ียวกบัการรีดแสตนเลสขึน้รูปโลหะทกุชนดิ 
(8) บรษิัทด าเนินธุรกจิหลกัเก่ียวกบัการจ าหน่ายเหล็กเสน้ 
 

ในระหว่างปี 2564 และ 2563 บรษิทัย่อยไม่มีการจ่ายเงินปันผล 



บริษัท มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

76 

16 ส่วนของผู้ถือหุ้นทีไ่มมี่อ ำนำจควบคมุ 
 

ตารางต่อไปนีส้รุปขอ้มูลเก่ียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคุมที่มีสาระส าคัญ 
ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั 
 

 31 ธนัวำคม 2564 

 

 
บริษัท มิลลค์อน 
บูรพำ จ ำกัด 

 บริษัทย่อยอืน่ 
ทีไ่ม่มี

สำระส ำคัญ 

 
ตัดรำยกำร
ระหว่ำงกนั 

 

รวม 
 (พนับาท) 

รอ้ยละของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจ
ควบคมุ 0.90       

สินทรพัยห์มนุเวียน 4,256,188       
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 6,628,152       
หนีสิ้นหมนุเวียน (5,654,462)       
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน (901,297)       
สินทรัพยสุ์ทธ ิ 4,328,581       
มลูค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่
มีอ  านาจควบคมุ 38,957  1  (984)  37,974 

 

รายได ้ 10,613,113       
ก าไรส าหรบัปี 335,385       
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น (1,000)       

ก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวม 334,385       
ก าไรที่แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียที่ไมม่ี
อ  านาจควบคมุ 3,018  -  (413)  2,605 

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ที่แบง่ใหก้บั
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ (9)  -  -  (9) 

        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรม
ด าเนนิงาน 179,121       
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ (235,124)       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 49,211       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิ
สดลดลงสุทธ ิ (6,792)       
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 31 ธนัวำคม 2563 

 

 
บริษัท มิลลค์อน 
บูรพำ จ ำกัด 

 บริษัทย่อยอืน่ 
ทีไ่ม่มี

สำระส ำคญั 

 
ตัดรำยกำร
ระหวำ่งกนั 

 

รวม 
 (พนับาท) 

รอ้ยละของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจ
ควบคมุ 0.90       

สินทรพัยห์มนุเวียน 3,813,838       
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 6,618,702       
หนีสิ้นหมนุเวียน (6,365,236)       
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน (73,107)       
สินทรัพยสุ์ทธ ิ 3,994,197       
มลูค่าตามบญัชีของสว่นไดเ้สียทีไ่ม่
มอี  านาจควบคมุ 35,948  1  (570)  35,379 

 
รายได ้ 5,653,004       
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี (39,579)       
ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 45,724       

ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จรวม 6,145       
ขาดทนุที่แบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อ  านาจควบคมุ 

 
(356)  -  23,188  22,832 

ก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ที่แบง่ใหก้บั
ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจควบคมุ 

 
412  -  (1,822)  (1,410) 

        
กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนนิงาน 301,703       
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ (213,326)       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (108,304)       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิ
สดลดลงสุทธ ิ (19,927)       

 



บริษัท มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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17 เงนิลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 
กำรร่วมค้ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 108,174  107,364  1,567,323  1,574,016 
ส่วนแบ่งก าไรจากการรว่มคา้ 4,305  1,112  -  - 
ส่วนแบ่งขาดทนุเบด็เสรจ็จากการรว่มคา้ (7,001)  (302)  -  - 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ -  -  -  (6,693) 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 105,478  108,174  1,567,323  1,567,323 

 

 
 



บริษัท มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
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เงินลงทนุในการรว่มคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 
   งบกำรเงนิรวม 
 ประเทศที ่  สัดส่วนควำม        มูลค่ำตำม 
 กจิกำรจัดตัง้  เป็นเจ้ำของ  ทนุช ำระแล้ว  รำคำทุน-สุทธ ิ  วธิีส่วนได้เสยี 

   2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
   (รอ้ยละ)      (พนับาท) 
กำรร่วมค้ำ                  
Wisdom Tree Investment  

PTE. Limited(1) 
สิงคโปร ์  45.00  45.00  12,000 พนัเหรียญ

สหรฐัอเมรกิา 
 12,000 พนัเหรียญ

สหรฐัอเมรกิา 
 152,323  152,323  105,478  108,174 

บรษิัท โคเบลโก ้มิลลค์อน 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  1,567,323  105,478  108,174 

 
(1) การรว่มคา้ด าเนินธุรกิจในตา่งประเทศเก่ียวกบัการลงทนุ 
(2) การรว่มคา้ด าเนินธุรกจิในประเทศเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายเหล็กลวด 



บรษิัท มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ประเทศที ่ สัดสว่นควำม             
 กิจกำรจัดตั้ง เป็นเจ้ำของ  ทุนช ำระแล้ว  รำคำทุน  กำรด้อยค่ำ  รำคำทุน-สุทธิ 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
  (รอ้ยละ)  (พนับาท) 
กำรร่วมค้ำ                     
Wisdom Tree Investment PTE. Limited(1) สิงคโปร ์ 45.00  45.00  12,000 พนัเหรียญ

สหรฐัอเมรกิา 
 12,000 พนัเหรียญ

สหรฐัอเมรกิา 
 177,553  177,553  (25,230)  (25,230)  152,323  152,323 

บริษัท โคเบลโก ้มิลลค์อน 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)  (25,230)  1,567,323  1,567,323 

 
(1) การรว่มคา้ด าเนินธุรกิจในต่างประเทศเกี่ยวกบัการลงทนุ 
(2) การรว่มคา้ด าเนนิธรุกจิในประเทศไทยเกี่ยวกบัการผลิตและจ าหนา่ยเหล็กลวด 

 
บริษัทไม่มีเงินลงทนุในตราสารทนุที่บนัทึกตามวิธีสว่นไดเ้สียซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ดงันัน้จึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

 

 

 



บริษัท มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 
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การร่วมคา้ 
 

ตารางต่อไปนี ้สรุปข้อมูลทางการเงินของการร่วมค้าที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัที่ซือ้ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกับมลูค่าตาม
บญัชีของสว่นไดเ้สียของกลุ่มบรษิัทในกิจการเหล่านี ้ 

 
 Wisdom Tree Investment 

PTE. Limited 
 บรษิัท โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล 

จ ากดั 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
รายได ้ 242,355  347,205  5,444,124  3,151,968 

        
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี 9,568  2,472  369,181  (193,977) 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น -  -  -  - 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม (รอ้ยละ 100) 9,568  2,472  369,181  (193,977) 
        

ก ำไรขำดทนุส่วนทีเ่ป็นของกลุม่บริษัท 4,305  1,112  -  - 

 
สินทรพัยห์มนุเวียน 202,965  150,944  2,441,991  1,831,750 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 424,776  409,448  4,797,935  4,715,956 
หนีสิ้นหมนุเวียน (352,649)  (278,393)  (5,467,876)  (5,147,995) 
หนีสิ้นไม่หมนุเวียน (46,118)  (47,035)  (18,576)  (15,419) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100) 228,974  234,964  1,753,474  1,384,292 
สินทรพัยส์ทุธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบรษิัท  105,478  108,174  876,737  692,146 
การตดัก าไรระหวา่งกนัที่ยงัไม่ไดร้บัรูจ้ากการขายแบบ 

downstream (ขายสินทรพัยใ์หแ้ก่การรว่มคา้) -  -  (876,737)  (692,146) 
มูลคำ่ตำมบัญชีของเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 105,478  108,174  -  - 
        
หมายเหต ุ        
รวมรายการต่อไปนี ้        

- ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 13,003  12,692  186,962  149,101 
- ดอกเบีย้จา่ย 11,069  14,515  91,371  113,286 

 



บริษัท มลิลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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18 อสังหำริมทรัพยเ์พือ่กำรลงทุน 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 ที่ดิน 

 (พนับาท) 

ราคาทุน  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 38,970 

เพิม่ขึน้ 169,218 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 208,188 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 208,188 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ที่ดิน  
ส่วนปรบัปรุง

ที่ดิน  อาคาร  รวม 

 (พนับาท) 

ราคาทนุ        

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 33,620  26,419  79,502  139,541 

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2563  
และ 1 มกรำคม 2564 33,620  26,419  79,502  139,541 

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2564 33,620  26,419  79,502  139,541 

        

ค่าเสือ่มราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  1,486  30,142  31,628 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี -  96  1,221  1,317 

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2563  
และ 1 มกรำคม 2564 -  1,582  31,363  32,945 

ค่าเส่ือมราคาส าหรบัปี -  48  1,149  1,197 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 -  1,630  32,512  34,142 

        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี         

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 33,620  24,837  48,139  106,596 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 33,620  24,789  46,990  105,399 

 



บรษิทั มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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ในระหว่างปี 2563 มูลค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวน 
272.88 ลา้นบาท และ 103.66 ลา้นบาท ตามล าดับ ไดร้บัการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยหลักเกณฑ์มูลค่า
ตลาดดว้ยวิธีตน้ทนุเปล่ียนแทนและเปรียบเทียบกบัราคาขายสินทรพัย ์การวดัมลูค่ายตุิธรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 
ถกูจดัล าดบัชัน้การวดัมลูค่ายตุิธรรมอยู่ในระดบัท่ี 3 
 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถสังเกตได ้

ทีมี่นัยส ำคัญ 

ควำมสัมพนัธร์ะหว่ำงขอ้มูล 
ทีไ่ม่สำมำรถสังเกตได้ทีมี่นัยส ำคัญ

และกำรวัดมูลค่ำยุตธิรรม 
วิธีต้นทุนเปลี่ยนแทน รูปแบบการประเมิน
มูลค่าพิจารณาถึงข้อมูลตลาดเปรียบเทียบ 
ในบริเวณใกล้เคียง โดยค านึงถึง ลักษณะ
ทรพัยสิ์น ท าเลที่ตัง้ สภาพแวดลอ้ม ศกัยภาพ
การพฒันา และราคาเสนอขาย 

อตัราการต่อรองราคา (10 - 20%) 
 

มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรม ที่ ป ระม าณ กา รไว  ้
จะเพิ่มขึน้ หากอัตราการต่อรองราคา
ลดลง  

 
การค า้ประกนั 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทและบริษัททั้งจ านวน ได้ติดภาระ 
ค า้ประกนักบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึง่ เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินเบิกเกนิบญัชีและวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน  

 
 



บริษัท มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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19 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ ์
  

งบกำรเงินรวม  
    อาคารและ      เครือ่งตกแต่ง      สินทรพัย ์    
    ส่วนปรบัปรุง    อปุกรณผ์ลติ  และอปุกรณ ์    ระบบ  ระหว่างประกอบ    

ที่ดิน  ส่วนปรบัปรุงที่ดนิ  อาคาร  เครือ่งจกัร  กระแสไฟฟ้า  ส านกังาน  ยานพาหนะ  สาธารณปูโภค  และตดิตัง้  รวม  
(พนับาท) 

ราคาทุน                 
 

  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 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 

เพิม่ขึน้ 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 
โอนเป็นสิทธิการใช ้ -  -  -  (14,726)  -  -  (23,862)  -  -  (38,588) 
จดัประเภทเป็นสินทรพัย ์

ที่ถือไวเ้พือ่ขาย (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 วันที ่31 ธันวำคม 2563                     
    และ 1 มกรำคม 2564 634,891  98,242  2,123,594  6,935,276  -  62,491  35,761  861,716  344,461  11,096,432 
เพิม่ขึน้ -  2,190  405  52,777  -  1,112  341  1,175  65,863  123,863 
โอน -  -  51,296  71,060  -  -  -  9,160  (76,800)  54,716 
จ าหน่าย -  -  -  (23,137)  -  (390)  (817)  -  (180)  (24,524) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 634,891  100,432  2,175,295  7,035,976  -  63,213  35,285  872,051  333,344  11,250,487 

 



บรษิัท มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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งบกำรเงินรวม  

    อาคารและ      เครือ่งตกแต่ง      สินทรพัย ์    
    ส่วนปรบัปรุง    อปุกรณผ์ลิต  และอปุกรณ ์    ระบบ  ระหว่างประกอบ    

ที่ดิน  ส่วนปรบัปรุงที่ดนิ  อาคาร  เครื่องจกัร  กระแสไฟฟ้า  ส านกังาน  ยานพาหนะ  สาธารณปูโภค  และตดิตัง้  รวม  
(พนับาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                 
 

  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 -  30,855  384,798  1,329,546  66,855  31,505  24,088  190,101  -  2,057,748 

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี -  3,818  37,494  135,497  80,516  6,851  7,822  34,245  -  306,243 
โอนเป็นสิทธิการใช ้ -  -  -  (6,180)  -  -  (8,310)  -  -  (14,490) 
จดัประเภทเป็นสินทรพัย ์

ที่ถือไวเ้พือ่ขาย -  -  (19,398)  -  (147,371)  (199)  -  -  -  (166,968) 
สญูเสียอ านาจการควบคมุ -  -  -  -  -  (756)  -  -  -  (756) 
จ าหนา่ย -  -  (166)  (11,224)  -  (165)  (2,436)  -  -  (13,991) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563                     
    และ 1 มกรำคม 2564 -  34,673  402,728  1,447,639  -  37,236  21,164  224,346  -  2,167,786 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี -  4,242  39,700  129,993  -  5,970  2,025  32,747  -  214,677 
จ าหนา่ย -  -  -  (20,742)  -  (363)  (737)  -  -  (21,842) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 -  38,915  442,428  1,556,890  -  42,843  22,452  257,093  -  2,360,621 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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งบกำรเงนิรวม  

    อาคารและ      เครือ่งตกแต่ง      สินทรพัย ์    
    สว่นปรบัปรุง    อปุกรณผ์ลิต  และอปุกรณ ์    ระบบ  ระหว่างประกอบ    

ที่ดิน  ส่วนปรบัปรุงที่ดนิ  อาคาร  เครื่องจกัร  กระแสไฟฟ้า  ส านกังาน  ยานพาหนะ  สาธารณปูโภค  และตดิตัง้  รวม  
(พนับาท) 

ส่วนทีต่ีราคาเพ่ิม (ลด)                 
 

  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 641,706  -  26,168  -  (103,046)  -  -  -  -  564,828 

เพ่ิมขึน้ 564,242  -  -  -  -  -  -  -  -  564,242 
กลบัรายการดอ้ยค่า 14,518  -  -  -  -  -  -  -  -  14,518 
จดัประเภทเป็นสินทรพัย ์

ที่ถือไวเ้พื่อขาย (179,048)  -  (26,168)  -  103,046  -  -  -  -  (102,170) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563                     
    และ 1 มกรำคม 2564 1,041,418  -  -  -  -  -  -  -  -  1,041,418 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 1,041,418  -  -  -  -  -  -  -  -  1,041,418 

 

 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                     
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 1,676,309  63,569  1,720,866  5,487,637  -  25,255  14,597  637,370  344,461  9,970,064 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 1,676,309  61,517  1,732,867  5,479,086  -  20,370  12,833  614,958  333,344  9,931,284 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษิัท มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

    อาคารและ    เครือ่งตกแต่งติดตัง้      สินทรพัย ์    
    สว่นปรบัปรุง    และอปุกรณ ์    ระบบ  ระหว่างประกอบ    

ที่ดิน  สว่นปรบัปรุงที่ดนิ  อาคาร  เครื่องจกัร  ส านกังาน  ยานพาหนะ  สาธารณปูโภค  และตดิตัง้  รวม  
(พนับาท) 

ราคาทุน               
 

  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 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)  - 
โอนไปสิทธิการใช ้ -  -  -  -  -  (15,255)  -  -  (15,255) 
จ าหนา่ย (11,180)  -  (4,820)  (10,144)  (165)  -  -  (10,530)  (36,839) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563                  
    และ 1 มกรำคม 2564 160,147  72,590  126,475  1,539,579  45,727  4,734  59,018  155,103  2,163,373 
เพ่ิมขึน้ -  2,190  -  7,208  772  341  1,040  51,830  63,381 
โอน -  -  -  70,358  -  -  204  (15,846)  54,716 
จ าหนา่ย -  -  -  (9,938)  (290)  -  -  -  (10,228) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 160,147  74,780  126,475  1,607,207  46,209  5,075  60,262  191,087  2,271,242 

 



บรษิัท มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร  

    อาคารและ    เครือ่งตกแต่งติดตัง้      สินทรพัย ์    
    สว่นปรบัปรุง    และอปุกรณ ์    ระบบ  ระหว่างประกอบ    

ที่ดิน  สว่นปรบัปรุงที่ดนิ  อาคาร  เครื่องจกัร  ส านกังาน  ยานพาหนะ  สาธารณปูโภค  และตดิตัง้  รวม  
(พนับาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม               
 

  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 -  32,327  42,406  326,564  24,807  6,641  31,244  -  463,989 

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี -  3,818  2,332  57,684  4,406  2,710  6,389  -  77,339 
โอนไปสิทธิการใช ้ -  -  -  -  -  (5,252)  -  -  (5,252) 
จ าหนา่ย -  -  (166)  (6,305)  (165)  -  -  -  (6,636) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563                  
    และ 1 มกรำคม 2564 -  36,145  44,572  377,943  29,048  4,099  37,633  -  529,440 
ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี -  4,242  2,158  43,054  4,161  235  6,318  -  60,168 
จ าหนา่ย -  -  -  (9,939)  (290)  -  -  -  (10,229) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 -  40,387  46,730  411,058  32,919  4,334  43,951  -  579,379 

 

ส่วนทีต่ีราคาเพ่ิม                  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 204,733  -  -  -  -  -  -  -  204,733 
เพ่ิมขึน้ 148,237  -  -  -  -  -  -  -  148,237 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563                   
    และ 1 มกรำคม 2564 352,970  -  -  -  -  -  -  -  352,970 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 352,970  -  -  -  -  -  -  -  352,970 

 



บรษิัท มิลลค์อน สตลี จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

    อาคารและ    เครือ่งตกแต่งติดตัง้      สินทรพัย ์    
    สว่นปรบัปรุง    และอปุกรณ ์    ระบบ  ระหว่างประกอบ    

ที่ดิน  สว่นปรบัปรุงที่ดนิ  อาคาร  เครือ่งจกัร  ส านกังาน  ยานพาหนะ  สาธารณปูโภค  และตดิตัง้  รวม  
(พนับาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                   
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 513,117  36,445  81,903  1,161,636  16,679  635  21,385  155,103  1,986,903 

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 513,117  34,393  79,745  1,196,149  13,290  741  16,311  191,087  2,044,833 

 



บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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ราคาทรพัยสิ์นของกลุ่มบริษัทและบรษิัทก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ์ซึ่งไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวน
แลว้ แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวนเงิน 163.57 ลา้นบาท และ 97.79 ลา้นบาท ตามล าดับ 
(2563: 137.98 ลา้นบาท และ 92.34 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 
การค า้ประกนั 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทรพัยสิ์นของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีมูลค่าตามบัญชีจ านวน 5,330 ลา้นบาท และ 924 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (2563: 5,440 ลา้นบาท และ 937 ลา้นบาท ตามล าดบั) ไดใ้ชเ้ป็นหลกัประกันส าหรบัเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืม
ระยะยาว และวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน 
 
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการตีราคาของที่ดิน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ใหม่ดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรบัรูก้  าไร
จ านวน 564.24 ลา้นบาทในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จากการประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระดว้ยวิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด ซึ่งเป็นขอ้มูลระดบั 3 เทคนิคการประเมินมลูค่าและขอ้มูลที่ไม่สามารถสงัเกตไดท้ี่มีนัยส าคัญที่ใชใ้นการวัด
มลูค่ายุติธรรมเป็นเทคนิคเดียวกันกับที่ใชว้ัดมลูค่ายุติธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ณ วันที่รายงาน (ดูหมาย
เหตขุอ้ 18) 
 

20 สินทรัพยส์ิทธิกำรใช้ 
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2564  2563  2564  2563 
  (พนับาท) 

สินทรัพย์สทิธกิารใช้         
อาคาร  20,682  2,837  32,112  28,903 
เครื่องจกัร  5,842  8,546  -  - 
ยานพาหนะ  27,411  25,118  22,563  18,246 
อปุกรณ ์  282  252  282  252 
รวม  54,217  36,753  54,957  47,401 

 
ในปี 2564 สินทรพัย์สิทธิการใช้ของ กลุ่มบริษัทและบริษัทเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 34.24 ลา้นบาท และ 27.66 ลา้นบาท 
ตามล าดบั (2563: 24.73 ลา้นบาท และ 53.48 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 
กลุ่มบริษัทเช่าอาคารส านักงานแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสญัญาเช่าเมื่อสิน้สุดอายุสัญญา ค่าเช่า
ก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราที่ระบไุวใ้นสญัญา 



บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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สทิธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า 
 

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์บางสัญญาให้สิทธิกลุ่ มบริษั ทในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่ าภายใน  90 วัน 
ก่อนสิน้สดุระยะเวลาเช่าที่บอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบตัิกลุ่มบริษัทจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายุสญัญาเช่าส าหรบั
สญัญาเช่าใหม่เพื่อใหม้ีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่าเป็นสิทธิที่ใหก้ลุ่มบรษิัทเป็น
ผูม้ีสิทธิเลือกโดยผูใ้หเ้ช่าไม่มีสิทธิดังกล่าว กลุ่มบรษิัทจะประเมินตัง้แต่วนัที่สญัญาเช่าเริ่มมีผลว่ามีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่จะใชสิ้ทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ และกลุ่มบริษัทจะทบทวนการประเมินว่ายังมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลที่จะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณส์ าคัญหรือมีการเปล่ียนแปลง
สถานการณอ์ย่างมีสาระส าคญัซึ่งอยู่ภายใตก้ารควบคมุของกลุ่มบรษิัท    
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 

จ านวนทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทนุ          
ค่าเส่ือมราคาของสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้        
- อาคาร 5,036  3,588  13,992  13,562 
- เครือ่งจกัร 2,704  2,110  -  - 
- ยานพาหนะ 8,939  4,893  6,020  1,549 
- อปุกรณ ์ 89  26  89  26 
ดอกเบีย้จ่ายของหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ 1,881  2,025  2,698  1,776 
ค่าใชจ้า่ยที่เก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าระยะสัน้ -  2,549  -  1,991 
ค่าใชจ้า่ยทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าสินทรพัยท์ี่มีมลูค่าต ่า 84  179  -  - 
 

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีจ านวน 19.77 ลา้นบาท และ 21.37  
ลา้นบาท ตามล าดบั (2563: 18.05 ลา้นบาท และ 19.42 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 

21 ค่ำควำมนิยม 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 2564  2563 
 (พนับาท) 
ราคาทนุ    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 333,598  1,907,470 
จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย -  (1,573,872) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 333,598  333,598 



บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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22 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
  

งบกำรเงนิรวม  
      โปรแกรม    

โปรแกรม  ความสมัพนัธ ์  ค่าพฒันา  คอมพิวเตอร ์    
คอมพิวเตอร ์  กบัลกูคา้  ผลิตภณัฑใ์หม ่  ระหว่างติดตัง้  รวม  

(พนับาท) 
ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 41,693  39,922  47,658  -  129,273 
เพิม่ขึน้ 32  -  -  -  32 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2563           
    และ 1 มกรำคม 2564 41,725  39,922  47,658  -  129,305 
เพิม่ขึน้ 13  -  -  990  1,003 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 41,738  39,922  47,658  990  130,308 
          
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 8,798  39,922  31,273  -  79,993 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 4,234  -  -  -  4,234 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563           
    และ 1 มกรำคม 2564 13,032  39,922  31,273  -  84,227 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 4,198  -  -  -  4,198 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 17,230  39,922  31,273  -  88,425 
          
ค่าเผ่ือด้อยค่าสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 -  -  16,385  -  16,385 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563           
    และ 1 มกรำคม 2564 -  -  16,385  -  16,385 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2564 -  -  16,385  -  16,385 
          
มูลค่าสุทธิทางบญัช ี          
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2563 28,693  -  -  -  28,693 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2564 24,508  -  -  990  25,498 

 
 
 
 
 



บรษิทั มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

  โปรแกรม    
โปรแกรม  คอมพิวเตอร ์    
คอมพิวเตอร ์  ระหว่างติดตัง้  รวม  

(พนับาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 41,547  -  41,547 
เพิม่ขึน้ 32  -  32 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 41,579  -  41,579 
เพิม่ขึน้ 13  990  1,003 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 41,592  990  42,582 
      
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 8,734  -  8,734 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 4,209  -  4,209 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 12,943  -  12,943 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 4,176  -  4,176 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2564 17,119  -  17,119 
      
มูลค่าสุทธิทางบญัช ี      
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2563 28,636  -  28,636 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 24,473  990  25,463 

 



บรษิทั มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

94 

23 สิทธิในกำรด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 
 

 งบกำรเงนิรวม 

 (พนับาท) 

ราคาทนุ  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,008,090 

จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย (1,008,090) 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 - 

  

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 69,523 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรบัปี 46,349 

จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย (115,872) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 - 

  
มูลค่าสุทธิทางบัญชี   

ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2563 - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 - 

 



บริษัท มลิลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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24 หนีส้นิทีมี่ภำระดอกเบีย้ 
 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละต่อปี  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละต่อปี  (พนับาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR  MOR  MOR  MOR  25,116  14,489  15,850  12,564 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ - ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 3.00 - 5.25  3.00 - 4.25  3.00 - 5.25  3.00 - 4.25  6,763,792  6,362,978  3,335,884  3,476,013 
เงินกูย้มืระยะสัน้ - ทรสัตรี์ซีท/เลตเตอรอ์อฟเครดิต 3.10 - 4.25  1.92 - 4.25  4.25  4.25  1,012,818  1,003,109  787,360  755,628 
เงินกูย้ืมระยะสัน้ - เจา้หนีข้ายลดเช็ค 1.35 - 5.25  4.25 - 5.25  1.35 - 5.25  4.25 - 5.25  1,472,095  1,406,589  1,472,096  1,406,589 

รวม         9,273,821  8,787,165  5,611,190  5,650,794 
หกั ดอกเบีย้ตั๋วสญัญาใชเ้งินจา่ยล่วงหนา้         (34,460)  (17,933)  (20,915)  (5,644) 
หกั ดอกเบีย้ขายลดเชค็         (13,193)  (13,092)  (13,193)  (13,092) 

รวมเงนิกู้ยืมระยะสั้น         9,226,168  8,756,140  5,577,082  5,632,058 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกูย้ืมของกลุ่มบรษิัทและบรษิัทไดถ้กูค า้ประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงิน ที่ดิน อาคาร เครื่องจกัร และสินทรพัยข์องกรรมการบรษิัท  
 
 
 
 
 



บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 8,787,165  9,614,431  5,650,794  6,876,116 
กูย้ืมเพิม่ 38,219,196  34,961,362  24,018,873  22,018,429 
จ่ายช าระคืนเงินกู ้ (37,736,075)  (35,788,243)  (24,058,469)  (23,247,436) 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 

ที่ยงัไม่เกิดขึน้จรงิ 3,535  (385)  (8)  3,685 
รวม 9,273,821  8,787,165  5,611,190  5,650,794 
หกั ดอกเบีย้ตั๋วสญัญาใชเ้งนิจา่ยล่วงหนา้ (34,460)  (17,933)  (20,915)  (5,644) 
หกั ดอกเบีย้ขายลดเชค็จา่ยล่วงหนา้ (13,193)  (13,092)  (13,193)  (13,092) 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 9,226,168  8,756,140  5,577,082  5,632,058 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 2,957.86 ลา้นบาท 
และ 2,738.98 ลา้นบาท ตามล าดบั (2563: 2,042.11 ลา้นบาท และ 1,613.20 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกูใ้นการด ารงสัดส่วนทางการเงิน  
และธนาคารมีสิทธิก าหนดใหห้นีท้ัง้หมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี ้ตลอดจนดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ ค่าบรกิาร ค่าธรรมเนียม 
และเงินจ านวนอื่นๆ ทัง้สิน้ และตอ้งช าระในทนัทีโดยไม่ตอ้งทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษัทไดร้บัหนงัสือแจง้อนโุลมเงื่อนไข
ทางการเงินเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 และ 23 กมุภาพนัธ ์2564 ส าหรบัการผิดเงื่อนไขสญัญาเงินกูด้งักล่าว 
 



บรษิทั มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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เงนิกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรอืน่ 
 
รายการเคลือ่นไหวของเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้จากกิจการอืน่ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
กิจกำรอืน่          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  17,000  -  -  - 
กูย้ืมเพิม่  -  17,000  -  - 
จ่ายช าระคืนเงินกู ้  (17,000)  -  -  - 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม  -  17,000  -  - 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเป็นการให้กู้ยืมในรูปสญัญากู้ยืมเงิน และมีอัตราดอกเบีย้ 
รอ้ยละ 4 ต่อปี 

 
เงนิกูย้ืมระยะยำว 
 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 
เงนิกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,167,006  1,520,314  96,596  197,020 
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (342,836)  (355,272)  (96,596)  (100,332) 

รวมเงนิกูยื้มระยะยำว 824,170  1,165,042  -  96,688 

 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย ์
ในประเทศแห่งหนึง่และมีอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1 ต่อปี เงนิกูย้ืมดงักล่าวค า้ประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงิน ที่ดิน 
อาคาร เครื่องจักร สินคา้คงเหลือ ใบหุ้นที่บริษัทใหญ่ลงทุนในบริษัทย่อย และกรรมการบรษิัท และบรษิัทใหญ่ ภายใต้
สญัญากูย้ืมเงินนี ้บริษัทและบริษัทย่อยตอ้งปฏิบัติตามขอ้ก าหนดที่ระบุไวใ้นสญัญา เช่น การด ารงสดัส่วนทางการเงิน  
เป็นตน้ 
 



บรษิทั มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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การละเมิดสญัญาเงนิกู ้
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกูใ้นการด ารงอัตราส่วนทางการเงินที่จ  าเป็น
ภายใต้สัญญาเงินกู้ และในสถานการณ์เช่นนี ้ธนาคารมีสิทธิก าหนดให้ช าระหนีท้ั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี ้
ตลอดจนดอกเบีย้ที่เกิดขึน้ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และเงินจ านวนอื่นๆ ทั้งสินที่ตอ้งช าระภายใตส้ัญญาเป็นเงินที่ถึง
ก าหนด และตอ้งช าระในทันทีโดยไม่ตอ้งทวงถาม รวมทั้งมีสิทธิระงบัวงเงินสินเชื่อที่ยงัไม่ไดเ้บิกใช้ทัง้สิน้ 2,957.86 ลา้น
บาท และ 2,738.98 ลา้นบาทตามล าดับ อย่างไรก็ตามบริษัทไดร้บัหนังสือแจ้งอนุโลมเงื่อนไขทางการเงินเมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2564 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,520,314  4,418,179  197,020  297,489 
กูย้ืมเพิม่ -  80,710  -  - 
จ่ายช าระคืนเงนิกู ้ (353,308)  (587,767)  (100,424)  (100,469) 
จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย -  (2,390,808)  -  - 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 1,167,006  1,520,314  96,596  197,020 

 



บรษิทั มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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หนีส้นิตามสัญญาเช่า 
 
หนีสิ้นตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงันี ้ 

 
 งบกำรเงินรวม  

 2564  2563 
 มลูค่าอนาคต 

ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบีย้  

มลูค่าปัจจบุนั 
ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีตอ้งจา่ย  

มลูค่าอนาคต 
ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบีย้  

มลูค่าปัจจบุนั 
ของจ านวนเงิน
ขัน้ต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย 
 (พนับาท) 
ครบก าหนดช าระ            
   ภายในหน่ึงปี 22,749  (1,822)  20,927  24,750  (1,657)  23,093 
ครบก าหนดช าระ
หลงัจากหน่ึงปี 

           

แต่ไมเ่กนิหา้ปี 31,287  (1,659)  29,628  20,790  (1,172)  19,618 
รวม 54,036  (3,481)  50,555  45,540  (2,829)  42,711 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563 
 มลูค่าอนาคต 

ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบีย้  

มลูค่าปัจจบุนั 
ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

มลูค่าอนาคต 
ของจ านวนเงิน 
ขัน้ต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  ดอกเบีย้  

มลูค่าปัจจบุนั 
ของจ านวนเงิน
ขัน้ต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย 
 (พนับาท) 
ครบก าหนดช าระ            
   ภายในหน่ึงปี 28,308  (2,049)  26,259  28,487  (2,267)  26,220 
ครบก าหนดช าระ            
หลงัจากหน่ีงปี            
แตไ่มเ่กนิหา้ปี 32,861  (1,549)  31,312  33,988  (1,698)  32,290 

รวม 61,169  (3,598)  57,571  62,475  (3,965)  58,510 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทท าสัญญาเช่ากับบรษิัทในประเทศแห่งหนึ่งส าหรบัยานพาหนะเพื่อใชใ้นการด าเนินงาน 
ของกลุ่มบริษัท สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาเช่าสิน้สุดจนถึง 2568 โดยมีอัตราดอกเบี ้ย รอ้ยละ 2.90 ถึง 6.38 ต่อปี  
(2563 : รอ้ยละ 2.90 ถึง 8.96 ต่อปี) 

 



บรษิทั มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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25 เจ้ำหนีก้ำรคำ้ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
  (พนับาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 134,737  24,655  129,773  23,096 
บคุคลหรือกิจการอืน่ ๆ  689,143  421,385  242,265  273,015 
รวม  823,880  446,040  372,038  296,111 

 
26 เจ้ำหนีอ้ื่น 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 
  (พนับาท) 
ค่าใชจ้า่ยคา้งจ่าย  63,598  34,856  15,878  18,917 
เจา้หนีอ้ืน่ค่าวสัด ุ  50,850  41,966  -  - 
รายไดร้อการรบัรู ้  16,763  43,520  -  - 
เจา้หนีก้รมสรรพากร  12,249  15,925  335  11,325 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย  4,368  5,894  2,193  4,226 
เงนิทดรองรบั  -  38,500  669  804 
อืน่ ๆ  86,637  23,154  11,267  24,058 
รวม  234,465  203,815  30,342  59,330 

 
27 หนีส้นิภำยใต้สัญญำปรับโครงสร้ำงหนี ้
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม -  85,000  -  - 
จ่ายช าระระหว่างปี -  (10,406)  -  - 
จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย -  (74,594)  -  - 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม -  -  -  - 

 



บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
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28 หนีส้ินภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบัญชี 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 ณ วนัที ่  บนัทึกเป็น (รายจา่ย) รายไดใ้น  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทนุ  31 ธนัวำคม 
 2564  ขาดทนุ  เบด็เสรจ็อืน่  2564 
 (พนับาท) 
หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี        
ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน 205,380  -  -  205,380 
มลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัซือ้กิจการ        
- ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 110,651  (856)  -  109,795 
รวม 316,031  (856)  -  315,175 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วันที่  บนัทึกเป็น (รายจ่าย) รายไดใ้น  จดัประเภท  ณ วันที่ 

 1 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทนุ  เป็นสินทรพัย ์  31 ธันวำคม 

 2563  ขาดทนุ  เบ็ดเสรจ็อื่น  ท่ีถือไวเ้พ่ือขาย  2563 

 (พนับาท)   
หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี          
ส่วนเกินจากการตีราคาท่ีดิน 92,532  -  112,848  -  205,380 
มลูค่ายติุธรรม ณ วนัซือ้กิจการ          
- สทิธิในการด าเนินการผลิตและจ าหน่าย

ไฟฟ้า 187,713  (9,270)  -  (178,443)  - 
- ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ 133,382  106  -  (22,837)  110,651 
รวม 413,627  (9,164)  112,848  (201,280)  316,031 
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 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  บนัทึกเป็น (รายจา่ย) รายไดใ้น  ณ วันที ่
 1 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทนุ  31 ธนัวำคม 
 2564  ขาดทนุ  เบ็ดเสรจ็อืน่  2564 
 (พนับาท) 
หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี        
ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน 70,594  -  -  70,594 
รวม 70,594  -  -  70,594 

 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่  บนัทึกเป็น (รายจา่ย) รายไดใ้น  ณ วันที ่
 1 มกรำคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทนุ  31 ธนัวำคม 
 2563  ขาดทนุ  เบ็ดเสรจ็อืน่  2563 
 (พนับาท) 
หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี        
ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน 40,947  -  29,647  70,594 
รวม 40,947  -  29,647  70,594 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีขาดทนุสะสมทางภาษี แยกตามปีที่สิน้สดุประโยชนท์างภาษีไดด้งันี ้
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
ปีที่สิน้สดุประโยชนท์างภาษี        
ปี 2565 393,920  468,194  -  - 
ปี 2566 565,671  574,160  -  - 
ปี 2567 548,566  673,820  174,896  235,608 
ปี 2568 345,101  537,892  208,324  209,846 
ปี 2569 35,788  -  -  - 
รวม 1,889,046  2,254,066  383,220  445,454 

 
ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กัภาษีที่ยงัไม่สิน้อายุตามกฎหมายเก่ียวกับภาษีเงนิไดปั้จจบุนันัน้ กลุ่มบริษัทยงัมิไดร้บัรูร้ายการ
ดงักลา่วเป็นสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเนื่องจากยงัไม่มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบรษิัทจะมีก าไรทางภาษี
เพยีงพอที่จะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว 
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29 ประมำณกำรหนีส้นิไม่หมนุเวียนส ำหรับผลประโยชนพ์นักงำน 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ประมำณกำรหนีส้นิไมห่มุนเวยีนส ำหรับ 

       

ผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน 66,219  66,511  35,350  36,019 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
งบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ        
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงาน 5,920  7,851  3,830  4,436 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น        
(ก าไร) ขาดทนุจากการประมาณตามหลกั        
   คณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่รบัรูใ้นระหว่างปี 1,000  2,132  -  (102) 

 
 กลุ่มบรษิัทและบรษิัทจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์มื่อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวม้ีความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัย ไดแ้ก่ ความเส่ียง 
ของช่วงชีวิต และความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
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 การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 66,511  56,528  36,019  31,685 
        

รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั 4,949  6,309  3,310  3,564 
ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 970  1,542  520  872 
 5,919  7,851  3,830  4,436 
        
รับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอื่น        
(ก าไร) ขาดทนุจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 1,000  2,132  -  (102) 

        

อื่น ๆ        
ผลประโยชนจ์่าย (3,718)  -  (1,006)  - 
โอนออก (3,493)  -  (3,493)  - 
 (7,211)  -  (4,499)  - 
        
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 66,219  66,511  35,350  36,019 

 
ก าไรและขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่รบัรูใ้นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่ เกิดขึน้จาก 
 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
 (พนับาท) 
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร ์ -  205  -  12 
ขอ้สมมติทางการเงิน  (323)  3,083  -  717 
การปรบัปรุงจากประสบการณ ์ 1,323  (1,156)  -  (831) 
รวม 1,000  2,132  -  (102) 
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ขอ้สมมุตหิลักในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตรป์ระกนัภัย 
 
ขอ้สมมตุิหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัที่รายงาน  
 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2564  2563  2564  2563 
 (รอ้ยละ) 
อตัราคิดลด  1.35 - 1.94  1.35 - 1.64  1.59  1.59 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดือนในอนาคต 4.00 - 5.00  4.00 - 5.00  5.00  5.00 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน 1.91 - 45.84  1.91 - 45.84  2.87 - 34.38  2.87 - 34.38 
 
ขอ้สมมตฐิานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติที่เผยแพรท่ั่วไปและตารางมรณะ 2560 (TMO 2017) 
 

 การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานที่เก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภัยที่อาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่  จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชนเ์ป็นจ านวนเงนิดงัต่อไปนี ้
 
 งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 (พนับาท) 
ณ วันที ่31 ธนัวำคม 2564 เพิม่ขึน้  ลดลง  เพิม่ขึน้  ลดลง 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 1) (5,028)  5,770  (2,774)  3,186 
การเพิม่ขึน้ของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 1) 5,432  (4,843)  3,004  (2,676) 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 1) (4,985)  6,257  (3,145)  4,102 
        
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เพิม่ขึน้  ลดลง  เพิม่ขึน้  ลดลง 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 1) (5,059)  5,813  (2,774)  3,186 
การเพิม่ขึน้ของเงนิเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 1) 5,470  (4,871)  3,004  (2,676) 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงรอ้ยละ 1) (5,034)  6,337  (3,145)  4,102 
 
แม้ว่าการวิเคราะหน์ีไ้ม่ไดค้  านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใตโ้ครงการดังกล่าว 
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวขอ้สมมติฐานต่าง ๆ 
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30 ทนุเรือนหุ้น 
 

ส าหรีบปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม มลูค่าหุน้  2564  2563 
  ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พนัหุน้ / พนับาท) 

ทนุจดทะเบียน          
หุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.40  5,864,214  2,345,686  6,533,783  2,613,513 
เพิม่ทนุจดทะเบียน 0.40  1,235,076  494,031  -  - 
ลดทนุจดทะเบยีน 0.40  (905,057)  (362,023)  (669,569)  (267,827) 
ตดัจ าหน่ายหุน้ทนุซือ้คืน 0.40  (184,904)  (73,962)  -  - 
หุ้มสำมัญ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 0.40  6,009,329  2,403,732  5,864,214  2,345,686 

          
รวมทนุจดทะเบยีน 0.40  6,009,329  2,403,732  5,864,214  2,345,686 

          

ทนุทีอ่อกและช าระแล้ว          
หุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 0.40  4,525,286  1,810,115  4,525,285  1,810,114 
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ 0.40  -  -  1  1 
ตดัจ าหน่ายหุน้ทนุซือ้คืน 0.40  (184,904)  (73,962)  -  - 
จ่ายหุน้ปันผล 0.40  289,353  115,741  -  - 
หุ้มสำมญั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 0.40  4,629,735  1,851,894  4,525,286  1,810,115 
          
รวมทนุจดทะเบียน 0.40  4,629,735  1,851,894  4,525,286  1,810,115 

 
ผูถื้อหุน้สามัญจะไดร้บัสิทธิในการรบัเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียง 
ต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริษัท ส าหรบัหุ้นของบริษัทซึ่งถือโดยกลุ่มบริษัท (หุ ้นทุนซือ้คืนอ้างถึงหมายเหตุขอ้ 31)  
 
การเพ่ิมทนุจดทะเบียน 
 
ในการประชุมผูถื้อหุน้เมื่อวันที่  29 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 494 ลา้นบาท  
จ านวน 1,235 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้สามญั รวมไปถึงการ
ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั MILL-W6 และการรองรบัการปรบัสิทธิของ MILL–W4 
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การลดทนุจดทะเบยีน 
 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่  29 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 362 ลา้นบาท  
โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายออก จ านวน 905 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท จากการที่ใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั MILL-W5 หมดอาย ุ
 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 268 ลา้นบาท  
โดยการตดัหุน้สามญั โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายออก จ านวน 670 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท 
 
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงันี ้
 
ใบส ำคญั 
แสดงสิทธิ 

วนัทีอ่อกและเสนอ
ขำยใบส ำคัญ 
แสดงสทิธ ิ

รำคำใช้สิทธ ิ
(บำท/หุ้น) 

อตัรำกำรใช้สทิธ ิ
(ใบส ำคญัแสดง
สิทธติ่อหุ้นสำมัญ) 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่
ถูกใช้สิทธิสะสม 

(หุน้) 

จ ำนวนหุ้น
คงเหลือ 
(หุน้) 

วันครบก ำหนดอำยุ
ใบส ำคัญแสดงสทิธ ิ

MILL-W4 12 กรกฎาคม 2560 1.735 1 : 1.268 - 462,202,639 11 กรกฎาคม 2565 
MILL-W6 24 พฤษภาคม 2564 1.500 1 : 1.000 - 868,069,302 23 พฤษภาคม 2567 

 
การใช้สิทธขิองใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญั  
 
ในระหว่างปี 2563 ได้มีผู้มาใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิ MILL-W5 เป็นจ านวน 1,076 หน่วย  
แปลงเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,148 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.40 บาท และมีส่วนเกินมลูค่าหุน้เป็นจ านวน 1,474 บาท 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ MILL-W5 ที่เหลือทัง้หมดไดห้มดอายกุารใชสิ้ทธิ 
 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น  
 
ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บรษิัทเสนอขายหุน้สงูกว่ามลูค่า
หุน้ที่จดทะเบียนไว ้บรษิัทตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินนีต้ัง้เป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุน้”) ส่วนเกินมลูค่าหุน้นีจ้ะน าไปจ่าย
เป็นเงนิปันผลไม่ได ้
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31 หุ้นทนุซือ้คืน 
 

หุน้ทนุซือ้คืนที่อยู่ในส่วนของผูถื้อหุน้คือตน้ทนุของหุน้บรษิัทท่ีถือโดยบรษิัท 
 
ในระหว่างปี 2564 บริษัทไดต้ัดหุน้ทุนซือ้คืนที่จ  าหน่ายไม่ไดจ้ านวน 184.90 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.4 บาท รวม
เป็นมูลค่า 73.96 ลา้นบาท และบริษัทไดด้  าเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเ์มื่อวันที่  9 เมษายน 2564 
พรอ้มทัง้กลบัรายการทนุส ารองหุน้ทนุซือ้คืนจ านวน 317.71 ลา้นบาท กบัก าไรสะสมจ านวน 73.96 ลา้นบาท 
 
31 ธันวาคม 2563 บริษัทถือหุ้นบริษัทจ านวน 184.90 ลา้นหุ้น ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 4 ของหุ้นบริษัทที่ออกและช าระแล้ว  
รวมเป็นตน้ทนุทัง้หมด 317.71 ลา้นบาท  
 

32 ส ำรอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 
ส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บรษิัทจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารอง
ตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน เงินส ารองนีจ้ะน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไม่ได ้
 
ส ำรองหุน้ทนุซือ้คนื 
ส ารองหุน้ทุนซือ้คืนคือจ านวนเงินที่จดัสรรจากก าไรสะสมในจ านวนที่เท่ากับตน้ทุนของหุน้บรษิัทที่ถือโดยบรษิัทส ารองหุน้
ทนุซือ้คืนนีจ้ะน าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน 
ของหน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหนีสิ้นจากการป้องกนัความเส่ียงในเงนิลงทนุสทุธิของบรษิัท 
 
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในกำรตีรำคำสินทรัพยใ์หม่ 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรพัยใ์หม่แสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมของการเปล่ียนแปลง
สทุธิของการตีราคาที่ดิน อาคารและอปุกรณท์ี่แสดงในงบการเงินดว้ยการตรีาคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจ าหน่าย 
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33 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบรษิัทมี 2 ส่วนงานที่รายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่ส  าคญัของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจ 
ที่ส าคญันีผ้ลิตสินคา้และใหบ้รกิารท่ีแตกต่างกัน และมีการบรหิารจดัการแยกต่างหาก เนื่องจากใชเ้ทคโนโลยแีละกลยุทธ์
ทางการตลาดที่แตกต่างกัน  ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการภายในของแต่ละ
หน่วยงานธุรกิจที่ส  าคญัอย่างนอ้ยทกุไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบรษิัทโดยสรุปมีดงันี ้
 
• ส่วนงาน 1 ส่วนงานผลิต 
• ส่วนงาน 2 ส่วนงานซือ้มาขายไป 

 
การด าเนนิงานอืน่ไม่มีส่วนงานใดที่เขา้เกณฑเ์ชงิปรมิาณเพื่อก าหนดส่วนงานท่ีรายงานในปี 2564 หรือ 2563 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานไดร้วมอยู่ดังขา้งล่างนี ้ผลการด าเนินงานวัดโดยใชก้ าไรจากการ
ด าเนินงาน.ซึ่งน าเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน 
ของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้ก าไรจากการด าเนินงานในการวัดผลการด าเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสม 
ในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอืน่ที่ด  าเนินธรุกจิในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

 
ข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนงานทีร่ายงาน  
 

 งบกำรเงนิรวม 

 สว่นงำนผลติ  ส่วนงำนซือ้มำขำยไป  รวม 

ส าหรับงวดปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธันวาคม 2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พนับาท) 
รายไดใ้นประเทศ 6,886,218  7,737,836  7,640,382  2,763,875  14,526,600  10,501,711 

รายไดร้ะหวา่งประเทศ 786,333  226,150  213,439  722,198  999,772  948,348 

รำยไดท้ัง้สิน้ 7,672,551  7,963,986  7,853,821  3,486,073  15,526,372  11,450,059 

            
ขอ้มลูเกีย่วกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 
ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ขอ้มูลเก่ียวกับลูกคา้รายใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่รอ้ยละ 10 ของรายได ้
ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท มีจ านวน 1 ราย ซึ่งรายได้จากการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ในปี 2564 และ 2563  
มีจ านวนเงิน 4,292.98 ลา้นบาท และจ านวนเงิน 4,726.01 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งเป็นการขายในประเทศ 
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34 ตน้ทนุในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2564  2563  2564  2563 
  (พนับาท) 

ค่าขนส่ง  104,884  135,265  79,769  118,602 
ค่าใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นกังาน  12,169  15,106  12,168  14,754 
อืน่ ๆ  8,464  22,767  6,580  9,735 
รวม  125,517  173,138  98,517  143,091 

 
35 คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร  
 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

  2564  2563  2564  2563 
  (พนับาท) 

ค่าใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นกังาน  155,030  185,523  114,614  133,764 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ  -  -  515  7,471 
ค่าเส่ือมราคา  21,954  23,318  15,946  13,829 
ค่าซอ่มแซมและบ ารุงรกัษา  7,139  8,358  4,534  5,189 
ค่าตดัจ าหน่าย  4,160  4,213  4,121  4,203 
ค่าสาธารณปูโภค  3,863  9,374  2,366  7,627 
อืน่ ๆ  91,017  79,315  60,489  61,025 
รวม  283,163  310,101  202,585  233,108 

 



บรษิทั มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

111 
 

36 คำ่ใช้จ่ำยผลประโยชนข์องพนักงำน 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 
  (พนับาท) 
เงนิเดือนและคา่แรง  209,101  220,986  134,213  148,002 
ค่าล่วงเวลา  21,802  44,228  5,927  22,516 
ค่าสวสัดกิารอืน่  17,310  17,442  5,363  6,620 
ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง  13,102  24,098  7,576  14,800 
เบีย้เลีย้งและเบีย้ขยนั  10,030  9,339  7,097  7,065 
ค่าสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  6,835  6,635  4,656  4,775 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  5,919  7,851  3,830  4,436 
ค่าสมทบประกนัสงัคม  3,825  4,812  2,369  3,059 
ค่าอบรมสมันา  359  1,203  263  991 
อื่น ๆ  11,364  29,032  9,180  20,345 

รวม  299,647  365,626  180,474  232,609 

 
โครงการสมทบเงนิทีก่ าหนดไว ้
 
กลุ่มบริษัทไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรบัพนกังานของกลุ่มบริษัทบนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนกังานในการ 
เป็นสมาชิกของกองทนุ โดยพนกังานจ่ายเงนิสะสมในอตัรารอ้ยละ 2 - 15 ของเงนิเดือนทกุเดือน และกลุ่มบรษิัทจ่ายสมทบ
ในอตัรารอ้ยละ 3 - 5 ของเงินเดือนของพนกังานทกุเดือน กองทนุส ารองเลีย้งชีพนีไ้ดจ้ดทะเบยีนเป็นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ
ตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทนุโดยผูจ้ดัการกองทนุที่ไดร้บัอนญุาต 
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37 คำ่ใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่-ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงนิฉบบัต่าง ๆ ดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 
  (พนับาท) 

ซือ้สินคา้ส าเรจ็รูปและวตัถดุิบ  13,773,173  8,207,530  11,667,041  8,019,760 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ  (467,359)  793,184  (19,205)  565,019 
ค่าสาธารณปูโภค  453,818  430,373  72,531  118,119 
ค่าใชจ้า่ยผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน  299,647  364,772  180,474  232,423 
วสัดสิุน้เปลืองใชไ้ป  265,079  501,471  44,473  78,880 
ค่าเส่ือมราคา  197,048  199,185  55,639  81,050 
ค่าเชือ้เพลิง  184,723  216,708  93,594  141,662 
ค่าขนส่ง  112,212  152,305  79,769  118,602 
ค่าใชจ้า่ยหยดุผลิต  86,672  58,483  30,634  13,156 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา  58,965  63,206  30,281  38,190 
ค่าตดัจ าหน่าย  4,160  50,562  4,121  4,203 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ 14, 17 -  -  515  7,471 
ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้ลดลง (กลบัรายการ) 11 (10,972)  (3,344)  (5,806)  3,647 
อืน่ ๆ  87,051  118,807  69,080  36,196 
รวมตน้ทนุขำย ตน้ทนุบริกำร            
และตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย 
และคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร  15,044,217  11,153,242  12,303,141  9,458,378 
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38 ภำษเีงนิได ้
 

ภาษีเงินได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
ภำษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนั         
ส าหรบังวดปัจจบุนั  8,511  -  -  - 
         
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับัญช ี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชั่วคราว 28 (856)  (9,164)  -  - 
ภำษีรวม  7,655  (9,164)  -  - 

         
จดัสรรไปยงั         
ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานตอ่เนื่อง  7,655  (855)  -  - 
ภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานทีย่กเลิก 12 -  (8,309)  -  - 
รวมภำษีเงนิได ้  7,655  (9,164)  -  - 
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การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีทีแ่ท้จริง 
 

 งบกำรเงนิรวม 
 2564  2563 

    
อตัราภาษี 
(รอ้ยละ)  

 
(พนับาท)  

อตัราภาษี 
(รอ้ยละ)  

 
(พนับาท) 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินไดใ้นส่วนการด าเนินงาน   377,851    (320,620) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินไดใ้นส่วนสิทธิประโยชน์
ศนูยก์ลางธุรกิจ (IBC)   8,769    (5,804) 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงาน
ตอ่เนื่อง   386,620    (326,424) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  75,570  20.00  (64,124) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้(IBC) 10.00  877  10.00  (580) 
การใชข้าดทนุทางภาษีที่เดิมไม่ไดบ้นัทึก   -    - 
ผลขาดทนุในปีปัจจบุนัที่ไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยภ์าษีเงิน
ไดร้อการตดับญัช ี   22,498    152,698 

รายไดท้ี่ไม่ตอ้งเสียภาษี   (93,542)    (87,147) 
ค่าใชจ้า่ยตอ้งหา้มทางภาษี   2,252    (1,702) 
รวม 2.80  7,655  0.26  (855) 
  

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563 

 
อตัราภาษี 
(รอ้ยละ)  

 
(พนับาท)  

อตัราภาษี 
(รอ้ยละ)  

 
(พนับาท) 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินไดใ้นส่วนการด าเนินงาน   133,082    (199,428) 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิไดใ้นส่วนสิทธิประโยชน์
ศนูยก์ลางธุรกิจ (IBC)   8,769    (5,804) 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงาน
ตอ่เนื่อง   141,851    (205,232) 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงนิได ้ 20.00  26,616  20.00  (39,886) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงนิได ้(IBC) 10.00  877  10.00  (580) 
ผลขาดทนุในปีปัจจบุนัที่ไม่รบัรูเ้ป็นสินทรพัยภ์าษีเงนิ
ไดร้อการตดับญัช ี   (11,575)    41,704 

รายไดท้ี่ไม่ตอ้งเสียภาษี   (16,905)    (1,553) 
ค่าใชจ้า่ยตอ้งหา้มทางภาษี   987    315 
รวม -  -  -  - 
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39 ก ำไร (ขำดทุน) ตอ่หุ้น 
 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 
ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปีที่เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบรษิัทและจ านวนหุน้สามญัที่ออกจ าหน่ายแลว้
ระหว่างปีในแต่ละปี  

 
 งบกำรเงนิรวม 
 2564  2563 
 การด าเนินงาน

ต่อเนื่อง  

การด าเนนิงาน 
ที่ยกเลิก  รวม  

การด าเนินงาน
ต่อเนื่อง  

การด าเนนิงาน 
ที่ยกเลิก  รวม 

 (พนับาท/พนัหุน้) 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิส ำหรับปีทีเ่ป็นของหุ้นสำมญั  376,360  -  376,360  (332,684)  141,443  (191,241) 
            
จ านวนหุน้สามญัที่ออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,525,286  -  4,525,286  4,525,285  4,525,285  4,525,285 
ผลกระทบจากการตดัจ าหน่ายหุน้ทนุซือ้คืนระหวา่งปี (135,258)  -  (135,258)  -  -  - 
ผลกระทบจากการจา่ยหุน้ปันผลระหว่างปี 289,353  -  289,353  289,353  289,353  289,353 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธิีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก  4,679,381  -  4,679,381  4,814,638  4,814,638  4,814,638 
            
ก ำไร (ขำดทนุ) ตอ่หุน้ (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.080  -  0.080  (0.069)  0.029  (0.040) 

 
 

 

 



บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

116 
 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 
 การด าเนินงาน

ต่อเนื่อง  

การด าเนินงาน 
ที่ยกเลิก  รวม  

การด าเนินงาน
ต่อเนื่อง  

การด าเนินงาน 
ที่ยกเลิก  รวม 

 (พนับาท/พนัหุน้) 
ขำดทุนสุทธิส ำหรับปีทีเ่ป็นของหุ้นสำมัญ  141,851  -  141,851  (205,232)  -  (205,232) 
            
จ านวนหุน้สามญัที่ออก ณ วนัที่ 1 มกราคม 4,525,286  -  4,525,286  4,525,285  -  4,525,285 
ผลกระทบจากการตดัจ าหน่ายหุน้ทนุซือ้คืนระหวา่งปี (135,258)  -  (135,258)  -  -  - 
ผลกระทบจากการจา่ยหุน้ปันผลระหว่างปี 289,353  -  289,353  289,353  -  289,353 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธิีถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 4,679,381  -  4,679,381  4,814,638  -  4,814,638 
            
ขำดทุนตอ่หุน้ (ขัน้พืน้ฐำน) (บาท) 0.030  -  0.030  (0.043)  -  (0.043) 

 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด 
 
บรษิัทไม่ไดแ้สดงก าไรต่อหุน้ปรบัลดภายหลงัจากผลกระทบจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้ เนื่องจากราคาใชสิ้ทธิในการซือ้หุน้สามญัของใบส าคญัแสดงสิทธิของบรษิัทสงูกว่ามลูค่ายตุิธรรมของหุน้สามญั  
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40 เงนิปันผล 
 
ในการประชุมผูถื้อหุน้เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2564 ไดม้ีมติอนุมตัิจ่ายปันผลจากก าไรสะสมของบริษัทในอตัราปันผลหุน้
ละ 0.03 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
- จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน 301.69 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.4 บาท คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุน้ละ 

0.0267 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 120.67 ลา้นบาท จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 15 หุ้น ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่ 
หุน้ปันผลค านวณไดอ้อกมาเป็นเศษหุน้บรษิัทจะตดัเศษหุน้ทิง้ และจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0267 บาทแทน 

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0033 บาท 
โดยบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัแลว้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทั้งนีบ้ริษัทไดจ้่ายปันผลเป็นหุน้สามัญ 
จากจ านวนหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัปันผลจ านวน 4,340.38 ลา้นหุน้ ส่งผลใหบ้ริษัทจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัทัง้สิน้ 289.35 ลา้นหุน้ 
คิดเป็นมลูค่า 115.74 ลา้นบาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดทัง้สิน้ 14.32 ลา้นบาท 
 
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2563 ไดม้ีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากก าไรสะสม
ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามัญของบริษัท เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 86.81 ลา้นบาท คิดเป็น  
0.02 บาทต่อหุน้ บรษิัทไดจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัแลว้เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2563 
 

41 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
 
กรอบการบริหารจัดการความเสีย่ง 
 
คณะกรรมการบรษิัทของกลุ่มบรษิัทมีความรบัผิดชอบโดยรวมในการจดัใหม้ีและการควบคุมกรอบการบรหิารความเส่ียง
ของกลุ่มบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงซึ่งรบัผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบาย
การบรหิารความเส่ียงของกลุ่มบรษิัท คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการดงักลา่วต่อคณะกรรมการ
บรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 
 
นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบรษิัทจัดท าขึน้เพื่อระบุและวิเคราะหค์วามเส่ียงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อก าหนด
ระดบัความเส่ียงที่เหมาะสม รวมถึงควบคมุและติดตามความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้นโยบายและระบบการบรหิาร
ความเส่ียงไดร้บัการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหส้ะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณใ์นตลาดและการด าเนินงาน
ของกลุ่มบรษิัท  กลุ่มบรษิัทมีเปา้หมายในการรกัษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมใหเ้ป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให ้
มีการฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขัน้ตอนในการบรหิารเพื่อใหพ้นกังานทัง้หมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ที่ของตน 
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คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทก ากับดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการ
บรหิารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบรหิารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงที่กลุ่มบรษิัทเผชิญ
อยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทก ากบัดแูลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท าหนา้ที่ในการ
ทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบตัิในการบรหิารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ไดต้่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
นโยบายการจัดการความเสีย่งทางด้านการเงนิ 
 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือ
ทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการค้า นอกจากนี ้บริษัทไดม้ีการขายลดเช็คลงวันที่ ล่วงหน้า  
เพื่อเป็นการจดัการความเส่ียงทางดา้นการเงนิ 
 
การจัดการความเส่ียงเป็นส่วนที่ส  าคัญของธุรกิจของกลุ่มบรษิัท กลุ่มบรษิัทมีระบบในการควบคุมใหม้ีความสมดุลของ
ระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรบัได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทนุที่เกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง 
ฝ่ายบรหิารไดม้ีการควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบรษิัทอย่างต่อเนื่องเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีความสมดุล
ระหว่างความเส่ียงและการควบคมุความเส่ียง 
 
ความเสี่ยงด้านอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบีย้เป็นความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ตลาดซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากตราสารหนีแ้ละเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบีย้คงที่ 
ท าให้กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงต ่าจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี ้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึน้หรือลดลง 
ในค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากเงินกูย้ืมซึ่งเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบีย้จึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบรษิัท 
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อตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินท่ีมีดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะที่ครบก าหนดช าระ
หรือก าหนดอตัราใหม่ มีดงันี ้
 
  งบกำรเงนิรวม  

 อตัราดอกเบีย้   หลงัจาก 1 ปี     
 ที่แทจ้รงิ ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (รอ้ยละต่อปี) (พนับาท) 
ปี 2564         
หมุนเวยีน         
รายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.25 212,614  -  -  212,614 
เงนิฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระ
ค า้ประกนั 0.125 - 1.00 496,586  -  40,000  536,586 

เงนิเบกิเกินบญัชีและเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1.35 - 5.25 9,226,168  -  -  9,226,168 

ไม่หมุนเวียน         
เงนิกูย้ืมระยะยาว MLR - 1 342,836  824,170  -  1,167,006 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงนิ 2.90 - 6.33 20,927  29,628  -  50,555 

รวม  10,299,131  853,798  40,000  11,192,929 

         
ปี 2563         
หมนุเวียน         
รายการเทียบเทา่เงินสด 0.05 - 0.625 304,999  -  -  304,999 
เงนิฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระ
ค า้ประกนั 0.125 - 0.75 537,710  -  40,000  577,710 

เงนิเบิกเกินบญัชีและเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1.70 - 5.875 8,756,140  -  -  8,756,140 

ไมห่มุนเวียน         
เงนิกูย้ืมระยะยาว MLR - 1 355,272  1,165,042  -  1,520,314 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงิน 2.90 - 8.96 23,093  19,618  -  42,711 

รวม  9,977,214  1,184,660  40,000  11,201,874 
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  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  

 อตัราดอกเบีย้   หลงัจาก 1 ปี     
 ที่แทจ้รงิ ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
 (รอ้ยละต่อปี) (พนับาท) 

ปี 2564         

หมุนเวียน         
รายการเทียบเทา่เงนิสด 0.05 - 0.25 175,865  -  -  175,865 
เงนิฝากสถาบนัการเงินท่ีติดภาระ
ค า้ประกนั 0.125 - 0.25 401,778  -  -  401,778 

เงนิเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 1.35 - 5.25 5,577,082  -  -  5,577,082 

ไม่หมุนเวยีน         
เงินกูย้ืมระยะยาว MLR - 1 96,596  -  -  96,596 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงนิ 2.90 - 6.38 26,259  31,312  -  57,571 

รวม  6,277,580  31,312  -  6,308,892 

         

ปี 2563         

หมุนเวยีน         
รายการเทียบเท่าเงินสด 0.05 - 0.625 267,053  -  -  267,053 
เงนิฝากสถาบนัการเงินที่ติดภาระ
ค า้ประกนั 0.125 - 0.75 535,736  -  -  535,736 

เงนิเบิกเกินบญัชีและเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1.70 - 5.875 5,632,058  -  -  5,632,058 

ไมห่มุนเวียน         
เงนิกูย้ืมระยะยาว MLR - 1 100,332  96,688  -  197,020 
หนีสิ้นตามสญัญาเชา่การเงนิ 2.90 - 8.96 26,220  32,290  -  58,510 

รวม  6,561,399  128,978  -  6,690,377 

 
ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบรษิัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซือ้สินคา้ที่เป็นเงนิตราต่างประเทศ 
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ณ วนัที่ 31-ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรพัย์
และหนีสิ้นท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงันี ้

 

  งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้  401,503  699,530  145,180  377,944 
เจา้หนีก้ารคา้  232,543  152,535  106,025  93,027 

ยอดบัญชใีนงบแสดงฐำนะกำรเงนิ  634,046  852,065  251,205  470,971 

   ทีมี่ควำมเสี่ยง         
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ 
   ล่วงหนา้  (185,403)  (449,518)  -  (55,832) 

ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุทธ ิ  448,643  402,547  251,205  415,139 
 
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเชื่อ คือความเส่ียงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหนี ้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไข 
ที่ตกลงไวเ้มื่อครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเชื่ อดังกล่าวอย่างสม ่ าเสมอ  
โดยการวิเคราะหฐ์านะทางการเงินของลกูคา้ทกุรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดบัหนึง่ ๆ ณ วนัที่รายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเชื่อที่เป็นสาระส าคัญ ความเส่ียงสูงสดุทางดา้นสินเชื่อแสดงไวใ้นราคาตามบัญชีของสินทรพัยท์างการเงินแต่ละ
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดว่า 
จะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส าคญัจากการเก็บหนีไ้ม่ได ้

 
ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง  
 
กลุ่มบรษิัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัทและเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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มูลค่ายุตธิรรมของสนิทรัพย์และหนีส้ินทางการเงิน 
 
มลูค่ายุติธรรมของเงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกันและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกัน
เป็นมูลค่าที่ใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ตามสัญญาใกลเ้คียงกับอัตราทอ้งตลาด และเครื่องมือ
ทางการเงนิเหล่านีจ้ะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 
 
มลูค่ายตุิธรรมหนีสิ้นตามสญัญาเช่าเป็นมลูค่าที่ใกลเ้คียงกบัมลูค่าทางบญัชี เนื่องจากอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาใกลเ้คียง
กบัอตัราทอ้งตลาด 
 
มลูค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นมลูค่าที่ใกลเ้คียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากอตัราดอกเบีย้อา้งอิงจากอตัรา
ดอกเบีย้ตามทอ้งตลาด 

 
42 กำรบริหำรจดักำรทนุ 
 

นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั คือการรกัษาระดบัเงินทนุใหม้ั่นคงเพื่อรกัษาความเชื่อมั่นของนกัลงทนุ เจา้หนีแ้ละตลาด
และก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดม้ีการก ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบรษิัท
พิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจ
ควบคมุ อีกทัง้ยงัก ากบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู่ถื้อหุน้สามญั 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบรษิัทและบรษิัทมีอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุนเป็นจ านวน 2.04 และ 1.18 ตามล าดบั (2563: 
2.22 และ 1.39 ตามล าดบั) 

 
43 ภำระผูกพันกับกจิกำรทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกัน 

 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 

จ านวนเงินขั้นต ่ าที่ ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น
ภายใต้สัญญาเช่าและบริการทีบ่อกเลิกไม่ได้ 

        

ภายในหนึง่ปี  14,711  13,708  10,376  7,859 
หลงัจากหนึง่ปีแต่ไม่เกินหา้ปี  9,880  1,272  7,064  642 
รวม  24,591  14,980  17,440  8,501 
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  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 

  (พนับาท) 
ภาระผูกพันอื่นๆ         
เลตเตอรอ์อฟเครดติส าหรบัซือ้สินคา้และ 
วสัดทุี่ยงัไม่ไดใ้ช ้

        

- สกลุเงนิบาท (พนับาท)  -  71,369  -  71,369 
- สกลุเงนิดอลลาร ์(พนัเหรียญสหรฐัอเมรกิา)  22,201  6,902  -  - 
หนงัสือค า้ประกนัการใชไ้ฟฟ้า (พนับาท)  110,230  111,385  7,750  9,023 
หนงัสือค า้ประกนัการซือ้แก๊สปิโตรเลียม (พนับาท)  7,000  7,000  7,000  7,000 
หนงัสือค า้ประกนัการซือ้สินคา้และบรกิาร          
- สกลุเงนิบาท (พนับาท)  10,400  10,400  -  - 
- สกลุเงนิยโูร (พนัยโูร)  1,500  1,500  -  - 
- สกลุเงนิดอลลาร ์(พนัเหรียญสหรฐัอเมรกิา)  1,465  -  1,465  - 
หนงัสือค า้ประกนัการใชน้ า้ดิบ (พนับาท)  240  460  -  - 
ตั๋วอาวลัที่ยงัไม่ถึงก าหนด (พนับาท)  400,000  400,000  -  - 

 

สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศลว่งหนา้ 
 

  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563  2564  2563 
สกลุเงินเหรียญสหรฐัอเมรกิา:         
- อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
(บาท/เหรียญสหรฐัอเมรกิา)  32.82 - 33.85  29.92 - 31.79  -  - 

- จ านวนเงินในสกลุเงินต่างประเทศ 
(พนัเหรียญสหรฐัอเมรกิา)  5,533  12,761  -  - 

- จ านวนเงนิในสกลุเงินทอ้งถิ่น  
(พนับาท)  185,403  393,687  -  - 

          

สกลุเงนิยโูร:         
- อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
(บาท/ยโูร)  -  36.74  -  36.74 

- จ านวนเงินในสกลุเงนิต่างประเทศ 
(พนัยโูร)  -  1,520  -  1,520 

- จ านวนเงินในสกลุเงนิทอ้งถิ่น  
(พนับาท)  -  55,832  -  55,832 
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44 คดีควำมฟ้องร้อง 
 

ในระหว่างปี 2564 บรษิัท มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) และ บรษิัท มิลลค์อน บรูพา จ ากดั ไดถ้กูบรษิัทแห่งหน่ึงฟ้องรอ้ง
เป็นจ าเลย ตามคดีด าหมายเลขที่ พ.612/2564 ขอ้หาผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ และเรียกใหช้ าระหนีค้่าสินคา้
ตามสัญญาจ านวน 88.85 ลา้นบาท โดยศาลไดก้ าหนดวันที่สืบพยานโจทกแ์ละจ าเลยในวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2565 
ฝ่ายบรหิารและทนายความของบรษิัทเห็นว่า เป็นการฟ้องเรียกช าระหนีต้ามสญัญาประนีประนอมยอมความ และเป็นหนี  ้
ที่มีอยู่จรงิ ซึ่งคดียงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชัน้ตน้ บริษัทจึงไม่ไดต้ัง้ส ารองส าหรบัผลเสียหายจากคดีความ
ในส่วนท่ีเป็นดอกเบีย้ผิดนดัช าระ 
 
ในระหว่างปี 2564 บรษิัท มิลลค์อน บรูพา จ ากดั ไดถ้กูบรษิัทต่างประเทศแห่งหน่ึงฟ้องรอ้งเป็นจ าเลย ตามคดีด าหมายเลข
ที่ กค 82/2564 โดยผูเ้รียกรอ้งไดย้ึ่นค ารอ้งขอใหศ้าลบังคับตามค าชีข้าดของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ 
เพื่อให้ช าระค่าเสียหายอันเกิดจากการซือ้ขายเหล็กเป็นจ านวน 881,067 เหรียญสหรฐัอเมริกา (คิดเป็นจ านวน 29.60  
ลา้นบาท) พรอ้มทั้งดอกเบีย้รอ้ยละ 5 ต่อปีนับถัดจากวันที่ยึ่นค ารอ้ง และศาลไดน้ัดก าหนดสืบพยานผู้รอ้งในวันที่ 21  
และ 29 มิถนุายน 2565 และนดัสืบพยานผูค้ดัคา้นในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 ฝ่ายบริหารและทนายความของบริษัทเห็นว่า 
แมอ้นญุาโตตลุาการระหว่างประเทศไดม้ีค  าวินิจฉยั และไดม้ีการยื่นค ารอ้งบงัคบัคดีตามค าวินิจฉยัต่อศาล แต่คดีความยงั
ไม่ถึงที่สดุตามกฎหมายของประเทศไทย จึงไม่สามารถด าเนินการบงัคบัคดีไดท้นัที เนื่องจากศาลจะตอ้งท าการไต่สวนค า
รอ้งขอบงัคบัชีข้าดของอนญุาโตตลุาการเสียก่อน บรษิัทจึงยงัไม่ไดต้ัง้ส ารองส าหรบัผลเสียหายจากคดีความ 
 

45 สิทธปิระโยชนต์ำมบตัรส่งเสริมกำรลงทนุ 
 
บรษิทัย่อยของบรษิัทไดร้บัสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ดงันี ้
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทย่อยของบรษิัทไดร้บัการส่งเสรมิการลงทนุจ านวนหลายฉบบั จากคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุน โดยไดร้บัประโยชนต์ามพระราชบญัญัติส่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 สิทธิประโยชนท์ี่ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้
ส าหรบัเครื่องจกัรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตัิ และยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบัวตัถุดิบหรือวสัดุจ าเป็นที่น าเขา้มา
เพื่อใชใ้นการผลิตและเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการ
ประกอบกิจการที่ไดร้บัการส่งเสรมิมีก าหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที่เริ่มมีรายไดจ้ากกจิการที่ไดร้บัส่งเสรมิตามรายละเอยีดดงันี ้
 
บัตรส่งเสริม

เลขที ่
ลงวันที ่ ประเภทกิจกำรทีส่่งเสริม วนัทีเ่ร่ิมมีรำยได ้ วนัหมดอำยุ 

62-1321-1-05-
1-0 

29 พฤศจิกายน 2562 ประเภท  2.8 กิจการผลิตขั้นกลาง  
ซึ่งเป็นการปรบัเปล่ียนเครื่องจกัร เพื่อ
เพิม่ประสิทธิภาพการผลิต 

6 มกราคม 2564 6 มกราคม 2569 

 



บรษิทั มิลลค์อน สตีล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 
 

125 
 

46 เหตุกำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด  ์
ดีคารบ์อน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าร่วมทุนจัดตั้งบริษัท ระยอง รีไซเคิล เวสต์ จ ากัด จ านวน ไม่เกิน  
45 ลา้นบาทคิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 30 
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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 2564 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 นางสาวสรีุรตัน ์ ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการ 
 

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

2 นายประวิทย ์ หอรุง่เรือง กรรมการ 
 

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

     
(*) พรอ้มประทบัตราส าคญับริษัท 

ชื่อ            ต าแหน่ง             ลายมือชื่อ 

 

ผูร้บัมอบอ านาจ     นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์         กรรมการ                   .............................................. 
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 

 

เอกสำรแนบ 1 

รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดเกีย่วกบัสำยงำนบัญชีและ
กำรเงิน ผู้ท่ีได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบัญชี และเลขำนุกำรบริษัท 
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รายละเอยีดคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ และผู้
ควบคุมดูแลการท าบญัช ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 

พลเอกวินัย ภัททยิกุล 
อายุ 74 ปี   
ต าแหน่ง 
• ประธานกรรมการบริษัท 

• กรรมการอิสระ 
 

ต าแหน่งปัจจุบนัในองคก์รอืน่ 

• ประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกันชีวิต  

• นายกสมาคม กีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 

• ประธานมลูนิธิ พิทกัษ์ประชาชาติ 

• ประธานมลูนิธิ พลเรือเอกสงดั ชะลออยู่ 

• กรรมการมลูนิธิ รกัเมืองไทย 

• กรรมการ และเลขานกุารมลูนิธิ พลเอกอาทิตยแ์ละท่าน
ผูห้ญิงประภาศรี ก าลงัเอก 

• ประธานกรรมการบริษัท บจก. โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล 

 
การศึกษา 

• โรงเรียน เซนตค์าเบรียล รุน่ 33 

• โรงเรียน เตรียมอดุมศกึษา (สามพราน) รุน่ท่ี 6 

• โรงเรียน เตรียมทหาร รุน่ท่ี 6 

• โรงเรียน นายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ รุน่ท่ี 17 

• โรงเรียน เสนาธิการทหารบก หลกัสตูรประจ าชดุท่ี 57 

• โรงเรียน เสนาธิการทหารบก สหรฐัอเมริกา 1982 

• วิทยาลยั ป้องกันราชอาณาจักร รุน่ท่ี 41 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. มิลลค์อน สตีล 

• ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. มิลลค์อน บรูพา  

• ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล 

• ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกันชีวิต 

• ปัจจบุนั นายกสมาคม กีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย 

 
การฝึกอบรม 

• หลกัสตูรวิทยาการตลาดทุน รุน่ท่ี 8 
• หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรบักรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและองคก์าร มหาชน รุน่ท่ี 1 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้ และการพาณิชย ์รุน่ท่ี 4 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุน่ท่ี 1 

• หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน วพน. รุน่ท่ี 1 

 

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร : ไม่มี 
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ต าแหน่งปัจจุบนัในองคก์รอืน่ 

• ประธานกรรมการ บจก. มิลลค์อน บรูพา 

• กรรมการอิสระ บมจ. วนชยั กรุ๊ป จ ากดั  

• ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. พีทีจี เอ็น
เนอย ี

 
การศึกษา 

• ปรญิญาโท  ศิลปะศาสตรม์หาบณัฑิต สาขารฐัศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• ปรญิญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.
36) 

• ปรญิญาตรี  รฐัประศาสนศาสตรบ์ณัฑิต สาขา
รฐัศาสตร ์โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจสามพราน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2556 – ปัจจบุนั         รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
                      / กรรมการตรวจสอบ  

   บมจ.มิลลค์อน สตีล   

• 2556 – ปัจจบุนั      ประธานกรรมการ  
                      บจก.มิลลค์อน บรูพา 

• 2555 – ปัจจบุนั      ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
                                 บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี    

• 2548 – ปัจจบุนั      กรรมการอิสระ  
                     บมจ. วนชยั กรุ๊ป   

 
การฝึกอบรม 

• หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูเพื่อการสรา้งชาติ รุน่ท่ี 14 

• 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 

พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ 
อายุ 76 ปี 
ต าแหน่ง 
• รองประธานกรรมการบริษัท 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการอิสระ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : 0.000  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน)  

MILL                                                  เอกสารแนบ 1 หนา้ 4                                                ……….……………. รบัรองความถกูตอ้ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ต าแหน่งปัจจุบนัในองคก์รอืน่ 

• กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ยนูิคอร ์แอดวานเทคโนโลย ี

• กรรมการผูจ้ดัการ เอ็มพีเอส ธุรกจิ และการบญัชี  
 

 

การศึกษา 

• ปรญิญาตรี  บรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาการบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการบรหิารเศรษฐกิจ
สาธารณะส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ 14 

 

 

 

 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

 
• 2562 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ เอ็มพีเอส ธุรกจิ และ 

                            การบญัชี จ ากดั 

• 2561 –  2562 กรรมการบรษิัท ไฮโดรควิพ จ ากดั 

• 2559 –  2562 ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
                            บมจ. มิลลค์อน สตีล 

• 2553 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
                            บมจ.มิลลค์อน สตีล 

• 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  
                   บมจ. มิลลค์อน สตีล 

• 2536 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ  
                   บจก. ยนูิคอร ์แอดวานเทคโนโลยี  
 

การฝึกอบรม 

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 61/2550 
 

นายปรารถนา บงกชมาศ 
อายุ 61 ปี 
ต าแหน่ง 
• กรรมการบริษัท 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

• กรรมการอิสระ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : 0.019 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน)  

MILL                                                  เอกสารแนบ 1 หนา้ 5                                                ……….……………. รบัรองความถกูตอ้ง 

 

 
  

ต าแหน่งปัจจุบนัอืน่ๆ 

• กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี / กรรมการสรรหา 
และก าหนดคา่ตอบแทน บมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์ 

• กรรมการ บจก. เอซี เวิรล์ไวด ์

• กรรมการและเหรญัญิก มลูนิธินกักฎหมายธุรกิจ 

• กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการคณะบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน บมจ. น า้มนัพืชไทย 

• ที่ปรกึษา บมจ.หาดทิพย ์

• ที่ปรกึษา บจก. ส านกัก าหมายสากล สยามพรเีมียร ์
 

การศึกษา 

• ประกาศนียบตัร สถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร. 18) ปี 
2557 

• ปรญิญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 

• ปรญิญาตรี นิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

 

 

 

 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• 2561 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

                           กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน  
                           บมจ.น า้มนัพืชไทย 

• 2560 – ปัจจบุนั   กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน 
                            คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหา 
                            และก าหนดค่าตอบแทนบมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์ 

• 2557 – ปัจจบุนั   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
                            ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน /  

                                             กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ.มิลลค์อน สตีล 

• 2556 – 2564     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน 
                            กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน บมจ.สาย 
                            การบินนกแอร ์

• 2552 – ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. เอซ ีเวิรล์ไวด ์

• 2552 – ปัจจบุนั   กรรมการและเหรญัญิกมลูนิธินกักฎหมายธุรกิจ 

• 2561 – 2562     ที่ปรกึษารฐัมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเที่ยวและ 
                            กีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

การฝึกอบรม 

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 103/2556 

•  Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ที่ 31/2561  

• Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ที่ 15/2562 

• สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยสถาบนัพระปกเกลา้ (ปปร. 18) 
ปี 2557 หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรบันกั
บริหารระดบัสงู รุน่ที่ 18 

 

     นายอภชิาต  จีระพันธุ ์
    อายุ 63 ปี   
    ต าแหน่ง 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

• กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

• กรรมการอิสระ 
 

 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน)  

MILL                                                  เอกสารแนบ 1 หนา้ 6                                                ……….……………. รบัรองความถกูตอ้ง 

 

 
  

ต าแหน่งปัจจุบนัในองคก์รอืน่ 

• รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เจน
เนอรลั เอนจิเนียริง่ 
 

 

การศึกษา 

• ปรญิญาโท  บรหิารธุรกิจ (สาขาการจดัการทั่วไป) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• ประกาศนียบตัรชัน้สงู การบรหิารงานภาครฐั และ
กฎหมายมหาชน รุน่ท่ี 6 

• ปรญิญาตรี  วศบ. โยธาสขุาภิบาลและส่ิงแวดลอ้ม 
Mapua Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส ์

 

 

 

 

 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2557 – ปัจจบุนั    รองประธานกรรมการ / กรรมการ 
                              อิสระ บมจ. เจนเนอรลั เอนจิ เนยีริ่ง 

• 2557 – ปัจจบุนั     กรรมการ บมจ. มิลลค์อน สตีล 

 

การฝึกอบรม 

• Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 180/2558 

 
                            

นายโสภณ  ผลประสิทธิ ์
อายุ 70 ปี 

ต าแหน่ง 
• กรรมการบริษัท 

 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน)  

MILL                                                  เอกสารแนบ 1 หนา้ 7                                                ……….……………. รบัรองความถกูตอ้ง 

 

  

ต าแหน่งปัจจุบนัในองคก์รอืน่ 

• กรรมการบรษิัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
บมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์

• กรรมการบรษิัท  / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
อิสระ บมจ. บิสซิเนส อะไลเมน้ท ์

• กรรมการ บจก. โคเบลโก ้มิลลค์อน สตีล 

• กรรมการบรษิัท บมจ. น า้มนัพืชไทย 

• ที่ปรกึษา บมจ. เจนเนอรลัเอนจิเนียริ่ง 
 

การศึกษา 

• ปรญิญาโท  บรหิารธุรกิจ (สาขาการเงินและ
การตลาด) สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจ ศศินทร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

• ปรญิญาตรี  บรหิารธุรกิจบณัฑติ สาขาการธนาคาร
และการเงิน จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

• ส าเรจ็หลกัสตูรส าหรบักรรมการบรษิัท ในการเรียนรู ้
บทบาทหนา้ที่เบือ้งตน้ และความรบัผิดตามกฎหมาย
ของกรรมการเพื่อการเริม่ตน้อาชพีกรรมการอย่าง
มั่นใจ ซึง่ไดร้บัการรบัรองหลกัสตูรจาก ตลท. ก.ล.ต. 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2562 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน / กรรมการก ากบัดแูล 
กิจการท่ีดี / กรรมการบรหิารความเส่ียง 

                                          บมจ. เจนเนอรลัเอนจิเนียริง่ 

• 2559 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โคเบลโก ้มิลลค์อน  
                            สตีล 

• 2559 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  
                            บมจ.ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์

• 2558 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ  
                            บมจ.บิสซิเนสอะไลเมน้ท ์

• 2557 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท / ประธาน 
                             กรรมการบรหิารการลงทนุ บมจ. มิลล ์
                             คอน สตีล 

• 2557 – ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บจก.ครีเอทีฟ พาวเวอร ์

 
การฝึกอบรม 

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 117/2558 

 

นายวิภธูา ตระกูลฮุน 

อายุ 56 ปี 

ต าแหน่ง 
• กรรมการบริษัท 

• ประธานกรรมการบริหารการลงทุน 

 
 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน)  

MILL                                                  เอกสารแนบ 1 หนา้ 8                                                ……….……………. รบัรองความถกูตอ้ง 

 

 
 
  

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   

• กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร
การลงทนุ / กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการ
พฒันาทรพัยากรมนษุย ์/ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายงานบญัชีและการเงิน 

• กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 

• กรรมการ บจก.มิลลค์อน บรูพา 

• กรรมการ   Wisdom Tree Investment(s) Pte 
Limited 

• กรรมการ บจก. มิลลค์อน สตีล บาร ์

• กรรมการ บจก.เมกะวตัต ์ 

• เลขานกุารบรษิัท 

 
การศึกษา   

• ปรญิญาโท General Management 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

• ปรญิญาตรี International Management จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
• 2563 - ปัจจบุนั       กรรมการ บจก. เมกะวตัต ์

• 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. มิลลค์อน สตีล บาร ์

• 2562 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี่ยงบมจ. มิลลค์อน  
                              สตีล 

• 2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริษัท บมจ. มิลลค์อน สตีล 

• 2558 - ปัจจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานบญัชี 
                               และการเงิน บมจ. มิลลค์อน สตีล 

• 2558 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารการลงทนุ บมจ. มิลลค์อน  
                              สตีล 

• 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ Wisdom Tree Investment(s) Pte  
                               Limited 

• 2553 - ปัจจุบนั   กรรมการ บจก.มิลลค์อน บรูพา 

• 2552 - ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร  บมจ.มิลลค์อน สตีล 

 
การฝึกอบรม 

• หลกัสตูร CFO Refresher รุน่ท่ี 2/2564 

• หลกัสตูร Transfer Pricing (Accounting Insight) ปี 2563 

• Refreshment of the Role and Expectation of A CFO ปี 2561 

• Orientation ส าหรบั CFO ของบริษัท รุน่ท่ี 3 

• หลกัสตูร Strategic CFO in Capital Market Program รุน่ท่ี 1 

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 106/2556 

• Company Secretary Program รุน่ท่ี 21/2551 
 

นางสาวจุรรัีตน ์ลปนาวณิชย ์
อายุ 45 ปี 

ต าแหน่ง 
• กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารการลงทุน 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท / 

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและ
การเงนิ / 

• กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท / 

• ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงนิ 

 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน)  

MILL                                                  เอกสารแนบ 1 หนา้ 9                                                ……….……………. รบัรองความถกูตอ้ง 

 

 
  

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท 

• กรรมการบรษิัท / กรรมการก ากบัดแูลกิจการ / 
กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการพฒันา
ทรพัยากรมนษุย ์/ รองประธานกรรมการบรหิาร / 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

• กรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 

• ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บจก. บรษิัท ซนัเทค รีไซเคิล 
แอนด ์ดีคารบ์อน 

• กรรมการ บจก. สหรว่มวสัดกุ่อสรา้ง 

• กรรมการ บจก. มิลลค์อน สตีล บาร ์

 
การศึกษา 

• ปรญิญาตรีบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยั อสัสมัชญั 

• โครงการอบรมหลกัสตูรบรหิารธุรกิจปรญิญาโทระยะ
สัน้ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• โครงการเสรมิสรา้งผูจ้ดัการยคุใหม่ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สยาม โซล่าร ์เจนเนอ 
                            เรชั่น  

• 2562 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. มิลลค์อน สตีล บาร ์

• 2562 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเส่ียง บมจ. มิลล ์
                            คอน สตีล 

• 2562 – ปัจจบุนั กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์บมจ.  
                            มิลลค์อน สตีล 

• 2562 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการ 
                            ผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. มิลลค์อน สตีล 

• 2560 – ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ. มิลล ์
                            คอน สตีล 

• 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. มิลลค์อน สตีล 

• 2559 – ปัจจบุนั กรรมการบจก. สหรว่มวสัดกุ่อสรา้ง 

• 2550 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารบจก. ซนัเทค  
                   รีไซเคิล แอนด ์ดีคารบ์อน 

 
การฝึกอบรม 

• Director Certified Program (DCP) รุน่ท่ี 249/2561 

นายประวิทย ์ หอรุ่งเรือง 
อายุ 57 ปี 

ต าแหน่ง 
• กรรมการบริษัท / รองกรรมการบริหาร / 

• กรรมการก ากับดูแลกิจการ / 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

• กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์/ 

• กรรมการผู้จัดการใหญ่ / 

• กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน)  

MILL                                                  เอกสารแนบ 1 หนา้ 10                                                ……….……………. รบัรองความถกูตอ้ง 

 

 
  

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท  

• กรรมการบรษิัท / กรรมการบรหิาร/ กรรมการก ากบัดแูล
กิจการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานกรรมการ
พฒันาทรพัยากรมนษุย ์/ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายงานนวตักรรมธุรกิจ 

• กรรมการผูม้อี  านาจลงลายมือชื่อแทนบรษิัท 

• กรรมการ บจก. สหรว่มวสัดกุอ่สรา้ง 

• กรรมการ บจก. มลิลค์อน สตลี ไพพ ์

• กรรมการ บจก. มลิลค์อน สตลี บาร ์
 

ต าแหน่งปัจจุบนัในองคก์รอืน่   

• กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิง้ 

• กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอรเ์ทค 

• กรรมการ บจก. มนูช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล 
 

การศึกษา  

• ปรญิญาโท การจดัการมหาบณัฑติ มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

• ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  

• 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. มิลลค์อน สตีล 

• 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. มนูช็อต เวนเจอร ์แคปปิตอล 

• 2562 - ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลลค์อน  
                                สตีล  

• 2562 - ปัจจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ. มิลลค์อน  
                               สตีล 

• 2562 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ 
                                บมจ. มิลลค์อน สตีล 

• 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. มิลลค์อน สตีล บาร ์

• 2562 - 2563             กรรมการ บมจ. สยาม โซล่าร ์เจนเนอเรชั่น 

• 2562 - ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอรเ์ทค 

• 2562 - 2563             กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียริง่ 

• 2562 - ปัจจบุนั  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานนวตักรรม 
                                 ธุรกิจ บมจ. มิลลค์อน สตีล 

• 2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. สหรว่มวสัดกุ่อสรา้ง 

• 2561 - ปัจจบุนั   กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิง้  

• 2560 - ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. มิลลค์อน สตีล ไพพ ์

 
การฝึกอบรม 

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 155/2561 

นางสาวสุรรัีตน ์ ลีสวัสดิต์ระกูล 
อายุ 32 ปี 

ต าแหน่ง 
• กรรมการบริษัท 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

• ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายนวตักรรม
ธุรกิจ 

• กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

• กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษิัท : 0.80 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้ริหาร : นอ้งสาวของ
นายสิทธิชยั ลสีวสัดิ์ตระกลู 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน)  

MILL                                                  เอกสารแนบ 1 หนา้ 11                                                ……….……………. รบัรองความถกูตอ้ง 

 

 
  

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท 

• กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการพฒันา
ทรพัยากรมนษุย ์/ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ / ผูช้่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานคณะกรรมการผูจ้ดั
ใหญ่ 

 
การศึกษา   

• ปรญิญาเอก Doctor of Science (Metallurgy) 
Department of Materials Science and 
Engineering. School of Engineering 

• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

 

 

 

 

 

 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2563 - ปัจจบุนั    กรรมการบรหิารความเส่ียง บมจ.มิลล ์
                           คอน สตีล 

• 2563 - ปัจจบุนั    กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์บมจ. 
                           มิลลค์อน สตีล 

• 2563 - ปัจจบุนั    กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ.มิลล ์
                           คอน สตีล 

• 2561 - ปัจจบุนั     ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน 
                            คณะกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.มิลล ์
                            คอน สตีล 

• 2533 - 2560        ผูช้่วยศาสตราจารยป์ระจ าภาควชิาโลห 

                            การ คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 
                            จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

นายอทิธิพล  เด่ียววณิชย ์
อายุ 54 ปี 

ต าแหน่ง 
• กรรมการบริหารความเสี่ยง 

• กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

• กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน)  

MILL                                                  เอกสารแนบ 1 หนา้ 12                                                ……….……………. รบัรองความถกูตอ้ง 

 

 
  

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท 

• กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเส่ียง / 
กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์/ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่สายงานซพัพลายเชน 

• กรรมการ บจก. มิลลค์อน บรูพา 

• กรรมการ บจก. ซนัเทค รีไซเคิล แอนด ์ดีคารบ์อน  

 
การศึกษา 

• ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 

• ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ วิทยาลยัทองสขุ 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2561 - ปัจจบุนั    กรรมการบรหิารความเส่ียง บมจ.มิลล ์
                           คอน สตีล 

• 2560 - ปัจจบุนั    กรรมการ บจก.ซนัเทค รีไซเคิล แอนด ์ 
                           ดีคารบ์อน 

• 2558 - ปัจจบุนั    กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์บมจ. 
                           มิลลค์อน สตีล 

• 2554 - ปัจจบุนั    รองกรรมการใหญ่สายงานซพัพลายเชน 
                           บมจ.มิลลค์อน สตีล 

• 2552 - ปัจจบุนั    กรรมการบรหิาร บมจ.มิลลค์อน สตีล   

• 2552 - ปัจจบุนั     กรรมการ บจก.มิลลค์อน บรูพา 

 

นางนันทภัชร  เทยีนประทปี 

อายุ 56 ปี 

ต าแหน่ง 
• กรรมการบริหาร 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 

• กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
การซัพพลายเชน 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน)  

MILL                                                  เอกสารแนบ 1 หนา้ 13                                                ……….……………. รบัรองความถกูตอ้ง 

 

 
  

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท 

• กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารการลงทนุ / 
กรรมการบรหิารความเส่ียง / กรรมการพฒันา
ทรพัยากรมนษุย ์/ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงาน
การผลิต 

• กรรมการ บจก. มิลลค์อน บรูพา  

• กรรมการ บจก. ซนัเทค รีไซเคิล แอนด ์ดีคารบ์อน 

• กรรมการ บจก. เวิรด์ไวร ์โปรเซสซิ่ง  
 

การศึกษา 

• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2562 - ปัจจบุนั    กรรมการบรหิารความเส่ียง บมจ.มิลล ์
                           คอน สตีล 

• 2558 - ปัจจบุนั    กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์บมจ. 
                           มิลลค์อน สตีล 

• 2558 - ปัจจบุนั    กรรมการ บจก.ซนัเทค รีไซเคิล แอนด ์ 
                           ดีคารบ์อน 

• 2557 - ปัจจบุนั     กรรมการบรหิาร บมจ.มิลลค์อน สตีล 

• 2557 - ปัจจบุนั    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานการ 
                           ผลิต บมจ.มิลลค์อน สตีล    

 

 

นายภุชงค ์ จงวิไลเกษม 

อายุ 53 ปี 

ต าแหน่ง 
• กรรมการบริหาร 

• กรรมการบริหารการลงทุน 

• กรรมการบริหารความเสี่ยง 

• กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
การผลิต 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : 0.000  

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 

 



แบบ 56-1 One Report/รายงานประจ าปี 2564 
บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ากัด (มหาชน)  

MILL                                                  เอกสารแนบ 1 หนา้ 14                                                ……….……………. รบัรองความถกูตอ้ง 

 

 
  

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท 

• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานพฒันาธุรกิจ 

• กรรมการ บจก. มิลลค์อน สตีล ไพพ ์ 

 
ต าแหน่งในองคก์รอืน่ 

• กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอรเ์ทค 

 
การศึกษา 

• Mini MBA มหาวิทยาลยัอชัสมัชญั 

• ปรญิญาตรี  บรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2562 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงาน 
                            พฒันาธุรกิจ บมจ. มิลลค์อน สตีล 

• 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอรเ์ทค 

• 2560 - ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. มิลลค์อน สตีล ไพพ ์

• 2560 - 2563 กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจเินียริ่ง 

• 2560 - 2562 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงาน 
                            ส านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. มิลล ์
                            คอน สตีล 

• 2554 - 2560     รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายการเงนิและ 
                            การบญัชี บจก. มาสเตอร ์คาร ์เรนทลั  

 
การฝึกอบรม 

• หลกัสตูร  “ทมูอรโ์รว ์สเกลเลอร(์2Morrow Scaler)” สถาบนั 
ทมูอรโ์รว ์สเกลเลอร ์ ปี 2562 

• Director Certified Program (DCP) รุน่ท่ี 245/2560 

• Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 89/2554 

 

 

 

นายถิรพงศ ์ ค าเรืองฤทธิ ์
อายุ 57 ปี 

ต าแหน่ง 
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน

พัฒนาธุรกิจ 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 
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ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท 

• กรรมการบรหิาร / กรรมการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์/ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานขายและการตลาด 

• กรรมการ บจก. สหรว่มวสัดกุ่อสรา้ง 

• กรรมการ บจก. มิลลค์อน ทิฮา จอีีแอล 

 
การศึกษา 

• ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

• ปรญิญาโท สงัคมวิทยาประยกุต ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

• ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

 

 

 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2564 - ปัจจบุนั รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายงานขาย 
                             และการตลาด บมจ. มิลลค์อน สตีล 

• 2562 - 2564          รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

• 2561 - ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. สหรว่มวสัดกุ่อสรา้ง 

• 2561 - ปัจจบุนั       กรรมการ บจก.มิลลค์อน ทิฮา จอีีแอล 

• 2560 - 2562          Chief Of Officer บจก.บิลค ์วนั กรุ๊ป 

• 2552 - ปัจจบุนั       กรรมการ บจก.อาร.์เอส.พี สตีล  

 
การฝึกอบรม 

• CEDI Babson Premiere Entrepreneurship Program 

• Lean Supply Chain Efficiency Improvement Program 
By TMB 

 

 

 

 

นายสุนทร  จิตบุญทวีสุข 
อายุ 43 ปี 

ต าแหน่ง 
• กรรมการบริหาร 

• กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน 
การขายและการตลาด 

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : 
สามีของนางสาวสทุธิรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู พี่สาว
ของนางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิ์ตระกลู กรรมการ
บรษิัท 
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ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท 

• ผูอ้  านวยการฝ่ายการบญัชี บมจ.มิลลค์อน สตีล 

• ผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคมุดแูลการบญัช ี

 
การศึกษา 

• ปรญิญาตรี บญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

• ปรญิญาตรี รฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

 

 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

• 2559 - ปัจจบุนั  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี บมจ. มลิลค์อน  
                             สตีล 

• 2557 - ปัจจบุนั      กรรมการ บจก.มิลลค์อน ทิฮา จีอีแอล 

• 2554 - 2558  นกับญัชีอาวโุส บมจ.มิลลค์อน สตีล 

 
การฝึกอบรม 

• หลกัสตูร Chief Financial Officer Certification Program 
รุน่ 21 โดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์

• หลกัสตูร Strategic CFO in Markets Program รุน่ท่ี 4 โดย
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 

 

นายสามารถ  อุดมพันธ ์
อายุ 42 ปี 

ต าแหน่ง 
• ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 

• ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการท า
บัญช ี

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ไม่มี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร : ไม่มี 
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1.2 หน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั 

ตามที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2551 เมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 2551 ไดม้ีมติอนุมตัิแต่งตัง้ให ้นางสาวจรุีรตัน ์ลปนาวณิชย ์
ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท จะตอ้งปฏิบัติหนา้ที่ตามที่ก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัย ์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคบัในวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมัดระวงั และความซื่อสตัย์
สจุริต รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีบทบาท
หนา้ที่และความรบัผิดชอบดงันี ้

1) จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และ รายงานประจ าปีของบรษิัท 

(ค) หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และ รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2) เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร (เลขานุการมีหนา้ที่จดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ใหป้ระธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน เจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัทราบรายงานนัน้) 

3) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หค้ณะกรรมการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 
วนันบัแต่วนัที่เลขานุการบริษัทคนพน้จากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ และใหค้ณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคน
หนึ่งปฏิบตัิหนา้ที่แทนในช่วงเวลาดงักล่าว และ ใหป้ระธานกรรมการแจง้ชื่อเลขานุการบริษัทต่อส านกังานภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่จดัใหม้ี
ผูร้บัผิดชอบในต าแหน่งดงักล่าว และใหแ้จง้ส านกังาน กลต. ทราบถึงสถานท่ีเก็บเอกสารตามวรรค (1) และ (2) ดว้ย   
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2. รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทในบริษทัทีเ่กี่ยวขอ้ง  
/ = กรรมการ   // = ประธานกรรมการ   /// = รองประธานกรรมการ   //// = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ   
RC = กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   CG= กรรมการก ากบัดแูลกิจการ   M = ประธานกรรมการบรหิาร         X = กรรมการบรหิาร O = ผูบ้รหิาร  

รายชื่อ บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
  มิลลค์อน 

บูรพา 
มิลล์
คอน 
สตีล 
ไพพ ์

มิลลค์อน 
สตีล บาร ์

สหร่วมวัสดุ
ก่อสร้าง 

ซันเทค  รี
ไซเคิล 
แอนด ์ดี
คารบ์อน  

มิลล์
คอน 
ฮ่องกง 

เดอะ 
เมกะวัตต ์

มิลลค์อน 
ทิฮา 

ไอเจน พาว
เวอรเ์ทค 

โคเบลโก ้
มิลลค์อน 
สตีล 

Wisdom Tree 
Investment)s( 
Pte Limited 

มูนช็อต เวน
เจอร ์

แคปปิตอล 

1. พลเอกวินยั ภทัทิยกลุ //,//// /,////         /   

2. พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั ///,////,AC //,////            

3. นายปรารถนา บงกชมาศ /,////,AC,RC             

4. นายอภิชาติ จรีะพนัธุ ์ /,////,AC,RC,CG             

5. นายโสภณ ผลประสิทธ์ิ /             

7. นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ /,X,O /  /    /    /  

8. นายประวิทย ์หอรุง่เรือง /,CG,,O   / / /        

9. นายอิทธิพล เด่ียววณิชย ์ CG,O     /        

10. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ /          /   

11. นางนนัทภชัร เทียนประทีป X,O /    /        

12. นายภชุงค ์จงวไิลเขษม X,O /    /        

13.นายถิรพงษ์ ค าเรืองฤทธ์ิ O  /       /    

14. นางสาวสรุรีตัน ์ลีสวสัด์ิ
ตระกลู 

/,//,RC,CG,X,O  / / /     /   / 

15. นายสนุทร จิตบญุทวีสขุ X,O             

16. นายสามารถ อดุมพนัธ ์ O             
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                        / = กรรมการ  // = ประธานกรรมการ   /// = รองประธานกรรมการ   //// = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ   
                        RC = กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน      M = ประธานกรรมการบรหิาร         X = กรรมการบรหิาร O = ผูบ้รหิาร  D = ผูอ้  านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือ 
 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 ์       /, //, CG,RC /, ////,AC,RC  /    

5. นายโสภณ ผลประสิทธิ ์  /, ///,////            

6. นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์              

7. นายประวิทย ์หอรุง่เรือง              

8. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ       /,////,AC    /,////,AC /  

9. นางนนัทภชัร เทียนประทีป              

10. นายภชุงค ์จงวิไลเขษม              

11. นายถิรพงษ์ ค าเรืองฤทธิ์              

12. นางสาวสรีุรตัน ์ลีสวสัดิต์ระกลู         /     

13. นายสนุทร จิตบญุทวีสขุ             / 
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บริษัททีเ่กี่ยวข้อง : 

1. บรษิัท ไทยประกนัชีวติ จ ากดั 8. บรษิัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

2. บรษิัท เจนเนอรลั เอนจิเนียริง่ จ ากดั (มหาชน) 9. บรษิัท นิมิตร โฮลดิง้ จ ากดั 

3. บรษิัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 10. บรษิัท เอซี เวิรล์ไวด ์จ ากดั 

4. บรษิัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากดั (มหาชน) 11. บรษิัท บิสซิเนสอะไลเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

5. บรษิัท ยนูิคอร ์แอดวานเทคโนโลยี จ ากดั 12. บรษิัท ครีเอทีฟ พาวเวอร ์จ ากดั 

6. บรษิัท เอ็ม พี เอส ธุรกิจและบญัชี จ ากดั 13. บรษิัท อาร ์เอส พี สตีล จ ากดั 

7.บรษิัท ทรพิเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน)   
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

 

เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำรของบริษัทย่อย  
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 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม 
/ = กรรมการ   // = ประธานกรรมการ  /// = กรรมการอิสระ   M = ประธานกรรมการบรหิาร          
X = กรรมการบรหิาร               O = ผูบ้รหิาร   

  

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บจก. 
มิลลค์อน  
บูรพา 

บจก.มิลล์
คอน สตีล 
ไพพ ์

บจก.มิลล์
คอน สตีล 

บาร ์

บจก.สห
ร่วมวัสดุ
ก่อสร้าง 

บจก.ซันเทค 
รีไซเคิล 
แอนด ์ดี
คารบ์อน 

บจก.
มิลล์
คอน 
ฮ่องกง 

บจก.มิลล์
คอน ธิฮา 

บจ.เดอะ 
เมกะวัตต ์

บจก.ไอ
เจน พาว
เวอรเ์ทค 

บจก.
โคเบลโก้ 
มิลลค์อน 
สตีล 

Wisdom Tree 
Investment(s) 
Pte Limited 

บจก.มูนช็อต 
เวนเจอร ์
แคปปิตอล 

1. พลเอกวินยั  ภทัทิยกลุ /,///                 /     

2. พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั //,///                       

3. นายสิทธิชยั ลีสวสัดิ์ตระกลู /,M     /           / /   

4. นางนนัทภชัร  เทียนประทีป /,O       /                

5. นางสาวจรุีรตัน ์ ลปนาวณิชย ์ /,O   /    /   /     /   

6. นายประวิทย ์หอรุง่เรือง    / /  /    /          

7. นางพฒันน์รี ฐิติอริยกลุ    /                 

8. นายทวีชยั  กิตติชนะเจริญ   /                     

9. นายถิรพงศ ์ค าเรืองฤทธิ์   /             /        

10. นายภชุงค ์จงวิไลเกษม /,O        /             

11. นางสาวสรุีรตัน ์ลีสวสัดิต์ระกลู    / /  /        /     /  

12. นายสนุทร จิตบญุทวีสขุ      /                 

13. นายอิทธิพล เดี่ยววณิชย ์      /        

14.นายธีรยทุธ เลิศศิรรงัสรรค ์           /             

15.นายเขษม จนัทรบรูณ ์           /             
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บจก. 
มิลลค์อน  
บูรพา 

บจก.มิลล์
คอน สตีล 
ไพพ ์

บจก.มิลล์
คอน สตีล 

บาร ์

บจก.สห
ร่วมวัสดุ
ก่อสร้าง 

บจก.ซันเทค 
รีไซเคิล 
แอนด ์ดี
คารบ์อน 

บจก.
มิลล์
คอน 
ฮ่องกง 

บจก.มิลล์
คอน ธิฮา 

บจ.เดอะ 
เมกะวัตต ์

บจก.ไอ
เจน พาว
เวอรเ์ทค 

บจก.
โคเบลโก้ 
มิลลค์อน 
สตีล 

Wisdom Tree 
Investment(s) 
Pte Limited 

บจก.
มูนช็อต 
เวนเจอร ์
แคปปิตอล 

16. นายวิภธูา ตระกลูฮนุ                  /     

17. U Aye Thiha             /        /   

18. Mr. Yin Maung                     /    

19. Graeme Bruce Gardiner                    /   

20. นายวฒิุชยั เศรษฐบตุร                     /   

21. นายสนัติ เชาวนนัทกลุ                  /      

22. นายทยัธวชั อินทรตลุ                 /       

23. นายคาซูฮิโกะ คิโมโตะ                  /      

24. นายโชจิ ซุเกียว                   /     

25. นายชินอิจิ ยาซุกิ                   /     

26. นางดวงกมล สขุเมือง           /         /    

27. นายทวนัทว ์บณุยะวฒัน ์                /      /  

28. นายคารโ์ล ปากาโน                      / 

29. นายธรรมรตัน ์แสงจนัทร ์               /        
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บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บจก. 
มิลลค์อน  
บูรพา 

บจก.มิลล์
คอน สตีล 
ไพพ ์

บจก.มิลล์
คอน สตีล 

บาร ์

บจก.สห
ร่วมวัสดุ
ก่อสร้าง 

บจก.ซันเทค 
รีไซเคิล 
แอนด ์ดี
คารบ์อน 

บจก.
มิลล์
คอน 
ฮ่องกง 

บจก.มิลล์
คอน ธิฮา 

บจ.เดอะ 
เมกะวัตต ์

บจก.ไอ
เจน พาว
เวอรเ์ทค 

บจก.
โคเบลโก้ 
มิลลค์อน 
สตีล 

Wisdom Tree 
Investment(s) 
Pte Limited 

บจก.
มูนช็อต 
เวนเจอร ์
แคปปิตอล 

30. พล.อ. ชยัวฒัน ์สทอ้นดี                /        

31. นายจกัร บญุ-หลง                /         

32. นายศกัดิ์ชยั ธนบญุชยั                /         

33. นางองัคณีย ์ฤกษ์ศิริสขุ                /         

34. นางสาวพีรญา โพธิประสาท                /         
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บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

 

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอยีดเกี่ยวกบัหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำงำนก ำกบัดูแลกำรปฎิบัติงำนของบริษัท 
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 ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัที่ 1 มีนาคม 2564 ไดม้ีมติอนุมัติใหแ้ต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน
อิสระประจ าปี 2564 จากบรษิัท ไอ.เอ.พี. อินเทอรน์อล ออดิท จ ากัด โดยมีนายวฒันา จนัทรน์าคิน เป็นหวัหนา้ทีมผูต้รวจสอบภายใน 
ซึ่งมีหนา้ที่ท  าการส ารวจ และประเมินระบบควบคมุภายในของบรษิัท และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 รายละเอียดของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจากบริษทั ไอ.เอ.พี. อินเทอรน์อล ออดทิ จ ากดั มีดังนี ้

 

หัวหน้าทมี ผู้ตรวจสอบภายใน :  นายวัฒนา  จันทรน์าคนิ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  : เลขที ่8542 
 

ประวัติทางการศึกษา :   

ปีทีจ่บ สถาบันการศึกษา วุฒิทีไ่ด้รับ สาขาวชิา 

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 ี
 

ประสบการณก์ารท างาน :   

ช่วงเวลา ต าแหน่ง/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 

 

ประสบการณพ์ิเศษอืน่ :  
- อาจารยพ์ิเศษ สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนคิกรุงเทพฯ และมหาวิทยาลยัสารคาม  

- วิทยากรผูอ้บรม สถาบนัธรรมนิต ิหลกัสตูรการวางระบบบญัชี 
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ประกาศนียบัตรและการเข้าอบรม : 
- 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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ผู้ตรวจสอบภายใน : นายธนสาร  วาสันธิ ์

 

ประวัติทางการศึกษา : 

ปีทีจ่บ สถาบันการศึกษา วุฒิทีไ่ด้รับ สาขาวชิา 

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) 

 

ประสบการณก์ารท างาน :   

ช่วงเวลา ต าแหน่ง/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 

 
ประกาศนียบัตร : 

- 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 ์

 
การเข้าฝึกอบรม : 

- Expert on China (EOC) วิทยาลยันวตักรรมบรหิารธุรกิจและการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์

- โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรบัอนญุาตสากล (Pre – CIA) 

- โครงการฝึกอบรมติวสอบ CIA Part 2 สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- โครงการฝึกอบรมติวสอบ CIA Part 1 สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

- อบรมมาตรฐาน NPAEs มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย ์
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- อบรม Standard of Internal Control สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- อบรม Report Internal Audit สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- เทคนิคการตรวจสอบบญัชี ปี 2556 

- วฒุิบตัรอบรมโครงการอบรมเพื่อรบัวฒุิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน (IACP) สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนกบับทบาทของผูป้ระกอบการและนกัวิชาชีพบญัชีไทย โดยสถาบนัพฒันานกัวิชาชีพบญัชแีละ 

สมาคมส านักงานบัญชีไทย : 
- ตน้กลา้ส านกังานบญัชีคณุภาพในจงัหวดันครราชสีมา โดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

- เตรียมตวัสอบเป็นผูส้อบบญัชีภาษีอากร-วชิาการสอบบญัชี โดยสถาบนัพฒันานกัวชิาชีพบญัชี 

- การบนัทึกและการควบคมุรายการทางบญัชี : วงจรรายจ่าย โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- กา้วทนัมาตรฐานการบญัชใีหม่และประเด็นปัญหาทางปฏิบตัิ โดยสถาบนัพฒันานกัวชิาชีพบญัชี 

- วฒุิบตัรการทดสอบความรูด้า้นการตรวจสอบ โดยส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
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เอกสารแนบ 4  

รายละเอียดเกี่ยวทรัพยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ และ 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิณราคาทรัพยส์ิน 
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- ไม่มี -  
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นโยบายและแนวปฏิบัติการดูแลก ากับดูแลกิจการ 
 



 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
                MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 1 

 

สารบญั 
 

            หน้า 
 
สารจากประธานกรรมการ            3 
 
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

หลกัปฏบิตั ิ1 : ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณค่า     4 
     ใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

หลกัปฏบิตั ิ2 : ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื     9 
หลกัปฏบิตั ิ3 : เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล      14 
หลกัปฏบิตั ิ4 : สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร      34 
หลกัปฏบิตั ิ5 : ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิ        36 
หลกัปฏบิตั ิ6 : ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม     41 
หลกัปฏบิตั ิ7 : รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู      44 
หลกัปฏบิตั ิ8 : สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้       45 
 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมกรรมการชุดยอ่ย 
กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั           55 
กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร           63 
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ          66 
กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง          70 
กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารการลงทุน          73 
กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ          76 
กฎบตัรคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์         79 
กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน        82 
 

นโยบายบริษทั  
นโยบายการจดัท าและการเกบ็รกัษาขอ้มลู         86 
นโยบายบรรษทัภบิาลในการดแูลผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี        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    107 
นโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้    109 
นโยบายการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ       113 
นโยบายการไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน        115 
นโยบายความเป็นกลางทางการเมอืง        116 
นโยบายเกีย่วกบัการท ารายการระหว่างกนั       117 
นโยบายการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน      118 
นโยบายการเปิดเผยขอ้มลู         119 
นโยบายการจ่ายเงนิปันผล         121 
นโยบายการด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นของกรรมการบรษิทั    121 
นโยบายการบรหิารงานในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม      121 
นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน    123 
นโยบายสิง่แวดลอ้ม (กรุงเทพฯ)        124 
นโยบายคุณภาพ (กรุงเทพฯ)         124 
นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล        125 
นโยบายการจา้งพนักงานรฐั         127 
 
 

จรรยาบรรณ           129 
การแจ้งเบาะแส ขอ้ร้องเรียน และข้อเสนอแนะ       133 
บทลงโทษ           136 
ภาคผนวก           137 
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สารจากประธานกรรมการ 

 
 บรษิทั มลิล์คอน สตลี จ ากดั (มหาชน) และ กลุ่มบรษิทั ไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการ      
ที่ดีว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการด าเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ยืน                 
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายทัง้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสยี
อื่นๆ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรใหม้กีารจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดขี ึน้ โดยครอบคลุมเนื้อหา
หลักการส าคัญตัง้แต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  รวมถึงหลักการในการ
บริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่ว่าการด าเนินงานใดๆ             
ของบรษิทั เป็นไปดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 
 คณะกรรมการไดป้รบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี เพื่อใหส้อดคล้องกบั“หลกัการก ากบัดูแลกิจการ      
ที่ดีส าหรบับรษิัทจดทะเบยีน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ทัง้ 8 หลกั คณะกรรมการบรษิัท 
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บรหิาร พนักงานทุกคนของบรษิัทและกลุ่มบรษิัทจะยดึมัน่ในการ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(CG Code) และสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์
และพนัธกจิของกลุ่มบรษิทัฯเพื่อความกา้วหน้าและความเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ต่อไป 
  
 
 
                                (พลเอกวนิัย ภทัทยิกุล) 
                         ประธานกรรมการ 
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คณะกรรมการบรษิัทในฐานะผู้น าองค์กรทีส่ร้างคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื ได้จดัท านโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลกัษณ์อกัษรอ้างอิงการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance 
Code “CG Code”) ทัง้ 8 หมวด รวมทัง้ทบทวนนโยบาย ตดิตามผลการปฏบิตัติามนโยบายเป็นประจ าทุกปี และจดัให้
ฝ่ายจดัการเผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบรษิัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
เวบ็ไซต ์แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2)  
 
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(CG Code) ประกอบดว้ยหลกัปฏบิตั ิ8 ประการ ดงันี้ 

หลกัปฏบิตั ิ1 : ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าองคก์รทีส่รา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่าง 
 ยัง่ยนื 

หลกัปฏบิตั ิ2 : ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 
หลกัปฏบิตั ิ3 : เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
หลกัปฏบิตั ิ4 : สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
หลกัปฏบิตั ิ5 : ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิ 
หลกัปฏบิตั ิ6 : ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
หลกัปฏบิตั ิ7 : รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
หลกัปฏบิตั ิ8 : สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ 

 
หลกัปฏิบติั 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กร     

ท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 
 
คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน ประกอบด้วยกรรมการ          
ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย ภารกจิ แผนธุรกจิ มาตรการด าเนินการ ตดิตามดูแลผลประกอบการ และงบประมาณของบรษิทัฯ ตลอดจน
ก ากบัดแูลใหค้ณะผูบ้รหิาร บรหิารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล ภายใต้
กรอบของกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ดว้ยความรบัผดิชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมถึงการขบัเคลื่อนให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงของรปูแบบธุรกจิ เพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่กจิการ และความมัน่คงสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
 
คณะกรรมกรรมการชุดย่อย 

บรษิัทฯได้จดัให้มคีณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น    
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
ของคณะกรรมการบรษิัทและกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเพื่อใช้อ้างอิงการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ      
ทุกคน โดยมกีารทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ หรอืเมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจ
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายก ากับดูแลและ             
การบริหารงานประจ าวันออกจากกันอย่างชดัเจน โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจดัการเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก ทัง้นี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจ าวันแต่ให้การสนับสนุนและค าแนะน า          
ในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่านทางกรรมการผู้จดัการใหญ่อย่างสม ่า เสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จดัการใหญ่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ      
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลต่อกิจการอย่างมีนัยส าคัญ การท ารายการ         
กบับุคคลเกีย่วโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์การจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้ 

ทัง้นี้ บริษัทฯ มุ่งหวงัให้กรรมการ ผู้บริหาร ปฏิบตัิหน้าที่ในกรอบจริยธรรมที่สูงสุด และต้องด า รงตนหรอื
ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ ระมดัระวงั และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการประพฤตปิฏบิตัทิีด่ใีหแ้ก่พนักงานโดยทัว่ไปดว้ย   

 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บรษิทัฯตระหนักถงึความส าคญัของผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทั โดยจดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการ
ใหม่พรอ้มแนะน าแนวทางการด าเนินงาน ภาพรวมของบรษิทั โครงสรา้งของกลุ่มบรษิทั โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ นโยบาย
ต่างๆ ของบรษิัท อาท ินโยบายการก ากบัดูแลกิจการ นโยบายการจดัท าและการเก็บรกัษาขอ้มูล นโยบายบรรษัท      
ภิบาลในการดูแลผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี  นโยบายการรกัษาความลบัและการใชข้อ้มูลภายใน นโยบายความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม  นโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ รวมถงึขอ้มลูสารสนเทศ
ที่ส าคญัและจ าเป็นต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างองค์กร ขอ้บงัคบัของบรษิัท วตัถุประสงค์ของ
บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น      
งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการจัดให้กรรมการใหม่ได้พบปะกับประธานกรรมการ 
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั 

 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯก าหนดกลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของบรษิทัฯโดยใชห้ลกัเกณฑ์ในเรื่องของผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
ด าเนินงานของบรษิทัเป็นหลกั อ้างองิมุมมองทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยใหค้วามส าคญัตามระดบั
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 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 านึงถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่ม ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั      
ยังได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามสิทธิที่ระบุในกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามแนวทาง
ดงัต่อไปนี้ 

1. บรษิัทได้ก าหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มส่ีวนได้เสยีเพื่อสร้างความเชื่อมัน่และการร่วมมอืกนั
ระหว่างผู้มส่ีวนได้เสยี ทัง้ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สถาบนัการเงนิ ภาครฐั  
สงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
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2. บรษิทัก าหนดจรรยาบรรณธุรกจิ และขอ้พงึปฏบิตั ิเพื่อใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกท่านไดต้ระหนักและน าไปปฏบิตัิ
เพื่อประโยชน์ทีเ่ป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

3. บริษัทก าหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอรปัชัน่ มาตรการดูแลเพื่อป้องกันและการประเมินความเสี่ยงจาก       
การทุจรติคอรปัชัน่ เสนอบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

4. บริษัทตระหนักถึงการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยก าหนดเป็นหลักการและแนวทาง           
ในการปฏบิตั ิเพื่อใหก้ารบรหิารงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมบรรลุเป้าหมายของบรษิทั 

5. บรษิทัไดด้ าเนินการใหม้กีารยกระดบัคุณภาพชวีติในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนใหม้คีวามเป็นอยู่
ทีด่แีละมคีวามปลอดภยัในการท างาน 

6. คณะกรรมการได้ก าหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ ในประเด็นเกี่ยวกับการ        
ท าผดิกฎหมาย การคอร์รปัชัน่ การทุจรติ หรอืการกระท าผดิจรยิธรรมธุรกิจ ผ่านประธานกรรมการบรษิทั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ หน่วยงานก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัไดโ้ดยตรง 

7. บรษิทัก าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทาง
ดงักล่าวใหทุ้กคนในบรษิทัฯ ถอืปฏบิตั ิและหา้มบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายในท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ 
ของบรษิทัฯ ภายใน 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี  

 
บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม และยดึถอืประโยชน์ร่วมกนัระหว่างบรษิทัและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
ทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและนโยบายในการดแูลผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้ 9 กลุ่ม ดงัต่อไปนี้ 
 

(1) ผูถ้อืหุน้ : บรษิทัมหีน้าทีท่ีจ่ะปกป้องและเคารพสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผูถ้ือหุน้ทุกประการ ซึ่งไดแ้ก่สทิธใินการ      
ซื้อขายหรอืโอนหุ้น สทิธใินการได้รบัส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สทิธใินการได้รบัขอ้มูลข่าวสารของกิจการ
อย่างเพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตัิในวาระต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดรวมทัง้         
การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล รวมทัง้กิจการอื่นๆ                
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัมหีน้าทีท่ีจ่ะตอ้งส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใหส้ทิธิ
ในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ไดแ้ก่ สทิธใินการเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า 
สทิธใินการเสนอบุคคลเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการล่วงหน้า สทิธใินการส่งค าถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อน      
การประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และตัง้ค าถามต่อที่ประชุม เป็นต้น  รวมถึงสร้างการเติบโต          
อย่างมีคุณภาพและมัน่คง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยัง่ยืน โดยมีผลประกอบการที่ดีและ                    
มปีระสทิธภิาพ เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการได้รบัขอ้มูลทีจ่ าเป็นโดยเท่าเทยีมกนั เปิดเผยขอ้มูลทีถู่กต้อง
ตามความเป็นจรงิด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย์สุจรติ โปร่งใส และเป็นธรรม บรษิทัจะตอ้งไม่กระท าการใดๆ 
อนัเป็นการละเมดิหรอืจ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

(2) ลูกคา้ : สรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้เพื่อใหไ้ดร้บับรกิารทีด่ ีโดยปฏบิตัติ่อลูกคา้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 
ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารอย่างครบถว้นถูกต้อง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ ส ารวจความพงึพอใจของ
ลูกค้า เพื่อน าผลที่ได้มาพฒันาปรบัปรุงการอย่างต่อเนื่อง และบรษิัทมหีน้าทีใ่นการสร้างความสมัพนัธ์และ
ความร่วมมอืในระยะยาวกบัลูกค้าโดยยดึหลกัความซื่อสตัย์สุจรติ ความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกนัและกนั  
ด้วยการรับผิดชอบเอาใจใส่และให้ความส าคัญต่อปัญหา และความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก           
โดยใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุกคนปฏบิตัติามมาตรการดงัต่อไปนี้ 

ก. ยดึมัน่ในการน าเสนอและการส่งมอบสนิคา้และบรกิารทีไ่ด้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการ
ของลูกคา้ 

ข. ยดึถอืปฏบิตัติามเงือ่นไขต่าง ๆ ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัลูกคา้อย่างดทีีสุ่ด 
ค. การเสนอราคาและเงือ่นไขทางการคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั ตอ้งมคีวามเท่าเทยีมกนั 
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ง. ให้ขอ้มูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจรงิที่เกี่ยวกบัคุณสมบตัิและคุณภาพของสินค้าและบริการ         
เพื่อสรา้งความ เชื่อมัน่และความเป็นธรรมใหแ้ก่ลูกคา้ 

จ. พร้อมที่จะตอบค าถามของลูกค้ารวมทัง้ด าเนินการเกี่ยวกบัขอ้ร้องเรียน การให้ค าแนะน า และ        
การตดิตามผลความคบืหน้าในประเดน็ต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัแจง้จากลูกคา้ 

(3) คู่ค้า : ปฏิบตัิกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพ           
ที่ยัง่ยนืกบัคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกนัและกัน โดยบรษิัทยดึถือปฏิบตัิตามระเบยีบการจดัซื้อจดัจ้าง         
ซึ่งมกีารก าหนดขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัไิวอ้ย่างชดัเจน บรษิทัมหีน้าทีใ่นการเปิดโอกาสใหคู้่คา้ทุกรายน าเสนอ
สนิคา้/บรกิารไดโ้ดยเท่าเทยีมกนั โดยใหผู้บ้รหิารและพนักงานทีเ่กีย่วข้องกบัคู่คา้จะตอ้งปฏบิตัติามมาตรการ
ดงันี้ 

ก. ตอ้งปฏบิตังิานต่อคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ และมคีวามเท่าเทยีมกนั 
ข. การพิจารณาและตดัสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทยีบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ      

โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
ค. ต้องรกัษาความลบัคู่คา้โดยหา้มมใิหม้กีารรบัสนิบนหรอืค่านายหน้าใด ๆ จากคู่คา้และรวมถงึหา้ม

เปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้แก่ลูกค้ารายอื่น ๆ ทัง้ทางตรง         
และทางออ้ม 

(4) เจ้าหนี้ : ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่มตี่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครดั ควบคุมให้มกีารช าระให้กบัเจ้าหนี้อย่างครบถ้วน      
ตามก าหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมทัง้สร้างความสัมพันธ์และปฏิบตัิ            
ต่อเจา้หนี้ โดยยดึหลกัความซื่อสตัย์สุจรติ ความเชื่อถอื และความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั อกีทัง้บรษิทัมหีน้าที่
ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้  โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และ               
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความส าคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ                  
ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี้ อย่างดทีีสุ่ด 

(5) พนักงาน : ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน             
การแต่งตัง้โยกย้าย การพฒันาศกัยภาพ ยดึถือปฏิบตัิต่อพนักงานทุกคนด้วยการเคารพในเกียรติ ศกัดิศ์ร ี
และ สทิธส่ิวนบุคคล ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและ
ทรพัยส์นิของพนักงาน เปิดรบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนักงาน ตลอดจนเปิดโอกาสใหพ้นักงาน
ร้องเรยีนผ่านช่องทางต่าง ๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รบัความเป็นธรรม รวมทัง้ปฏิบตัิต่อพนักงานทุกระดบั        
ดว้ยความเป็นธรรมโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิเคารพสทิธใินการจดัตัง้และเขา้ร่วมในองคก์รทางดา้นแรงงาน สหภาพ
แรงงาน หรอืองค์กรอื่นใด รวมทัง้เปิดโอกาสใหพ้นักงานมสีทิธใินการต่อรองเงื่อนไขในการจา้ง  ในดา้นสทิธิ
มนุษยชนบรษิทัจะไม่ด าเนินการบงัคบัใชแ้รงงาน จา้งแรงงานเดก็ หรือจา้งงานบุคคลทีอ่ายุต ่ากว่าทีก่ฎหมาย
ก าหนด จะไม่เลือกปฏิบตัิต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สญัชาติ หรือเผ่าพนัธุ์ และ           
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าในทางใดก็ตาม และบริษัทตกลงก าหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคน              
ในทุกระดบัและต าแหน่งงาน โดยไม่ต ่ากว่าหลกัเกณฑต์ามทีก่ฎหมายก าหนด 

(6) คู่แขง่ทางการคา้ : ด าเนินธุรกจิภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบั
ของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปัญญาของผูอ้ื่นหรอืคู่แขง่ทางการคา้ 

(7) สถาบันการเงิน : บริษัทฯ ปฏิบัติและให้ความส าคญัต่อผู้ให้กู้และคงรักษาความสัมพนัธ์อันดี เพื่ อสร้าง        
ความเชื่อมัน่และเชื่อถอื และใหเ้กยีรตติ่อผูใ้หกู้ต้ามสญัญาทีผ่กูพนั 

(8) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลป้องกันมิให้            
การด าเนินงานของบรษิทัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อคุณภาพชวีติของสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิ
และสรา้งสรรค์สงัคม ทัง้ในส่วนของการพฒันาคุณภาพชวีติ การประหยดัพลงังาน และการรกัษาสิง่แวดลอ้ม     
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เพื่อความเจรญิกา้วหน้าต่อสงัคมโดยรวม โดยบรษิทัและพนักงานตอ้งยดึมัน่ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีเคารพ
สิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศยัใกล้เคียงกับบริเวณโรงงานด้วยความเป็นมิตร         
เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ อีกทัง้เปิดโอกาสในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมการให้ความสนับสนุน และ       
การพฒันาชุมชนในดา้นต่าง ๆ ใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ตีามความเหมาะสม ไดแ้ก่ ดา้นการศกึษา ดา้นวฒันธรรม 
ดา้นสาธารณสุข ดา้นเศรษฐกจิ การสรา้งงานและสรา้งรายได ้เป็นต้น รวมถงึการดูแลและสนับสนุนกจิกรรม      
ทีม่คีุณประโยชน์ต่อสงัคม และใหค้วามร่วมมอื กบัภาครฐัและหน่วยงานต่าง ๆ 

(9) ภาครฐั : ใหค้วามร่วมมอืและสนับสนุนนโยบายภาครฐัเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาตภิายใตก้ฎหมายและ
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
การก ากบัตดิตามและสอบทาน 

ฝ่ายบรหิารจะทบทวนนโยบายผูม้ส่ีวนไดเ้สยีฉบบันี้ และเสนอใหค้ณะกรรมกบัดูแลกจิการและคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาอนุมตั ิหากมกีารเปลีย่นแปลง รวมทัง้ก ากบั และตดิตามการน านโยบายฉบบันี้ไปปฏบิตัแิละ            ให้
ค าแนะน าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 
กระบวนการลงโทษ 

การลงโทษใหเ้ป็นไปตามระเบยีบว่าดว้ยวนิัยพนักงานบรษิทั และ/หรอืขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการดูแลผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย 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   
แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

  

http://www.millconsteel.com/%20%20หัวข้อ
mailto:cg@millconsteel.com
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หลกัปฏิบติั 2 : ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
กลุ่มบรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน) หรอื มลิลค์อน (MILLCON) ด าเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติและผูจ้ าหน่าย

ผลติภณัฑเ์หลก็ชัน้น าของไทย และเป็นศูนยบ์รกิารดา้นผลติภณัฑเ์หลก็แบบครบวงจร 
บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะส่งมอบผลติภณัฑ์ทีม่คีุณภาพและใหบ้รกิารทีเ่ชื่อถอืได ้เพื่อตอบสนองความต้องการและ

ความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมพฒันาทรพัยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้มีความแขง็แกร่ง มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ
ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและรกัษาความสัมพันธ์ อนัดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ         
ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมหลกัของบรษิทัฯ ทีก่ าหนดไว ้ดงันี้ 
 
วิสยัทศัน์ 
“เราจะหลอมรวมประสบการณ์ของคน เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของเรา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ          
ทีม่ากกว่าเหลก็สู่ภูมภิาคอาเซยีน” 
 
“เราจะเป็นกลุ่มบรษิทัทีย่กระดบัอุตสาหกรรมก่อสรา้งและการผลติ โดยการสรา้งและส่งต่อคุณค่าทีด่ทีีสุ่ดในทุกขัน้ตอน
และกระบวนการของการท างาน ใหก้บัผูใ้ชผ้ลติภณัฑ”์ 
 
“หัวใจแห่งความส าเร็จของเราคือการใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการและวิธีด าเ นินธุรกิจ            
อย่างต่อเนื่องแก่คู่คา้และกลุ่มบรษิทั” 
 
พนัธกิจ 
“เรามุ่งมัน่ขบัเคลื่อนธุรกจิในกลุ่ม เพื่อส่งมอบคุณค่าทีด่ทีีสุ่ดใหแ้ก่กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสรา้งและการผลติ” 
 
ค่านิยมหลกั 

I – INTEGRITY       - ยดึมัน่คุณธรรม 
C – CHANGE & CONTINUOUS IMPROVEMENT    - พฒันาอย่างต่อเนื่อง 
C – CHALLENGE TOWARD EXCELLENCE   - มุ่งสรา้งผลลพัธอ์นัยอดเยีย่ม 
C – COMMITMENT & EXECUTION    - ลงมอืท าจรงิ 
C – COLLABORATION      - ร่วมแรงรว่มใจ 

  
 ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิ สื่อสาร และเสรมิสรา้งใหว้สิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยม
หลกั สะทอ้นอยู่ในการตดัสนิใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบัจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
 เพื่อให้มัน่ใจว่าการก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามวตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนสอดคล้องกบักลยุทธ์      
ของบรษิัท คณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ที่เป็นการดูแลให้ผูถ้ือหุ้นทุกรายได้รบัการปฏิบตัแิละ
ปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทยีมกนั ทัง้การใหข้อ้มูลก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ วนัประชุมผูถ้อืหุน้ และหลงัประชุม       
ผูถ้อืหุน้ การก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายใน การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การเขา้ท ารายการระหว่างกนั 
ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยก าหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
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1. การใหข้อ้มลูก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้และการคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย 
1.1 แจ้งก าหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม         

พร้อมแจ้งข่าวต่อ ตลาดหลกัทรพัย์และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทฯ อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนั       
นัดประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2 แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบขัน้ตอนและกฎเกณฑต์่างๆ 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 าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้ง
ใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 

1.6 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 

2. การก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัท             

ที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคญั มิให้น าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้         
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดงันี้ 

2.1 ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส 
และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) 
รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ       
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

2.2 ให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ จดัท า และเปิดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท            
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และจดัส่งส าเนารายงานนี้
ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมทัง้รายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัทราบทุกไตรมาส 

2.3 ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานและลูกจา้งของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายใน
ที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ       
ในช่วง 1 เดอืนก่อนที่งบการเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา        
24 ชัว่โมงภายหลงัจากทีข่อ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูล
ภายในต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มกีารแจ้งขอ้มูลนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
มาตรการลงโทษหากมกีารกระท าการฝ่าฝืนระเบยีบปฏิบตัิดงักล่าวขา้งต้น บรษิัทฯ ถือเป็นความผดิ      
ทางวนิัยตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทัโดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืน
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ดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนักงานดว้ย
เหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

2.4 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง (ตามนิยามของสานักงานก.ล.ต.)แจง้ต่อคณะกรรมการหรอื            
ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบรษิัท อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการ       
ซื้อขาย 

2.5 ห้ามมใิหก้รรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษิทัฯ น าขอ้มูลภายในของบรษิัท หรอืบรษิทั        
ที่ร่วมท าธุรกิจ ที่ตนได้รบัทราบจากการปฏิบตัิหน้าที่ ไปซื้อ หรือขาย หรือ เสนอซื้อ หรือเสนอขาย       
หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทร่วมทุน           
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด        
อย่างไรกด็บีรษิทัส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ถอืหุน้อย่างน้อย 3 เดอืนนับจากวนั       ที่
มกีารซื้อ หลกัทรพัยบ์รษิทัครัง้สุดทา้ย  ยกเวน้การขายหุน้บรษิทัทีซ่ื้อมาตามสทิธใิน Warrant 

2.6 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน มหีน้าทีร่กัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัเช่น ความลบัทางการคา้  
ความลบัเกี่ยวกับขอ้มูลกิจการร่วมค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี ความรู้ทางวชิาการ ฯลฯ  
ไม่ให้รัว่ไหลไปยงับุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บรษิัทหรอืผู้มส่ีวนได้เสยี 
ยกเวน้กรณีทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย หรอืไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจแลว้ 

2.7 ต้องปฏบิตัติามขัน้ตอนและวธิกีารรกัษาความลบัของนโยบายการบรหิารจดัการเอกสารของบรษิทั และ
ขอ้ก าหนดเรื่องระบบสารบรรณของกลุ่มบรษิทั 

2.8 เมื่อไดร้บัทราบขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งเกบ็รกัษาอย่างระมดัระวงั หรอืใชข้อ้มลูดงักล่าวเท่าทีจ่ าเป็นภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย ไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น              
และไม่พยายามเขา้ถงึขอ้มลูความลบัของผูอ้ื่น 

2.9 ไม่เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทั แมพ้น้สภาพหรอืสิน้สุดการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากบรษิทัไปแลว้ 
2.10 นอกจากขอ้มูลทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บรษิทั ถอืว่าขอ้มูลต่างๆ ของบรษิทัเป็นขอ้มูลทีใ่ชภ้ายใน

เท่านัน้ ซึ่งกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ต้องใช้ขอ้มูลนัน้ภายใต้กรอบหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.11 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะไดร้บัการแจง้เตอืนไม่ใหใ้ชข้อ้มูลภายในหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง
หรอืผูอ้ื่น ผ่านช่องทางต่างๆ ของบรษิทั เช่น จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื คู่มอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
และจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

2.12 กรรมการ ผูบ้รหิารตัง้แต่ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสหรอืเทยีบเท่าในกลุ่มงานการเงนิและการบญัช ีจะไดร้บัแจง้
ขอความร่วมมอืใหง้ดการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วงเวลาทีบ่รษิทัจะมกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญั
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั และกรรมการ ผูบ้รหิาร ตัง้แต่ผูจ้ ัดการฝ่ายอาวุโสหรอื
เทยีบเท่าในกลุ่มงานการเงนิและการบญัช ี มหีน้าทีร่ายงานการถอืหลกัทรพัยแ์ละการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลกัทรพัย์ของบริษัทตามกฎหมาย และต้องส่งส าเนาให้เลขานุการบริษัทรายงานคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อทราบดว้ย 

ทัง้นี้หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกบั
สารสนเทศภายใน และระเบยีบว่าดว้ยการถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทั รวมทัง้หลกัเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแล      
ทีเ่กีย่วขอ้ง ถอืเป็นความผดิทางวนิัยตามระเบยีบบรษิทั และอาจมโีทษตามกฎหมาย 
 
3. การก ากบัดแูลดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า
การตัดสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านัน้ และ               
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ควรหลกีเลี่ยงการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งหรอืมส่ีวนไดเ้สยี
กบัรายการทีพ่จิารณา ต้องแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบถงึความสมัพนัธ์หรอืการมส่ีวนไดเ้สยีของตนในรายการดงักล่าว และ
ตอ้งไม่เขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิใจ รวมถงึไม่มอี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ 

หากมรีายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไข
การคา้โดยทัว่ไป จะต้องน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิโดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ (แล้วแต่
กรณี) ทัง้นี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการ           
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 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 ในกรณีทีเ่ป็นรายการทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไปจะต้องกระท าอย่างยุตธิรรม ตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดกรอบการท ารายการดงักล่าว ซึง่ไดร้บัการพจิารณา
และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน า เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ             
เป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนัน้             
มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั 
ด้วยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอิทธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร บุคคลที่
เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ทัง้นี้บรษิทัฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรม
รายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาส ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัพบว่ามี
การด าเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั
ร่วมกนัด าเนินการเพื่อหาทางแกไ้ข 

4.2 โดยรายการทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป จะต้องเป็นรายการทางการคา้ทีบ่รษิทัฯ กระท า เป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการหรอืเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทัว่ไปมลีกัษณะเดยีวกบับรษิัทฯ กระท า         
เพื่อสนับสนุนรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ โดยรายการดงักล่าวจะต้องเป็นรายการทีม่เีงื่อนไขการคา้      
ทีม่รีาคาและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเททางผลประโยชน์ 

4.3 หากมกีารเขา้ท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นธุรกรรมอื่น บรษิัทฯ จะต้องเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
พจิารณาและใหค้วามเหน็ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการ
ระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้บรษิทัฯ จะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชเีป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบั
รายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ยหรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทัฯ ไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ทุกราย 
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5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล คณะกรรมการ

บริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน             
รวมทัง้ด าเนินการทบทวนความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอเพื่อปกป้องเงนิลงทุนของ       
ผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การด าเนินงาน           
การก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง และการบรหิารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้
บรษิัทฯ มคีวามมัน่ใจที่จะบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงิน            
ทีม่คีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้และเพื่อใหบ้รรลุการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิลเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิดงักล่าว 

ทัง้นี้  บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายในซึ่ งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่             
โดยขึ้นตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรบัผดิชอบการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ ให้มปีระสทิธภิาพ              
โดยก าหนดให ้ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของ       
ระบบควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

 
6. การรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บรษิัทก าหนดนโยบายทรพัย์สนิทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อให้ทุกคนในองค์กร
ตระหนักถึงความส าคัญ ของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ได้ทราบถึง หน้าที่              
ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง กับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ           
โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องครอบคลุมด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สารสนเทศของบริษัทฯซึ่งต้องได้รับการปฏิบตัิ          
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัเป้าหมายหลกัขององค์กร เป็นไปตามหลกัสากล ซึ่งประกอบดว้ย การรกัษาความลบั
ของขอ้มูล (Confidentiality) การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) การควบคุมการเขา้ออกศูนย์คอมพวิเตอร์
และการป้องกันความเสียหาย (Physical Security) การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และ              
ระบบเครือข่าย (Information and Network Security) การควบคุมการพัฒนา การแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงระบบ          
งานคอมพิวเตอร์ (Change Management) การส ารองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์และการเตรียมพร้อม            
กรณีฉุกเฉิน (Back up and IT Continuity Plan) การควบคุมการปฏิบัติงานประจ าด้านคอมพิวเตอร์ (Computer 
Operation) และการควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น ( IT Outsourcing)         
โดยบรษิทัฯจะยดึหลกัปฏบิตัทิีส่ าคญั ดงันี้ 

(1) บริษัทจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งบุคลากรทีป่ฏบิตังิานมหีน้าทีร่บัผดิชอบ ในการรกัษาความปลอดภยัของระบบ 
รวมถงึไม่เปิดเผยรหสัผ่าน (Password) ทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึระบบขอ้มลูของบรษิทัใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

(2) การใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยเีพื่อกจิกรรมส่วนตวัไดต้ามสมควร แต่ต้องไม่น าไปใชใ้นเชงิธุรกจิส่วนตวั 
ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ไม่รบกวนประสิทธิภาพการท างาน และสร้าง         
ความร าคาญแก่ผูอ้ื่น 

(3) ควรใช้ E-mail และ Internet ที่จดัให้เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมดัระวงั และไม่น ามาซึ่งความ     
เสื่อมเสยีชื่อเสยีงของบรษิทั 

(4) ไม่ละเมดิลขิสทิธิ ์Software ใด 
(5) ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จ าเป็น            

ต่อการท างาน และปฏบิตัติามนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัอย่างเคร่งครดั 
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(6) บริษัทให้ความส าคัญกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ทัง้ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและ          
การน ามาใชง้านตอ้งไม่ละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา 

(7) ประกาศนโยบายและชีแ้จงแนวทางปฏบิตัใิหผู้เ้กีย่วขอ้งทุกคนรบัทราบ 
(8) ลงทุนด้านความปลอดภัยของขอ้มูลในสดัส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรบิท         

การประกอบธุรกจิของบรษิทั 
(9) ยดึหลกัความคุม้ค่าในการลงทุนโดยเทยีบจากความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) 
(10) ทุกคนในองคก์รมส่ีวนรบัผดิชอบในการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(11) น าระเบียบปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาใช้งานหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 
(12) พฒันาระเบยีบปฏบิตังิาน แนวทางปฏบิตัทิีส่ามารถน าไปปฏบิตัแิละบงัคบัใชไ้ด ้
(13) ก าหนดขอบเขตที่เกี่ยวขอ้งหรอืใหม้ผีลบงัคบัใชเ้กี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภยัด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างชดัเจน 
 

หลกัปฏิบติั 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 

1.1 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอื
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดและไม่น้อยกว่า 3 คน 

1.2 กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 
1.3 กรรมการบรษิัทต้องมคีวามหลากหลายทางด้านคุณวุฒ ิเพศ อายุ ทกัษะวชิาชพี และความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดา้น โดยประกอบดว้ยผูม้คีวามรูใ้นธุรกจิของบรษิทัฯ และดา้นบญัชแีละการเงนิอย่างน้อย 1 คน 
 

2. คณุสมบติัของคณะกรรมการบริษทั 
2.1  คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์                

ทีเ่หมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มคีวามซื่อสตัยต์่อหน้าที ่มวีสิยัทศัน์ รวมทัง้จะตอ้งอุทศิเวลา
ให้กบับรษิัทเพื่อจะได้ปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มที่ และมอี านาจในการตดัสนิใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์
สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

2.2  มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด รวมถึง         
ไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รบัความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการที่มี
มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ส านักงาน กลต.ก าหนดเป็นไปตามฐานข้อมูลกรรมการ ในการสรรหา
กรรมการใหม่ 

2.3  กรรมการบรษิทัสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นได ้เวน้แต่ กรรมการบรษิทัต้องไม่ประกอบ
กจิการ เขา้เป็นหุน้ส่วนหรอืเขา้เป็นกรรมการในนิตบิุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนั
กบักจิการของบรษิทั เวน้แต่จะแจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีติแต่งตัง้ 

2.4  กรรมการบริษัทจะไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บรษิัท          
จดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเท่านัน้ 

2.5  ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ       
การสอบทานการบรหิารงาน โดยบรษิัทฯ ได้ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรบัผดิชอบของ
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คณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อย่าง
ชดัเจน เพื่อมใิหก้รรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการมอี านาจบรหิารและอนุมตัวิงเงนิไม่จ ากดั 

 
3. ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
 คณะกรรมการบรษิัทมหีน้าที่ก ากบัดูแลกิจการและภารกิจของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมตัิและ      
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ            
ทัง้นี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่            
ดว้ยความรบัผดิชอบ ความซื่อสตัยสุ์จรติ และความระมดัระวงัเพื่อรกัษาผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ 
 
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) เป็นผู้เรยีกประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้ือหุน้ แต่อาจมอบหมายใหก้รรมการอื่นเรยีกหรอื      
ลงนามในหนังสอืเชญิประชุมได ้

(5) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียง          
และมคีะแนนเสยีงสองขา้งเท่ากนัด าเนินการประชุมคณะกรรมการบรษิัทตามระเบยีบวาระ ขอ้บงัคบั      
ของบรษิทั และกฎหมาย 

(6) จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น          
ได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย                
อย่างครบถว้น 

(7) ด าเนินการและควบคุมให้การประชุมกรรมการ หรอืการประชุมผู้ถือหุน้เป็นไปตามระเบยีบวาระ 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 านาจและหน้าที่และความรบัผิดชอบในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ข้อบงัคบัของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลกั         
“ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน” ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

(2) จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ            
ทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ
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(3) ก าหนด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการด า เนินธุรกิจ 
งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายใน                
ที่ เหมาะสม การจัดท า แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสู ง สุดขององค์กร  (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 าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน มอี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ       
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ      
คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ต่งตัง้ ทัง้นี้ การมอบอ านาจ
ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการ
บรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการ     
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มส่ีวนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 
(ถ้าม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและ
อนุมตัไิวแ้ลว้ 

(7) คณะกรรมการพจิารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายก ากบัดูแลและ       
การบริหารงานประจ าวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน ทัง้นี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบรหิารงานปกติ
ประจ าวนัแต่ใหก้ารสนับสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกจิของฝ่ายจดัการผ่านทางกรรมการผูจ้ดัการ
อย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จ ัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้             
กรอบอ านาจทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(8) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน            
ทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยจดัใหม้หีน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูต้ดิตามด าเนินการร่วมและประสานงาน
กบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

(9) อนุมตั ิและทบทวนคู่มอืและนโยบาย ดงัต่อไปนี้ 
(9.1) นโยบายก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 
(9.2) นโยบายการจดัท าและการเกบ็รกัษาขอ้มลู 
(9.3) นโยบายบรรษทัภบิาลในการดแูลผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 
(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 านวยความสะดวกและส่งเสรมิการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 
(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 การส่งจดหมายมายงัทีอ่ยู่ของบรษิทั หรอืการแจ้ง
เรื่องโดยตรงกบัหวัหน้างาน 

(11) ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทอนุมัติการน านโยบาย           
แนวทางการปฏบิตั ิและ มาตรการ/ขัน้ตอนในการปฏบิตัเิพื่อการต่อตา้นการทุจรติ คอร์รปัชัน่ ไปปฏบิตัิ
อย่างถูกตอ้งและทัว่ทัง้องคก์ร 

(12) ก ากบัดูแลการปฏบิตัติามแนวทางการปฏบิตั ิและมาตรการ/ขัน้ตอนในการปฏบิตัเิพื่อต่อต้านการทุจรติ 
คอร์รปัชัน่ จดัให้มรีะบบทีส่นับสนุนการต่อต้านการทุจรติ คอร์รปัชัน่ที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อให้มัน่ใจว่า
ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ 
กจิกรรมของบรษิทัและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

(13) คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูเ้ลอืกประธานกรรมการบรษิทั โดยทีผู่ด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่           
อย่างชดัเจน 

(14) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้บริษัทมีนโยบายก ากับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ              
เพื่อค านึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการก าหนดบทบาทหน้าที่และ       
นโยบายก ากบัดแูลกจิการ และใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี น าไปปฏบิตั ิ

(15) คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คดัเลือกกรรมการ          
ที่จะเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ โดยค านึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลา       
ได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทกัษะวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการ           
ที่ยงัขาด อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเขา้มาด 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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ได้พจิารณาทบทวนการปฏบิตัหิน้าทีใ่นระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏบิตัิหน้าทีต่ามบทบาทที่รบัผดิชอบ
หรอืไม่ 

(19) ก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีข่บัเคลื่อนใหบ้รษิทัเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
(20) ก ากบัดูแลให้มกีารก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัความปลอดภยั และสุขอนามยัในสถานที่

ท างาน 
(21) แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อรบัผดิชอบด าเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบรษิัทหรอืคณะกรรมการ 

เช่น ทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมกรรมการ หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 
 
4. วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

4.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 
(1) ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนนัน้ ให้จบัฉลากกนัว่าผู้ใด       
จะออก ส่วนปีหลงัต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการ       
ซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระในขอ้น้ีอาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได้ 

(2) กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหก้รรมการเลอืกบุคคล      
ซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทน    
ในการประชุมกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 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 าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิัท การลาออกมผีลนับแต่วนัทีใ่บลาออก     
ไปถงึบรษิทั กรรมการลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด้ 

(3) ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถอืหุน้ ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นับรวมกนัได้      
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อื โดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

5. คณุสมบติัของคณะกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศ       

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัต่อไปนี้ 
5.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของ               
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 



                   บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
                MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 19 

5.2 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั นิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปีก่อนวนัที่ไดร้บั       
การแต่งตัง้ แต่ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ                
หรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการ 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 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น          
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารญาณ          
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี      
ความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ
ของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิตบิุคคล        
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่
ไดร้บัการแต่งตัง้ 

5.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ            
ที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุน้ที่มนีัย ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ             
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

5.8 ไม่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักิจการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมล าดบัเดยีวกนั หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวน
ร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนักบักจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วมล าดบัเดยีวกนั 

5.9 ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ      
เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อนัอาจจะท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) 

5.10 มคีวามรู้และเขา้ใจลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นอย่างด ีรวมทัง้มคีวามรู้ความสามารถ         
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

5.11 กรรมการอสิระจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัทนัทหีากเหน็ว่ามเีหตุการณ์ใดๆ ทีอ่าจจะท าใหต้น
ตอ้งขาดคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระในฐานะกรรรมการอสิระ 

5.12 กรรมการอสิระมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกนิ 9 ปี นับจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 
5.13 กรรมการอสิระจะตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนมากกว่า 5 แห่ง  
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ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามทีก่ล่าวมาขา้งต้นแล้ว กรรมการอสิระ
อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสนิใจด าเนินกจิการของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบั
เดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ โดยสามารถตดัสนิใจในรปูแบบขององคค์ณะ (Collective 
Decision) ได ้

 
6. การประชุมของคณะกรรมการ 

6.1 คณะกรรมการบรษิัทต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ โดยก าหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้า 
ตลอดทัง้ปี และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็น 

6.2 ประธานกรรมการ หรอืผูท้ีป่ระธานกรรมการมอบหมาย เป็นผูพ้จิารณาก าหนดเรื่องเขา้วาระการประชุม
คณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วา ระการประชุมก็ได้            
ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการก าหนดวาระการประชุมที่ชดัเจน มีเอกสารประกอบการประชุม             
ทีค่รบถ้วนเพยีงพอ โดยจดัส่งใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลู
อย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

6.3 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรอืผู้ซึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุม      
ไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น รบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธ ิหรอืประโยชน์
ของบรษิทัจะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้ได้ 

6.4 ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ท าหน้าที่ประธานกรรมการ จะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอ              
ที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส า คัญกันอย่างรอบคอบทัว่ถึง                 
โดยมกีารจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็ไวส้ าหรบักรรมการและผูเ้กี่ยวขอ้ง 
ตรวจสอบได ้

 
บรษิัทฯ มคีวามมุ่งมัน่ให้คณะกรรมการบรษิัท ได้รบัขอ้มูลที่เพยีงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทนัเวลาก่อน      

การประชุมทุกครัง้ ทัง้นี้ กรรมการบรษิทัสามารถตดิต่อเลขานุการบรษิทัไดโ้ดยตรงอย่างอสิระ เลขานุการบรษิทัมหีน้าที่
ใหค้ าปรกึษาแก่คณะกรรมการบรษิทั ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ 

 
7. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการจะจดัใหม้ขีึน้ทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รปูแบบดงันี้ 
(1)  แบบประเมนิกรรมการทัง้คณะ 
(2)  แบบประเมนิกรรมการรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) 
 
โดยผลคะแนนและขอ้คดิเห็นของกรรมการจะน าไปใชเ้พื่อการปรบัปรุงการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ      

ในแต่ละปี และเพื่อใหก้ารท างานของคณะกรรมการมปีระสทิธผิลมากขึน้ 
 

8. ค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน        

โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่            
ความรบัผดิชอบของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
อยู่ในอ านาจอนุมตัขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(1) กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปแบบของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอื
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจก าหนด
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เป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรอืจะให้มผีลตลอดไป
จนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงกไ็ด ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของ
บรษิทั  

(2) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จะได้รบัผลตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นลูกจา้งหรอืพนักงานของ
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 าหนดไว้               
อกีทัง้สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 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
คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้ ให้รวมถึงการพจิารณาและอนุมตักิารเปลี่ยนแปลงและ
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เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณี
เร่งด่วน และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบในทีป่ระชุมคราวต่อไป 

• อนุมตักิารซื้อขายสนิคา้อนัเป็นปกตธิุระของบรษิทัในวงเงนิไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท 
• อนุมตัิค่าใช้จ่ายในการซื้อทรพัย์สนิอนัมลีกัษณะเป็นการลงทุนตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติ 

นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นงบประมาณประจ าปี ในวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 
• อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั หรอืตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมอีนุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้ 
• เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด                

การบรหิารงานทัว่ไป และดา้นการปฏบิตักิารอื่นๆ 
• จดัสรรบ าเหน็จรางวลัซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ต่อพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทั

หรอืบุคคลใดๆ ทีก่ระท ากจิการใหบ้รษิทั 
• ควบคุมดูแลการด าเนินการหรือการบริหารงานประจ าวันของบริษัท ทัง้นี้ อ านาจของผู้บริหาร          

จะไม่รวมถงึการอนุมตัิรายการใดทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง หรอืรายการใดทีค่ณะกรรมการบรหิารหรอื
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนักบัผูบ้รหิาร มส่ีวนไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิทัหรอื
บริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการ           
ในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณา
และอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

• ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้และก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

• ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆไป 
 

(3) ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
• ดแูล บรหิาร ด าเนินงาน และปฏบิตังิานประจ าตามปกตธิรุกจิเพื่อประโยชน์ของบรษิทั 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 กลยุทธ์ทางธุรกจิ 

งบประมาณประจ าปีของบรษิทัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิ งบประมาณรายงานประจ าปี และก าหนด
อ านาจการบรหิารงาน เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการของบรษิทั 

• รบัเอานโยบายของคณะกรรมการบรษิทัมาก าหนดทศิทาง แนวทาง กลยุทธ ์และเป้าหมายทางธุรกจิ 
เพื่อก าหนดภารกจิหลกัส าหรบัฝ่ายจดัการ 

• ควบคุมตรวจสอบ ตดิตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ และเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บรหิารและฝ่ายจดัการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้     
ตามนโยบายของบรษิทั 
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• ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการและรายงานผลการด าเนินงานการบรหิาร
จัดการ ความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

• ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการบรษิทั 
 

(4) การประชุมกรรมการบรหิาร 
• คณะกรรมการบริหารประชุมไม่น้อยกว่า 10 ครัง้ต่อปี ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอ านาจ           

ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และพิจารณากลัน่กรองเรื่องที่จะน าเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

• ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารต้องมกีรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ              
ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 

• มตทิีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิาร ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีที่
เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

• กรรมการบรหิารทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
• เลขานุการคณะกรรมการบรหิารหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

 
9.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย
คณะกรรมการบรษิทัในการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัรายงานทางการเงนิ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้กิจการมีระบบการก ากับดูแลที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจนความน่าเชื่อถือ         
ของรายงานทางการเงนิ อกีทัง้สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

(1) องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1.1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจ านวนไม่น้อยกว่า       
3 คน โดยมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1  คน ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจและมปีระสบการณ์
ด้านการบัญชีหรือการเงิน สามารถสอบทานรายการทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

• คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็น
กรรมการบริษัท โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

• คณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

• คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
(1.2) คุณสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและ          
ไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
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• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด า เนิน
กจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมขอบรษิทั 

• มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ        
ทัง้นี้ ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนตอ้งมคีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบญัชี
หรอืการเงนิเพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ
ไดโ้ดยสามารถอุทศิเวลาอย่างเพยีงพอในการด าเนินหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท 
เน่ืองจากอาจมผีลใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัใดบรษิทัหนึ่งท าไดไ้ม่เตม็ที ่

• กรรมการตรวจสอบควรไดร้บัการอบรมและเสรมิสรา้งความรู้อย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ      
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด า เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อ              
การเปลี่ยนแปลงทีอ่าจเกดิขึน้และควรไดเ้พิม่พูนความรูเ้กี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทั
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ประสทิธผิลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• เป็นผูท้ีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเหน็ หรอืรายงานผลการปฏบิตังิานตามหน้าที่
ทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างเป็นอสิระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

  
(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

• สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ         
โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่ร ับผิดชอบจดัท า รายงาน
ทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้้สอบ
บญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญัในระหว่าง     
การตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั 

• สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและ      
มปีระสทิธผิล โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 

• สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่ าด้วยหลักทรัพย์และ          
ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด 

• พจิารณาคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึพจิารณาเสนอค่าตอบแทน
ของผูส้อบบญัช ีโดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากร และปรมิาณงาน
ตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบัญชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบั
มอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั 

• พจิารณาการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัในกรณีทีเ่กดิรายการทีเ่กีย่วโยง หรอืรายการทีอ่าจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงให้ความเห็นถึง       
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการดงักล่าว 

• จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ า ปี      
ของบรษิทั 

• รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ          
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 
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• มีอ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จ า เป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึง         
การแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวชิาชพีอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ า เป็นด้วย
ค่าใชจ้่ายของบรษิทั เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานภายใตห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

• จดัใหม้กีารประชุมโดยทีไ่ม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมอย่างน้อยปีละ 3 ครัง้ แบ่งเป็นการประชุม
ร่วมกับผู้สอบบญัชีภายนอก 1 ครัง้ การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 1 ครัง้ และ        
การประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 1 ครัง้ 

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็ชอบดว้ย 

• คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่น          
หรือผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้เมื่อเห็นว่าจ า เป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดย               
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

• ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่าย
จดัการ ผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัฯ ทีเ่กี่ยวขอ้งมาใหค้วามเหน็ เขา้ร่วมประชุมหรอื
ส่งเอกสารทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 
 

(3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
• คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อรับทราบและ

พจิารณาตลอดจนตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทั 
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพเิศษได้ 

หากมกีารรอ้งขอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผูต้รวจสอบบญัชภีายนอก ผูต้รวจสอบบญัชี
ภายใน หรอืประธานกรรมการบรษิทั เมื่อม ีระเบยีบวาระจ าเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ทีต่้องหารอื
ร่วมกนั 

• ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบหรอืเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยค าสัง่ของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสอืนัดประชุม
ไปยงักรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
จะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง             
ของกรรมการตรวจสอบทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นประธานในทีป่ระชุม 

• คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิผูเ้ชีย่วชาญ หรอืนักกฎหมายจากภายนอกเขา้ร่วมประชุม
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

• ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้       
ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเป็น
ประธานในทีป่ระชุม 

• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
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9.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เพื่อให้บริษัทมีการพฒันาด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธภิาพอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกบั        

แนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ จึงสมควรจัดให้มีคณะกรรมการบริหาร           
ความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายก ากบัและส่งเสรมิการบรหิารความเสี่ยงทัว่ทัง้องค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบ       
ทีส่ าคญั ทีท่ าใหบ้รษิทับรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 

(1) องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(1.1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

• คณะกรรมการบรษิัท เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดประธาน
ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

• คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยกรรมการ อย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง 

• คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง  

(1.2) คุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
• ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องไม่ด 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 และกระบวนการต่าง  ๆ                 
อย่างเหมาะสม 

• พจิารณาประเมนิความเสี่ยงที่ส าคญัของบรษิัทในระดบัองค์กร อาทเิช่น ความเสี่ยงด้าน     
กลยุทธ์ ดา้นการพฒันา ดา้นการผลติ ดา้นการลงทุน ดา้นการเงนิ และดา้นกฎหมายและ
กฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่         
ยอมรบัได ้

• รายงานการก ากับผลการประเมินความเสี่ยง และการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง              
ต่อคณะกรรมการบรษิัทอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ในกรณีที่มเีรื่องส าคญัซึ่งกระทบต่อบรษิทั
อย่างมนีัยส าคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพจิารณาโดยเรว็ทีสุ่ด 

• เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 
• พจิารณาทบทวนเกีย่วกบัระเบยีบนี้ เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมและทนัสมยัอยู่เสมอ 
• ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
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(3) การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
• คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตอ้งประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อรบัทราบและ

พิจารณาตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงที่ดีของบริษัท  หรือ       
ตามก าหนดเวลาทีเ่หน็สมควร 

• การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชุม แ ละให้ประธาน
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

• ในกรณี ที่ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้กรรมการบริหาร     
ความเสีย่งคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

• มติที่ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิารความเสี่ยงที่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง        
เป็นเสยีงชี้ขาดกรรมการบรหิารความเสี่ยงที่มส่ีวนได้เสยีในเรื่องที่พจิารณา ต้องงดออก
เสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

• เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นผู้บนัทกึรายงาน
การประชุม 
 

9.4 คณะกรรมการบริหารการลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ก าหนดนโยบาย 

หลกัเกณฑ์ และขอบเขตของการลงทุน รวมถึงติดตามการลงทุนของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบาย หลกัเกณฑ์ 
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 หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุนมอบหมายให้กรรมการบริหาร        
การลงทุนคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

• มติที่ประชุมใหถ้ือเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิารการลงทุน ที่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง        
เป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบริหารการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงด          
ออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

• เลขานุการคณะกรรมการบรหิารการลงทุนหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการ
ประชุม 

 
9.5 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ก าหนดนโยบาย        
ด้านการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีและก าหนดแนวทางการปฏบิตัิดา้นการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีรวมทัง้การต่อต้านทุจรติ
คอรปัชัน่ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มกีารด าเนินงานภายในองค์กรมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบ       
ได้ พร้อมทัง้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณทางธุรกจิ เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

(1) องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
(1.1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

• คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ โดยก าหนดใหป้ระธาน
ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการตอ้งไม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั  

• คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการประกอบดว้ยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย 
• คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการก ากับ        

ดแูลกจิการ  
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(1.2) คุณสมบตัขิองคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
• ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั และ 

/ หรอื ประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั 
• เป็นผูท้ีส่ามารถอุทศิเวลาได้อย่างเพยีงพอ ในการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการก ากับดูแล

กจิการทีด่ ี
 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
• ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและนโยบายการก ากับดูแลกิจการต่อ

คณะกรรมการบรษิทั 
• ปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ 
• ด าเนินการทบทวนแนวทางการปฏบิตัแิละนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
• ดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
• ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
• เสนอแนวทางในการปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัจรยิธรรมและจรรณยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
• รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท

อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 
 

(3) การประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
• คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการตอ้งประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อรบัทราบและ

พจิารณาตลอดจนตดิตามผลการด าเนินงานการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
• การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของกรรมการก ากบัดแูลกจิการทัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกจิการเป็นประธานในทีป่ระชุม 

• ในกรณี ที่ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการมอบหมายใหก้รรมการก ากบัดูและ
กจิการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานในทีป่ระชุม 

• มตทิีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง         
เป็นเสยีงชีข้าด 

• เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการหรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นผู้บนัทกึรายงาน       
การประชุม 
 

9.6 คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหก้ารพฒันา

ด้านการบรหิารทรพัยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมมีาตรฐาน และมทีศิทางที่ถูกต้องสอดคล้องกบันโยบายของหน่วยงาน
และองค์กร รวมทัง้สามารถใช้ขดีความสามารถของทรพัยากรมนุษย์ขบัเคลื่อนการด าเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกจิ        
ทีก่ าหนดไว ้
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(1) องคป์ระกอบและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 
(1.1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

• คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
• คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยป์ระกอบดว้ยกรรมการ  3 คน เป็นอย่างน้อย 
• คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรม          

การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
(1.2) คุณสมบตัขิองคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

• คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยต์อ้งสามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเพยีงพอ และสามารถ
ใชดุ้ลยพนิิจของตนไดอ้ย่างอสิระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบรหิารและปฏบิตังิานในฐานะ
กรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
 

(2) ขอบเขตอ านาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
• พิจารณากลัน่กรองนโยบายเรื่อง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ที่จะมี              

การเพิม่เตมิ แกไ้ข ปรบัปรุง เปลีย่นแปลง ก่อนจะน าเสนอ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณา
อนุมตั ิ 

• ทบทวน ปรบัปรุง แก้ไข ระเบยีบ ค าสัง่ ประกาศ ในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษยท์ีม่ใีช้
ในปัจจุบัน หรือก าหนดให้มีใช้ต่อไปในอนาคตให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์          
ของบรษิทั กฎหมายแรงงาน และเป้าหมายของบรษิทัฯ  

• พจิารณาหลกัเกณฑก์ารขึน้เงนิเดอืน เงนิรางวลัพเิศษ ตลอดจนการเลื่อนระดบั การแต่งตัง้
พนักงาน เพื่อเสนอกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืประธานกรรมการบรหิาร  

• ก ากบั ตดิตาม การด าเนินงานดา้นการบรหิาร และการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์แลว้รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อพจิารณากลัน่กรองให้เป็นไป
ตามความเหน็ชอบ 
 

(3) การประชุมคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 
• คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้            

หรอืตามความเหมาะสม 
• การประชุมคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า      

กึ่งหนึ่งของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และ           
ใหป้ระธานคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เป็นประธานในทีป่ระชุม 

• ในกรณี ที่ประธานกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหป้ระธานคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์มอบหมายใหก้รรมการ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

• มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ที่มาประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก        
หนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด กรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ีม่ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา 
ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
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• เลขานุการคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นผู้บนัทกึ
รายงานการประชุม 
 

9.7 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ              
ให้ค าเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และ         
ในการก าหนดอตัราค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั เพื่อน าเสนอขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ใหค้ าเสนอแนะ
แก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูง และท าหน้าที่ก าหนดอัตราค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั 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 และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง       

ของบรษิทั และบรษิทัย่อยเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 
• คดัเลอืกและเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย       

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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• ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมขีนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับ
องคก์ร รวมถงึมกีารปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

• ก าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย          
โดยมีหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน โปร่งใส และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิ 
และ/หรอื น าเสนอเพื่อขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี  

• ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย ได้รับผลตอบแทน           
ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

• ก าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท และ
บริษัทย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ าปีพจิารณา จดัท าแผนการพฒันากรรมการ    
เพื่อพฒันาความรู้ บทบาทหน้าที่และพฒันาการต่างๆ ที่ส าคญั แก่กรรมการปัจจุบนัและ
กรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึพจิารณาก าหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 

• ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการก าหนดค่าตอบแทน
และผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรับพนักงาน และเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

• พิจารณา จัดท าแผนการพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้  บทบาทหน้าที่และพฒันา       
การต่างๆ ที่ส าคญั แก่กรรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ รวมถึงพิจารณาก 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 

• มตทิีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทีม่าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึ้น      
อีกหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด กรรมการก ากบัดูแลกิจการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา 
ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

• เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย            
เป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
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10. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย  
10.1 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 

บรษิทัฯ มนีโยบายจดัใหค้ณะกรรมการบรษิทัมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้เป็น
ประจ าทุกปีเพื่อช่วยใหค้ณะกรรมการไดม้กีารพจิารณาทบทวนผลงาน ประเดน็และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีทีผ่่านมา 
และเพิม่ประสทิธผิลการทางานของคณะกรรมการ โดยแบ่งการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัท       
เป็น 2 รปูแบบ ดงันี้ 

(1) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมนิในดา้นต่างๆ คอื (1) คุณสมบตัิ
ของกรรมการ (2) การท าหน้าทีข่องกรรมการ และ (3) การพฒันาตนเองของกรรมการ 

(2) การประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ โดยประเมนิในด้านต่างๆ คอื (1) โครงสรา้ง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ              
(3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท าหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ             
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            

เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถน ามาแก้ไขและเพิม่ประสทิธภิาพ
การท างาน โดยน าเสนอผลการประเมนิทีไ่ดต้่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณารบัทราบ 

 
11. การประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็น ผู้ประเมนิผลงานประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จดัการใหญ่  โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จดัการใ หญ่            
ไม่เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้แจ้งผลการพจิารณาให้ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารและหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ทราบ 

 
12. การติดต่อส่ือสารกบัฝ่ายบริหาร 

(1) คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ โดยเป็นผู้น าเสนอวาระ           
ที่ตนรบัผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้รบัทราบขอ้มูลและความคดิเห็น       
จากผู้บรหิารที่รบัผดิชอบงานโดยตรง และนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการ       
ไดม้โีอกาสท าความรูจ้กักบัผูบ้รหิารของบรษิทั 

(2) กรรมการสามารถตดิต่อสื่อสารกบัฝ่ายบรหิารแต่ละคนไดโ้ดยตรง โดยไม่เป็นการกา้วล่วงหรอืสอดแทรก
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม กรรมการควรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ           
หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ใหท้ราบล่วงหน้า 
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13. เลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพื่อรบัผิดชอบด า เนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัท       

หรอืคณะกรรมการ เช่น ทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมกรรมการ หนังสอืนัดประชุมผูถ้ือหุน้ รวมถึงท าหน้าที่      
ใหค้ าแนะน าดา้นการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะต้องทราบ และปฏบิตัหิน้าที่     
ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท            
โดยคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทเปิดเผยไว้ในรายงานประจ า ปี (แบบ 56-2) และเอกสารแนบ       
ของแบบ 56-1 
 
หลกัปฏิบติั 4 : สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าทีพ่จิารณาดา้นการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสูงตามค่ านิยามของ
ส านักงาน กลต. เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นธรรม เหมาะสม 
และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อสร้างความมัน่ใจและความน่าเชื่อถือต่อ               
ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 

ด้านการสรรหา 
• ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการสรรหากรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทั 

และบรษิทัย่อยเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 
• คดัเลอืกและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมและเป็นไปตามระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั
และบรษิทัย่อย ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  

• พจิารณากลัน่กรองรายชื่อ ตรวจสอบประวตัแิละคุณสมบตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนด           ของ
หน่วยงานทางการของผูท้ีจ่ะเสนอชื่อ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณา 

• พิจารณาผลงาน 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
อื่นให้แก่กรรมการบรษิัท ผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทั และบรษิัทย่อย โดยมหีลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจน 
โปร่งใส และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ น าเสนอเพื่อขอ           
ความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี  
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• ดูแลใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั และบรษิทัย่อย ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบั
หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

• ก าหนดแนวทางในการประเมนิผลงานของกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั และบรษิทัย่อย 
เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจ าปี พิจารณาจดัท าแผนการพฒันากรรมการเพื่อพฒันาความรู้ 
บทบาทหน้าที่และพฒันาการต่างๆ ที่ส าคญั แก่กรรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ รวมถึง
พจิารณาก าหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 

• ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการก าหนดค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างส าหรบัพนักงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท       
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
 

นอกจากนี้  บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง ในรายงาน
ประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

 
4.1 หลกัเกณฑก์ารสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของบริษทั 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 

▪ การมส่ีวนไดเ้สยีหรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจมี
กบับรษิทัฯ 

▪ การยนิยอมจากผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อพจิารณา 

▪ ผลการปฏบิตังิานในปีทีผ่่านมา 
▪ การใหข้อ้เสนอแนะและ
ความเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ 

▪ การอุทศิเวลาใหก้บัองคก์ร 
▪ การเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ของ
กรรมการ แต่ละคน 

(2) กรรมการอสิระ ในการคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้กรรมการอสิระ จะพจิารณา
จากจ านวนกรรมการอสิระในองคป์ระกอบของคณะกรรมการ
บรษิทัฯ โดย 
▪ มคีุณสมบตัคิรบถว้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนและประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

▪ ตามนิยามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ  
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ในการเลอืกตัง้กรรมการทดแทนต าแหน่งทีว่่าง ในกรณีอื่นนอกเหนือจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ 
อาจสรรหาและเสนอชื่อผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม เพื่อคณะกรรมการบรษิทัฯ อาจเลอืกตัง้กรรมการแทนต าแหน่งทีว่่าง
ได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่ต ่ากว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการทีเ่หลอือยู่ ทัง้นี้ บุคคลที่เขา้มาเป็นกรรมการทดแทนจะมี
วาระการด ารงตาแหน่งเท่ากบัวาระเดมิทีเ่หลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน 

 
4.2 การสรรหาและแต่งตัง้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ แทนต าแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการ       
สรรหาฯ พจิารณาตามหลกัเกณฑ ์อนัประกอบดว้ย 

• เป็นกรรมการของบรษิทัฯ ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
• มีความรู้ ความสามารถ ในการด าเนินธุรกิจ เป็นผู้ที่มีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบตัิ        

ในดา้นต่างๆ ทีม่คีวามจ าเป็นอย่างยิง่เป็นประโยชน์สงูสุดต่อธุรกจิของบรษิทัฯ 
• มปีระสบการณ์ในการเป็นผูน้ าขององคก์ร และมภีาวะความเป็นผูน้ าสงู 
• ไดร้บัการยอมรบัจากองคก์รธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
• พจิารณาเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 
4.3 การพฒันากรรมการและผู้บริหารของบริษทั 

• คณะกรรมการจะส่งเสรมิใหม้กีารพบปะระหว่างกรรมการกบัผูบ้รหิาร เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็         
ระหว่างกนัในเรื่องต่างๆ 

• คณะกรรมการจะส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการและ
ผูบ้รหิาร เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง 

• คณะกรรมการก าหนดใหม้กีารจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบัผูช้ว่ย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นตน้ไป เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 

4.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ ดงันัน้ ทุกครัง้ที่มกีารเปลี่ยนแปลง

กรรมการใหม่ เลขานุการบรษิทัจะจดัใหม้เีอกสารขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ รวมถงึ
จดัให้มกีารแนะน าลกัษณะธุรกจิและแนวทางการด าเนินธุรกิจใหแ้ก่กรรมการใหม่ เช่น โครงสร้างการท างานภายใน
บรษิทั ขอ้บงัคบับรษิทั วตัถุประสงคบ์รษิทั จรรยาบรรณทางธุรกจิ คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน นโยบายการก ากบั
ดูแลกจิการทีด่ ีและนโยบายต่างๆ ของบรษิทั กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง งบการเงนิ หมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึ
การจดัใหม้กีารพบปะกบัประธานกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั เพื่อรบัทราบ
ขอ้มลูเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

 
หลกัปฏิบติั 5 : ส่งเสริมนวตักรรม และการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะผลติและจดัจ าหน่ายสนิคา้ทีม่คีุณภาพ โดยค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชนและ
สิง่แวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มจีรยิธรรม และตรวจสอบได ้รวมถงึการปฏบิตัติ่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
อย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ความส าคญัต่อพนักงานซึ่งเปรยีบเสมอืนทรพัยากรที่มคี่ายิง่ขององค์กร          
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โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อเป็นพื้นฐานให้พนักงานได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม            
จนสามารถน าองคก์รไปสู่วสิยัทศัน์ทีก่ 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 มีนโยบายประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจะด า เนินงานด้วยความรู้ 
ความสามารถอย่างเตม็ที ่เพื่อใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มไดร้บัประโยชน์สงูสุด นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัม ี“นโยบายการแจง้
เบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม
รายละเอียด เสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อร้องเรียนการกระท าผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงาน           
ทางการเงนิ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรอืการผดิจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิัทฯ ผ่านทางประธานกรรมการ
บริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานก ากับดูแลกิจการของบริษัท (CG & Compliance)  ทัง้นี้              
ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครอง              
ผู้ที่ให้ความร่วมมอืกบับรษิทัฯในการแจง้เบาะแส หรอื ปฏิเสธการทุจรติคอร์รปัชนัที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ มใิห้ได้รบั
ความเดอืดรอ้น อนัตราย หรอืไม่ไดร้บัความเป็นธรรมอนัเกดิจากการใหค้วามร่วมมอืในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั
ดงักล่าว 

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ทัง้ในด้านต้นทุนและผลตอบแทน เช่น            
การจดัซื้อ การจดัจ้าง มกีระบวนการและก าหนดระยะเวลาส่งมอบสนิคา้ที่ถูกต้องเพยีงพอ สญัญาการค้าที่ไม่เอารดั      
เอาเปรยีบ การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลคู่คา้เพื่อพฒันาการประกอบธุรกจิระหว่างกนัอย่างยัง่ยนื การแข่งขนั
อย่างเป็นธรรมโดยประกอบธุรกจิอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไมส่รา้งความไดเ้ปรยีบจากการแขง่ขนัทีไ่มเ่ป็นธรรม เป็นตน้ 

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทั มลิล์คอน สตลี จ ากดั (มหาชน) แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั          
ในทุกรูปแบบ บรษิัทมนีโยบายการก าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏิบตัิ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการทีเ่หมาะสม 
เพื่อป้องกนัการทุจรติคอร์รปัชนั เพื่อให้การตดัสนิใจ และการด าเนินการทางธุรกิจที่อาจมคีวามเสี่ยงด้านการทุจรติ      
คอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดท า  “นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปัชนั” และ         
“คู่มอืมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั” รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดงันี้ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  
นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน่   การสอบสวนเรื่องร้องเรียน และ
จรรยาบรรณทางธุรกจิ เป็นลายลกัษณ์อกัษรขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด าเนินธุรกจิ และพฒันาสู่
องค์กรแห่งความยัง่ยนืพร้อมทัง้สื่อสารไปยงัพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจรติ
คอร์รัปชัน่ ด้วยเล็งเห็นว่า การทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็นการบ่อนท าลายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนัน้            
การด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลงัผลกัดนัในการ
ปลูกฝังและสรา้งเสรมิสงัคมไทยใหป้ราศจากการกระท าดงักล่าว 
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3. การดแูลและพฒันาบุคลากร 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อบุคลากรซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ              

ตามเป้าหมายบริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ                           
มปีระสบการณ์ในการท างาน มจีรรยาบรรณและจรยิธรรมในการปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ มคีวามรบัผดิชอบ
ต่อตนเองและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม และมุ่งหวงัใหพ้นักงานสามารถน าทกัษะความรูม้าพฒันาต่อยอดใหม้คีวามเป็นเลศิ
ในด้านการบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีความคิดริเริ่มและกล้าแสดงความคิดเห็น         
อย่างสรา้งสรรค ์เพื่อพฒันาและขยายธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้จรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื สามารถสรา้งผลตอบแทน
และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มในระยะยาว 

นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้
การพฒันาด้านการบริหารทรพัยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบาย          
ของหน่วยงานและองค์กร รวมทัง้สามารถใช้ขดีความสามารถของทรพัยากรมนุษย์ขบัเคลื่อนการด าเนินการตาม          
กลยุทธท์างธุรกจิทีก่ าหนดไว ้

 
▪ การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ยึดมัน่ต่อการมคีุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ โดยให้ความส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ศกัดิศ์รีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิข ัน้พื้นฐานในการปฏิบตัิต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มีสิทธิและ
เสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน ตามนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และนโยบายความเป็นกลางทางการเมือง           
โดยบรษิทัฯ ไม่มนีโยบายในการจ ากดัสทิธขิ ัน้พืน้ฐานทัง้ในดา้นเชื้อชาต ิศาสนา ความคดิเหน็ทางการเมอืง เพศ เดก็ 
หรือความพิการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง                 
การเสนอแนะของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างอสิระ 

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะได้รบัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทยีมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายรวมถึง
ระเบยีบสวสัดกิารในดา้นต่างๆ ไวอ้ย่างชัดเจน พนักงานทุกคนจะไดร้บัการคุม้ครองตามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในดา้นต่างๆ 
อย่างเสมอภาค ปราศจากการมอีคตใินเรื่องเพศ สภาพร่างกายหรอืจติใจ เช่น การไดร้บัหลกัประกนัสุขภาพ การตรวจ
สุขภาพประจ าปี การรักษาพยาบาล การได้สิทธิการเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์                  
การปฏบิตังิานตรงตามความรูค้วามสามารถทีส่อดคล้องและเหมาะสม การไดร้บัผลประโยชน์ทีเ่หมาะสมและเท่าเทยีม
กนั เป็นตน้ 

▪ การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บุคลากรถอืเป็นแรงขบัเคลื่อนส าคญัทีท่ าใหบ้รษิทัฯ ก้าวหน้าและเตบิโตต่อไปได ้บรษิทัฯ จงึใหค้วามส าคญั

ต่อการปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลค่าตอบแทน และสวสัดิการของ
พนักงานไว้อย่างชดัเจน ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส การประกันสงัคม กองทุนส า รองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ        
แบบกลุ่ม ยนูิฟอรม์ วนัหยุดพกัผ่อน รวมถงึการดแูลเรื่องความปลอดภยั สภาพแวดลอ้มในการท างาน และการส่งเสรมิ
ใหพ้นักงานไดพ้ฒันาความรูด้ว้ยการจดัสมัมนาหรอืฝึกอบรม ทัง้ในและนอกสถานที่ 

▪ นโยบายการพฒันาพนักงาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญของพนักงาน           

เพื่อให้พนักงานน ามาประยุกต์ใช้และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตังิานจรงิ โดยบรษิทัฯ มนีโยบายในการส่งเสรมิใหพ้นักงานไดฝึ้กฝนและพฒันาตนเองใหเ้หมาะสมตามสายงาน
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้ระดบัผูบ้รหิารและระดบัปฏบิตังิาน 
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▪ การส่ือสารกบัพนักงาน 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการสื่อสารกบัพนักงานเพื่อใหพ้นักงานไดร้บัทราบนโยบาย แนวทางการปฏบิตังิาน 
และข้อมูลต่างๆ ไปในทิศทางเดียวกัน โดยพนักงานของบริษัทฯ จะได้รบัทราบข้อมูลด้านต่างๆ จากระบบอีเมล์          
ของบรษิทัฯ ป้ายประกาศของบรษิทัฯ เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

 
▪ ระบบสารสนเทศด้านทรพัยากรบุคคล 

บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศดา้นทรพัยากรบุคคล (Human Resources Information System : HRIS) 
เพื่อลดการใช้งานทรัพยากรกระดาษในส านักงานซึ่งจากเดิมเป็นการลาโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษโดยพัฒนา          
เป็นการลาโดยผ่านทางระบบออนไลน์ (Leave Online) ท าให้องค์กรลดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร สามารถตรวจสอบ
ประวตักิารลายอ้นหลงั และเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการงานดา้นทรพัยากรบุคคล ทัง้นี้ การลาในทุกรูปแบบ
เป็นไปตามกฎ ระเบยีบ นโยบาย รวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทีบ่รรจุไวใ้นคู่มอืพนักงานซึง่พนักงานจะรบัทราบล่วงหน้า
ก่อนเขา้ท างานในวนัปฐมนิเทศพนักงาน 

▪ การบริหารจดัการทรพัยสิ์นสารสนเทศ 
บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ทรพัยส์นิสารสนเทศ 

(IT asset management) ประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบและอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น มีการระบุและก าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบในการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัของทรพัย์สนิสารสนเทศ มกีารตรวจสอบ ตรวจนับและทบทวนรายการทรพัย์สนิอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้เกิด
ความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญั เช่น กรณีพนักงาน ผู้บริหารลาออก หรือ
เปลี่ยนแปลงหน้าทีป่ฏบิตังิาน ซึ่งแนวทางบรหิารจดัการทรพัย์สนิสารสนเทศเป็นไปตามขอ้ก าหนด ISO 9001:2015 
โดยมรีะบุไวใ้น QP-IT-01 ซึ่งเป็นเอกสารในหมวด ISO ของบรษิทั และ นโยบายทรพัย์สนิทางปัญญาและการใชร้ะบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
4. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บริษัทก าหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้าโดยยึดหลัก             
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการส าคัญคือการสร้างความพึงพอใจสูงสุด          
ใหแ้ก่ลูกคา้ในการใชส้นิคา้และ/หรอืบรกิารของบรษิทัด้วยความรบัผดิชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามส าคญัต่อปัญหาและ       
ความตอ้งการของลูกคา้เป็นอนัดบัแรก 

นอกจากนัน้กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดเ้น้นการผลติสนิคา้ทุกกลุ่มผลติภณัฑใ์หไ้ดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน โดยมกีารน า
เครื่องจกัรซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตอนัทนัสมยัและการจดัการมาตรฐานยุโรปที่ได้รบัการยอมรับ         
จากทัว่โลกซึ่งเป็นที่รู้จกัในชื่อ Automation PLC Rolling Mill and Automation PLC Furnace เข้ามาใช้ ทัง้ยงัมีการ
ควบคุมคุณภาพในทุกขัน้ตอนการผลิตอย่างเข้มข้นพิถีพิถันทัง้ในเรื่องคุณสมบัติทางส่วนประกอบทางเคมีและ
คุณลกัษณะของผลติภณัฑ์เพื่อใหไ้ด้มาตรฐานตรงกบัความต้องการของลูกคา้มากที่ สุด ซึ่งได้รบัการรบัรองคุณภาพ 
UKAS GLOBAL ในเรื่องมาตรฐานระบบการจดัการครบทุกด้าน ทัง้ด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) ด้านสิง่แวดล้อม 
(ISO 14001:2015) และดา้นชวีอนามยัและความปลอดภยั (Environmental Management Systems : EMS)            ได้
ผ่านการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรมของไทย (มอก.) ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI)           และ 
Australian Authority Certification for Reinforcing Steel (ACRS) เป็นต้น ท าให้ลูกค้าสามารถมัน่ใจในคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์ของบรษิทัไดเ้ป็นอย่างด ี นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรยีน สอบถามขอ้มูล หรอื
เสนอแนะเกีย่วกบัคุณภาพของสนิคา้และการบรกิารของกลุ่มบรษิทัผ่านชอ่งทางต่างๆ ได ้เช่น ทางโทรศพัท ์        ทาง
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โทรสาร จดหมาย อเีมล ์หรอื เวบ็ไซด ์www.millconsteel.com ของบรษิทัไดต้ลอดเวลาท าการ  ทัง้นี้กลุมบรษิทั      จะ
รบีด าเนินการจดัการพจิารณา สอบสวนขอ้รอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะดงักล่าวอย่างเหมาะสม อย่างเร่งด่วนต่อไป 

 
5. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ด า เนินการธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและ                   
ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึการรกัษาสิง่แวดล้อม เนื่องจากการด าเนินธุรกจิและการผลติของกลุ่ม
บริษัทมคีวามเกี่ยวขอ้งกับกฎหมายและระเบยีบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมคีวามเขม้งวดมาก โดยกลุ่มบรษิัท          
ไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดล้อมทัง้หมด นอกจากนี้ยงัค านึงถงึผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม
เมื่อกลุ่มบรษิทัท าการคดัเลอืกหรอืปรบัปรุงเทคโนโลยหีรอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นโรงงาน เช่น 

(1) มรีะบบการบ าบดัน ้าเสยี (Waste Water Treatment Unit) ทีอ่อกแบบเฉพาะเพื่่อใชก้บัโรงงานของบรษิทั
ซึ่งสามารถน าน ้าที่เสียหรือใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตเหล็กเส้นหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ           
ทีต่่อเนื่อง 

(2) มีการติดตัง้เครื่องบ าบัดไอเสีย (Fume Treatment Plant) ในเตาหลอมอาร์กไฟฟ้้า ซึ่่ งจะช่วยกรอง
อากาศเสยีและฝุ่ นทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ ช่วยลดมลพษิทาง 
 

ทัง้นี้โรงงานของกลุ่มบรษิัทได้รบัการตรวจวดัทุก 6 เดอืนในช่วงเวลาเดยีวกบัการตรวจวดัคุณภาพอากาศ        
ในบรรยากาศ ภายใตก้ารควบคุมดแูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนัน้บริษัทยังมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อท าการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปี                
ทัง้คุณภาพของอากาศ ความดงัของเสยีง ความเขม้ของแสงสว่าง ความรอ้นบรเิวณพืน้ทีท่ างานหน้าแท่นรดี 

นอกจากนัน้บริษัทยงัม ี“นโยบายการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสิทธภิาพ” เพื่อปลูกฝังจติส านึกแก่พนักงาน        
ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และน าไปปรับใช้ที่บ้าน           
รวมทัง้ยงัคาดหวงัผลพลอยได้ซึ่งจะท าให้เกิดการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสิทธภิาพในระดบัประเทศ ทัง้นี้ บริษัทฯ
สื่อสารการสร้างจิตส านึกด้านการใช้ทรพัยากร ด้วยวิธีการต่างๆ การประชาสมัพนัธ์ การจดับอร์ด และให้ความรู้           
โดยการ จดัอบรม ภายใต้แนวคดิ 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle เพื่อให้เกิดการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่างเตม็ที่ 
และเป็นการลดพลงังานในการก าจดัขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษัทฯ
ส่งเสริม การในการจัดการพลังงานภายในองค์กร และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษ              
เป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลด การก่อมลพษิและลดภาระของสงัคมตามธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม        
อกีทัง้ ส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้พนักงานในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ใชท้รพัยากรของ
บรษิทัฯใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 

 
6. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

ตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจัดตัง้โครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน         
อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เนื่องจากกลุ่มบรษิทัตระหนักถึงความส าคญัของการอยู่ร่วมกนัระหว่างชุมชนและองค์กร      
มุ่งหมายใหม้กีารพฒันาองค์กรและชุมชนใหเ้ตบิโตไปพรอ้มๆ กนัอย่างยัง่ยนื โดยกลุ่มบรษิทัจะมทีมีงานทีดู่แลชุมชน
โดยเฉพาะ ซึ่งลงพื้นที่รบัฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อองค์กรในทุกๆ  ด้าน ซึ่งจะส่งผลให้น าไปสู่การพฒันา          
การด าเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและชุมชนให้ดยีิง่ๆ ขึ้นไปตามล าดบั นอกจากนัน้กลุ่มบริษัท       
ยงัมส่ีวนร่วมในการท ากจิกรรมของชุมชนเพื่อสนับสนุนแนวคดิการอยู่ร่วมกนัแบบพึง่พาอาศยักนัและกนัอกีดว้ย 
  

http://www.millconsteel.com/
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กลุ่มบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการดแูลชุมชนทอ้งถิ่นไวด้งันี้ 
(1) บรษิัทและพนักงานต้องยดึมัน่ปฏิบตัิตนเป็นพลเมอืงทีด่ ีเคารพสทิธมินุษยชนและพงึปฏบิตัติ่อชุมชน

ทอ้งถิน่ทีอ่ยู่อาศยัใกล้เคยีงกบับรเิวณที่ตัง้โรงงานดว้ยความเป็นมติร และมคีวามสมัพนัธ์ทีด่กีบัชมชน
ท้องถิ่นรวมถึงใหค้วามสนใจ ไม่เลอืกปฏิบตัหิรอืกีดกนักลุ่มผู้ทีต่้องได้รบัการดูแลเป็นพเิศษ เช่น เด็ก 
สตร ีผูพ้กิาร ผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

(2) บริษัทมีหน้าที่ปฏิบตัิต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุุมชนท้องถิ่่นมีส่วนร่วม การให้ความ       
สนับสนุุนและการพัฒนาชุุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่่ ดีตามความเหมาะสมได้แก่                
ดา้นการศกึษา ดา้นวฒันธรรม ดา้นสาธารณสุุข ดา้นเศรษฐกจิ การสรา้งงาน และสรา้งรายได ้เป็นตน้ 

(3) บรษิทัมหีน้าทีใ่นการเปิดโอกาสใหผู้อ้ยู่อาศยัในชุุมชนใกล้เคยีงกบัโรงงานมโีอกาสไดร้่วมงานกบับรษิทั
ตามความเหมาะสมและตามทีบ่รษิทัพจิารณา อกีทัง้มนีโยบายในการจา้งงานชุุมชนท้องถิน่นตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสม 

(4) บรษิทัมหีน้าทีใ่นการดแูลและสนับสนุนกจิกรรมทีม่คีุุณประโยชน์ต่อสงัคม และใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐั 
และหน่วยงานต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจและเสยีสละเพื่่อประโยชน์ส่วนรวม 
 

7. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
บทบาทและกจิกรรมทีท่างบรษิทัฯ มส่ีวนร่วมในการพฒันาดา้น สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม อย่างต่อเนื่อง

เสมอมาเป็นส่วนส าคญัต่อธุรกจิและไม่เพยีงแต่ค านึงถงึความยัง่ยนืทางธุรกจิ แต่ต้องใส่ใจและใหค้วามส าคญัต่อสงัคม 
ชุมชน ลูกคา้และสิง่แวดล้อมควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อใหธุ้รกิจของบรษิทันัน้สามารถด าเนินงานอยู่ร่วมกบัสงัคมและชุมชน
ต่อไปไดใ้นอนาคต นอจากการปฏบิตัติามมาตรฐาน ISO 2600 : Social Responsibility แล้ง บรษิทัยงัมุ่งมัน่เดนิหน้า
สรา้งสรรคก์จิกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเน่ืองทัง้การสานต่อโครงการทีเ่ปนประโยชน์ต่อสงัคม ตลอดจนรเิริม่โครงการใหม่ 
โดยมุ่งเน้นถงึคุณภาพชวีติ คุณภาพจติใจ และการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วนทัง้ยงัเป็นผูส้นับสนุนและเขา้ร่วมกจิกรรม
อนัเป็นสาธารณประโยชน์อีกด้วย อาทิ กิจกรรมด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพ ด้านศาสนาวฒันธรรมและประเพณี        
ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

 
หลกัปฏิบติั 6 : ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการได้ประเมนิระบบควบคุมภายในโดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิารเกี่ยวกบัความเพยีงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั โดยอ้างองิตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้อง
กบัผูต้รวจสอบภายในว่า บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมตามลกัษณะธุรกจิดงันี้ 

(1) องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 
บรษิทัมกีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจน วดัผลได ้และมกีารทบทวนพจิารณาถงึ

ความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่ก าหนดเป็นระยะๆ มกีารจดัท าผงัองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน 
และมกีารจดัท าอ านาจด าเนินการระบุระเบยีบวธิปีฏบิตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้คู่มอืการปฏบิตังิาน
หลกัทีส่ าคญั มกีารทบทวนเพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ 

(2) การประเมนิความเสีย่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้่วมกบัคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในการพจิารณาประเมนิปัจจยั

ความเสี่ยงทัง้จากภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการด า เนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์จดัระดบั       
ความเสี่ยงที่ส าคญัตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อก าหนด
แผนงานการบรหิารความเสีย่ง บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและกลยุทธส์ าคญัในการบรหิารความเสีย่ง 
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(3) กจิกรรมควบคุม 
บรษิทัได้ก าหนดนโยบายทีส่ าคญัในการด าเนินธุรกจิ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของ

บริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตัง้ไว้            
มกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที ่และวงเงนิอ านาจอนุมตัขิองฝ่ายบรหิารในแต่ละระดบัอย่างชดัเจน
และเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารแบ่งแยกหน้าทีก่ารอนุมตัริายการ การบนัทกึรายการบญัช ีและแบ่งแยก
หน้าทีก่ารดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิออกจากกนั และมกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีม่ผีลบงัคบัใช้ 

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร            

ที่มคีวามเหมาะสม เพื่อใหทุ้กฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัขอ้มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา มขีอ้มูลทีส่าคญั      
ในเรื่องต่างๆ เพื่อใหผู้บ้รหิารใชป้ระกอบการตดัสนิใจ 

(5) ระบบก ารตดิตามและประเมนิผล 
บรษิทัฯ มกีารประเมนิและสื่อสารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในไดอ้ย่างเหมาะสมทนัเวลา 

โดยผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งรายงานขอ้บกพร่องต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูจ้ดัการและต่อผูเ้กี่ยวขอ้งทีม่หีน้าที่
รบัผดิชอบรวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูหรอืคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการแกไ้ขทีม่ปีระสทิธภิาพทนัเวลา 
 

หวัหน้าผูต้รวจสอบภายใน 
บรษิัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ โดยมกีารเสนอ

แผนการตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาอนุมตัิ การด าเนินการ 
และเพื่อใหแ้น่ใจว่าแผนการตรวจสอบทีก่ าหนดขึน้มคีวามเหมาะสม สอดคล้องกบัปัจจยัแวดล้อมทางธุรกจิและปัจจยั
เสี่ยงที่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยมหีน้าที่ท าการส ารวจ และประเมนิระบบควบคุมภายในของบริษัท และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

 
หน่วยงานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ และจดัตัง้หน่วยงานก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน
ของบริษัท (Compliance) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี และก าหนด               
แนวทางการปฏิบตัิด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีรวมทัง้การต่อต้านทุจรติคอรปัชัน่ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มกีาร
ด าเนินงานภายในองค์กรมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ และก ากบัดูแลให้บรษิัทฯ คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ                 
ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานก ากับดูแลของทัง้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการตามลกัษณะ        
การประกอบธุรกจิ 

 
การบริหารจดัการความเส่ียง 

บรษิทัฯ พฒันาและทบทวนกรอบการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ าทุกปี เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบรหิารงาน
ที่จะท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยอ้างอิง COSO-ERM (The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล       
ทีอ่งคก์รทัว่โลกนิยมใชอ้ย่างแพร่หลาย ประกอบดว้ย 

(1) สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
▪ ปัจจยัภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวธิปีฏิบตัิงาน วฒันธรรมองค์กร แนวทาง         

การบรหิารความเสีย่งขององคก์รและระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องผูบ้รหิาร 
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▪ ปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลย ีกฎเกณฑก์ารก ากบัดแูลของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) การก าหนดเป้าหมายการบรหิารความเสีย่ง 
▪ ก าหนดวตัถุประสงค์ในการบรหิารความเสี่ยงให้สอดคล้องกบัเป้าหมายหลกัและทศิทางกลยุทธ์

องคก์ร 
(3) การระบุความเสีย่ง 

▪ ความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์(Strategic Risk) 
▪ ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน (Operational Risk) 
▪ ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk) 
▪ ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ (Compliance Risk) 

(4) การประเมนิความเสีย่ง 
▪ วดัระดบัความรุนแรงของความเสีย่งโดยประเมนิจากโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ (Likelihood) 
▪ วดัระดบัผลกระทบของความเสีย่งในดา้นการเงนิ และดา้นทีไ่ม่ใช่การเงนิ (Impact) 

(5) การจดัการความเสีย่ง 
▪ การยอมรับ (Accept), การลด (Reduce), การหลีกเลี่ยง/การยกเลิก (Avoid /Terminate) และ       

การโอนความเสี่ยง (Transfer) ทัง้นี้ การจดัการความเสี่ยงจะพิจารณาจากการประเมินโอกาส       
และผลกระทบทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่งนัน้ 

(6) นโยบายการควบคุมความเสีย่ง 
▪ การหาแนวทางควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดระดบัความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่องค์กร

ยอมรบัได ้ไดแ้ก่ การควบคุมแบบป้องกนั (Preventive Control) การควบคุมแบบคน้หา (Detective 
Control) การควบคุมแบบแก้ไข (Preventive Control) และการควบคุมแบบส่งเสริม/กระตุ้น 
(Directive Control) ทัง้นี้ แนวทางการควบคุมความเสี่ยงควรสอดคล้องกับเป้าหมายหลักและ
ทศิทางกลยุทธอ์งคก์ร 

▪ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัท ได้ก าหนดให้มมีาตรการในการประเมนิประสทิธผิล      
ของการควบคุมความเสีย่งในดา้นต่างๆ ตลอดจนก าหนดวธิกีารเพื่อลดความเสีย่งอนัจะก่อใหเ้กดิ
ความสญูเสยีต่อองคก์ร 

▪ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดก้ าหนดแผนงานบรหิารความเสีย่งประจ าปี และท าการตดิตาม
การปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้มกีารรายงานความคบืหน้าต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(7) ขอ้มลูและการสื่อสาร 
▪ ข้อมูล คือข้อมูลทัง้จากแหล่งข้อมูลภายใน และภายนอก เช่น ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูล            

ผลการด าเนินงาน เป็นตน้ 
▪ การสื่อสาร โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตระหนักและเข้าใจในนโยบาย        

แนวปฏิบตัิ และกระบวนการบรหิารความเสี่ยง เพื่อให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุม
ภายในทีเ่ป็นประโยชน์สงูสุดต่อองคก์ร 

(8) การตรวจตดิตาม 
▪ บรษิทัมกีารจดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้ เพื่อทบทวนระบบและประเมนิประสทิธิผล

ของการจดัการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดบัความเสีย่ง       
มีการเปลี่ยนแปลง และรวมถึงการให้ความส าคญักบัสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า และรายการผดิปกติ
ทัง้หลาย เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธผิลเสมอ  
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เพื่อให้การบรหิารจดัการความเสี่ยงเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ี(CG Code) บรษิัทฯ ได้มกีาร
รายงานและติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อจดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีส่ามารถ
ยอมรบัได ้ 

 
หลกัปฏิบติั 7 : รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา และเป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัทีต่ลาดหลกัทรพัย์ฯ หรอืส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 
ทัง้รายงานทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไป ตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ ทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยแ์ละมผีลต่อการ
ตดัสนิใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสยีของบรษิัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทฯ ทัง้หมดได้รบัทราบขอ้มูลอย่าง          
เท่าเทยีมกนั โดยบรษิัทฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทางตลาดหลกัทรพัย์ฯ และปรบัปรุง
ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอยู่เสมอผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ที่ www.millconsteel.com  

 
การเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการตระหนักถึงความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิที่มขีอ้มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิและ
สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสม การบนัทกึขอ้มูลทางบญัชมีคีวามถูกต้องครบถ้วน เพยีงพอทีจ่ะด ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัย์สนิ 
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด า เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ โดยถือปฏิบัติ            
อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

คณะกรรมการได้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงนิ ให้มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน
และเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชดัเจน โปร่งใสและทนัเวลาตามข้อก าหนดของการเป็นบรษิัท          
จดทะเบยีน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อใหม้รีะบบควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึ การพจิารณาปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและระเบียบของบรษิัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมีการสอบทานพจิารณารายการเกี่ยวโยงหรอื
รายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ถงึความเหมาะสมและสมเหตสุมผล ก่อนทีจ่ะน าเสนอใหก้บัทางคณะกรรมการ
บรษิทั พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทฯจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management 
discussion and analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาส/รายปีตามเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลู
เกี่ยวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้
รบัทราบขอ้มูลเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทันอกเหนือจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงนิเพยีง
อย่างเดยีว 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยงัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลส าคญัที่เกี่ยวกับบริษัท ทัง้ข้อมูล       
ทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินและเรื่องอื่ นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ตรงต่อ        
ความเป็นจริง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทนัเวลาและโปร่งใส ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ        
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อ
ราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทัซึง่มผีลต่อการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี จงึก าหนดแนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

(1) บริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการซื้อขาย รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ทีอ่อกโดยบรษิทั ทัง้ของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุ
นิติภาวะผ่านเลขานุการบรษิัท หลงัการซื้อขายหลกัทรพัย์ 1 วนั นับจากวนัที่ขายหลกัทรพัย์ รวมถึง

http://www.millconsteel.com/
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รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัททราบ และต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) บรษิัทก าหนดใหก้รรมการและผู้บรหิาร รายงานการมส่ีวนไดเ้สยีของตนและบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง 
(รวมถงึทุกครัง้ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงขอ้มลู) ตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
ฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปขอ้มูลการมส่ีวนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง)         
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เป็นประจ าทุกปีเพื่อสามารถพจิารณาธุรกรรมของบรษิทั ทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทโดยรวม ทัง้นี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่อง           
ทีพ่จิารณา จะตอ้งไม่เขา้ร่วมในการแสดงความเหน็และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงมตใินเรื่องนัน้ๆ 

(3) บริษัทต้องเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนทนัทีเมื่อมเีหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์และ         
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

(4) บรษิทัต้องเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปีตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

(5) บรษิทัมนีโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาและใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความสมเหตุสมผล
และความจ าเป็นของการท ารายการระหว่างกนั และน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิหรอื
เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี 

(6) ผลการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการผ่านแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

(7) รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ พรอ้มกบัรายงานของผูส้อบบญัช ี
(8) การเปิดเผยรายชื่อและบทบาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้การประชุม และ

จ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมในแต่ละปี 
(9) การเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภททีก่รรมการแต่ละคนไดร้บัในแตล่ะปี ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) รวมทัง้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท             
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

(10) บรษิทัมชี่องทางการสื่อสารขอ้มูลของบรษิทัตามเกณฑท์ีก่ าหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย ์และ
เว็บไซต์ของบรษิทัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูท้ีส่นใจบรษิทั
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบรษิัทได้อย่างสะดวก ทัว่ถึง และเท่าเทยีมกนั รวมถึง เผยแพร่ผ่านกิจกรรม         
ทีท่างตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัขึน้ เป็นตน้ 

(11) บรษิัทจดัตัง้ให้มนีักลงทุนสมัพนัธ์ มอี านาจในเผยแพร่ขอ้มูลที่มนีัยส าคญัของบรษิัท ตอบขอ้ซกัถาม      
ของผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และนักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ ซึ่งนักลงทุนสามารถตดิต่อสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบั
บรษิทั โดยสามารถตดิต่อไดต้ามช่องทางทีแ่จง้ไวใ้นรายงานประจ าปี 
 

หลกัปฏิบติั 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 
บริษัทให้ความส าคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน            

ไม่เพียงเฉพาะสิทธิตามที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านัน้ แต่บริษัทจะไม่ท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสทิธิ       
ของผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิ ัน้พืน้ฐานของตน เช่น การซื้อขายหรอืการโอนหุน้ การมส่ีวนแบ่ง     
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             
เพื่อส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิ ัน้พืน้ฐานในการเขา้ร่วมประชุมและใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

 
1. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1 จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบญัชี และบริษัท          
อาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ เพิ่มเติมตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

3.2 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท เรื่องก าหนดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นหรอืวสิามญัผู้ถือหุน้ 
ระเบียบวาระการประชุม และสาระส าคญัที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ       
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์”) SETPORTAL โดยทนัทหีรอืไม่เกนิ 9.00 น.ของ
วนัท าการถดัไปนับจากวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีต ิ

3.3 ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจดัส่งหนังสือเชญิประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาการประชุม วาระการประชุม 
วตัถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระทีเ่สนอ พรอ้มทัง้ความเหน็ของ คณะกรรมการบรษิทั ตลอดจน
ขอ้มูลประกอบการประชุมต่างๆ อย่างเพยีงพอ เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั (สามสบิวนั) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบรษิัทที่ www.millconsteel.com  
และเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และจดัส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 
21 วนั (ยีส่บิเอด็วนั) ยกเวน้กรณีมคีวามจ าเป็นเร่งด่วน บรษิทัจะแจง้ล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่า      
ทีก่ฎหมายก าหนด 

3.4 ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอเรื่องเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ และสามารถเสนอชื่อบุคคล              ผู้
มีคุณสมบตัิเพื่อรบัการิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทได้ก่อนวนัประชุม ตามหลกัเกณ์ที่บริษัท
ก าหนด  

3.5 ประธานทีป่ระชุมจดัสรรเวลาและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสในการแสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัท การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท รวมทัง้      
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามล่วงหน้ามากกว่า 3 เดอืนก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั
หรอืส่งมาที ่ 

ฝ่ายงาน ส านักกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 29 ถนนสลีม   
แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2652-333 ต่อ 208   โทรสาร 0-2632-9899 

 
โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ

เผยแพร่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์(SETPORTAL) พรอ้มกบัการน าส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
3.6 คณะกรรมการจะก าหนดวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยตอ้งมวีาระดงัต่อไปนี้ 

(1) การประชุมสามญัประจ าปี 
• พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ก่อน 
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• รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
• พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี 

สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปีทีผ่่านมา 
• พจิารณาอนุมตั ิหรอืใหง้ด การจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา 
• พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
• พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
• พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 
• วาระอื่นๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เพื่อให้คณะกรรมการตอบขอ้ซกัถาม            

ในประเด็นนอกเหนือจากวาระที่ก าหนดขา้งต้น หรอืให้ผู้ถือหุ้นให้ขอ้เสนอแนะในประเด็น
ต่างๆ ทีอ่ยู่ในความสนใจ แต่ในทุกกรณี จะไม่มกีารลงมตแิต่อย่างใด 

(2) การประชุมวสิามญั 
• พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ก่อน 
• กรณีมวีาระอื่น บรษิทัจะจดัใหม้สีารสนเทศทีค่รบถว้นและเพยีงพอ 
• พจิารณาวาระส าคญัตามทีค่ณะกรรมการเสนอต่อผูถ้อืหุน้ 

3.7 กรณีมกีารยกเลกิ เพิม่เตมิ หรอืเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมทีส่ าคญั บรษิทัต้องแจง้ตลาดหลกัทรพัย์
ล่วงหน้า ≥ 14 วัน ก่อนวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุม (Record Date “RD”) หรือ         
วนัปิดสมุดทะเบยีน  (Book Closing Date “BC”) 

3.8 ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวนัติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั 

3.9 มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพนัธ์ เป็นผูต้ิดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวก
ระหว่างบรษิัทกบันกัลงทนุ 

 
2. วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

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 าระบบคอมพวิเตอร์ และบาร์โคด้ มาใชใ้นการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีง เพื่อความสะดวก
รวดเรว็ และความถูกตอ้ง เชื่อถอืไดข้องขอ้มลู 

2.5 บรษิทัสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ 
2.6 อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยบรษิทัด าเนินการแนบ

หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบอ านาจใหก้รรมการอสิระทีบ่รษิทัแต่งตัง้ขึน้เป็นผูร้บัมอบอ านาจแทน โดยปฏบิตัหิน้าทีเ่สมอืนเป็น
ตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายย่อย หรอืสามารถมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงคะแนน
แทนตน ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะ ซึง่เป็นเงือ่นไขตามกฎหมายทัว่ไป 
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2.7 บริษัทชี้แจงและอธบิายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียง
ลงคะแนนอย่างชดัเจนตัง้แต่เริม่การประชุม 

2.8 บรษิทัจะไม่เพิม่วาระการประชุมนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ หรอืเปลี่ยนแปลง
ขอ้มลูทีส่ าคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

2.9 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม           
แสดงความคดิเหน็ และขอรบัการชีแ้จงจากคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูส้อบบญัชใีนวาระทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.10 บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล บรษิัทตรวจนับ
คะแนนเสยีงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบอย่างชดัเจนและ
โปร่งใส 

2.11 บรษิัทบนัทกึการประชุมในลกัษณะสื่อวดีทีศัน์และบนัทกึการออกเสยีงและได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้และบุคคลภายนอกทีส่นใจดกูารประชุมผูถ้อืหุน้ทีจ่ดัขึน้ 
 

3. หลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 
3.1 บรษิทัแจง้มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวนัประชุมผูถ้อืหุน้หรอือย่างชา้

ภายในเวลา 9.00 น.ของวันท าการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SETLink) เพื่อเผยแพร่ต่อผูล้งทุน 

3.2 บรษิทัจดัท ารายงานการประชุมทีม่สีาระส าคญัครบถว้น เพื่อจดัส่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์รษิทัภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ (ทัง้กรณีการประชุมสามญัผู ้      ถอื
หุน้และการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้) 

3.3 บรษิทัเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.millconsteel.com และมกีารแจง้
ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETLink) 
 

นอกจากนัน้บรษิทัมนีโยบายจดัการใหผู้ถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูถ้อืหุน้รายย่อยรวมทัง้ผูถ้อืหุน้
ต่างชาตไิดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยมแีนวปฎบิตัดิงันี้ 

(1) บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมสีทิธิเสนอเรื่องเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคล      
เพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกใหเ้ป็นกรรมการในการประชุมสามญัประจ าปี ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

(2) บรษิทัก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัใินการใชข้อ้มลูภายใน และ นโยบายการเผยแพร่ขอ้มลูทางการเงนิ 
และที่มใิช่ทางการเงนิ ต่อสาธารณะ เช่น การใช้ขอ้มูลในทางทีผ่ดิ การใช้ขอ้มูลภายในเพื่อการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์เพื่อป้องกนัมใิห ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ใชข้อ้มลูภายในแสวงหาประโยชน์โดยตรง
หรอืโดยอ้อม ทัง้นี้บรษิทัไดม้กีารแจง้นโยบายและแนวปฏบิตัใิหทุ้กคนภายในองค์กรปฏบิตั ิและตดิตาม
ผลอย่างสม ่าเสมอ 

(3) บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระส าคัญและ          
อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน์              
ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทัง้นี้  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบงัคับของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย            
อย่างเคร่งครดั 

(4) บริษัทก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และ         
แจ้งแนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในบรษิทัฯ ถือปฏิบตัิ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายในท าการ      
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ซื้อขายหลกัทรพัย์ ของบรษิทัฯ ภายใน 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิ
ประจ าปี  

(5) คณะกรรมการบรษิทั จะด าเนินการประชุมผู้ถอืหุน้โดยเรยีงตามวาระทีไ่ด้แจง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม 
และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้             
ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น            
เพื่อประโยชน์ของบรษิทั ฯ และไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

(6) ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยบรษิทัด าเนินการแนบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. 
แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชญิประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้น            
ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยตนเองได ้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอสิระ       
ที่บรษิัทแต่งตัง้ขึ้นเป็นผู้รบัมอบอ านาจแทน โดยปฏิบตัิหน้าที่เสมอืนเป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย 
หรอืสามารถมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงคะแนนแทนตน ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้น
หนังสอืมอบฉนัทะ ซึง่เป็นเงือ่นไขตามกฎหมายทัว่ไป 

(7) คณะกรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัส่วนไดเ้สยีและผู้เกี่ยวขอ้งเพื่อใหค้ณะกรรมการ
ได้พจิารณาธุรกรรมของบรษิัท ที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และตดัสนิใจเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัโดยรวม นอกจากนี้ กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนไดเ้สยีกบัธุรกรรมทีท่ ากบับรษิทั ต้องไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจท าธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามขัน้ตอนหรือมาตรการอนุมัติ                   
การท ารายการระหว่างกนัของบรษิทั 

(8) ก าหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการซื้อขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลง        
การถือครองหลกัทรพัย์ที่ออกโดยบริษัท ทัง้ของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ       
ผ่านเลขานุการบริษัท หลังการซื้อขายหลักทรพัย์ 1 วัน นับจากวันที่ขายหลักทรัพย์ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535 ทัง้นี้บริษัทได้ก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือ                
ไม่ปฏบิตัติาม  

(9) บรษิทัจดัท ารายงานการประชุมทีม่สีาระส าคญัครบถว้น เพื่อจดัส่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์บรษิทัภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผู้ถอืหุน้ (ทัง้กรณีการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
และการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้) 

 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ที่เป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รบัการปฏิบตัิและ

ปกป้องสิทธิ ขัน้พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น         
ส่วนน้อย การป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเขา้ท า รายการระหว่างกนั 
ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยก าหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

 
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

(1) แจ้งก าหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม         
พร้อมแจ้งข่าวต่อ ตลาดหลกัทรพัย์และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบรษิัทฯ อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนั      
นัดประชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบขัน้ตอนและกฎเกณฑต์่างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ทัง้วธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะ 
และการออกเสยีงลงคะแนน 

(3) จัดท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทัง้ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่            
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิ
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(4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตัง้          
เป็นกรรมการก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์อย่างชดัเจน พรอ้มทัง้แจง้เป็นจดหมายข่าวไปยงั
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

(5) ด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดบัระเบยีบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสอืเชญิประชุม และไม่เพิม่ระเบยีบ
วาระในทีป่ระชุมโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้ง
ใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 

(6) เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 

2. นโยบายการรกัษาความลบัและการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัท              

ที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคญั มิให้น าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้        
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดงันี้ 

(1) ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิาร เกีย่วกบัหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส 
และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ต่อ ส านักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 
275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) 
รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ        
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

(2) ให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ จดัท าและเปิดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท             
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) และจดัส่งส าเนารายงานนี้
ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. พร้อมทัง้รายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัทราบทุกไตรมาส 

(3) ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานและลูกจา้งของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายใน
ที่เป็นสาระส าคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ       
ในช่วง 1 เดอืนก่อนที่งบการเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา       
24 ชัว่โมงภายหลงัจากทีข่อ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูล
ภายในต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้ให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มกีารแจ้งขอ้มูลนัน้ให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
มาตรการลงโทษหากมกีารกระท าการฝ่าฝืนระเบยีบปฏิบตัิดงักล่าวขา้งต้น บรษิัทฯ ถือเป็นความผดิ     
ทางวนิัยตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิทัโดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตอืน
ด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงาน          
ดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

(4) ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง (ตามนิยามของสานักงานก.ล.ต.) แจง้ต่อคณะกรรมการหรอื       
ผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบรษิัท อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการ     
ซื้อขาย 

(5) ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษิัทฯน าขอ้มูลภายในของบรษิัท หรอืบรษิัท         
ทีร่่วมท าธุรกจิ ทีต่นไดร้บัทราบจากการปฏบิตัหิน้าที ่ไปซื้  หรอืขาย หรอื เสนอซื้อ หรอืเสนอขาย หรอื
ชกัชวนใหบุ้คคลอื่น ซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัหรอืบรษิทัร่วมทุนเพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือบุคคลอื่นและต้องปฏิบตัิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดีบริษัท
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ส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ถอืหุน้อย่างน้อย 3 เดอืนนับจากวนัทีม่กีารซื้อหลกัทรพัย์
บรษิทัครัง้สุดทา้ย ยกเวน้การขายหุน้บรษิทัทีซ่ื้อมาตามสทิธใิน Warrant 

(6) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน มหีน้าทีร่กัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัเช่น ความลบัทางการคา้ 
ความลบัเกี่ยวกับขอ้มูลกิจการร่วมค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี ความรู้ทางวชิาการ ฯลฯ        
ไม่ให้รัว่ไหลไปยงับุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บรษิัทหรอืผู้มส่ีวนได้เสยี 
ยกเวน้กรณีทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย หรอืไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจแลว้ 

(7) ต้องปฏบิตัติามขัน้ตอนและวธิกีารรกัษาความลบัของนโยบายการบรหิารจดัการเอกสารของบรษิทั และ
ขอ้ก าหนดเรื่องระบบสารบรรณของกลุ่มบรษิทั 

(8) เมื่อไดร้บัทราบขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งเกบ็รกัษาอย่างระมดัระวงั หรอืใชข้อ้มลูดงักล่าวเท่าทีจ่ าเป็นภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย ไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น และ             
ไม่พยายามเขา้ถงึขอ้มลูความลบัของผูอ้ื่น 

(9) ไม่เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทั แมพ้น้สภาพหรอืสิน้สุดการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากบรษิทัไปแลว้ 
(10) นอกจากขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บรษิทั ถอืว่าขอ้มูลต่าง ๆ ของบรษิทัเป็นขอ้มลูทีใ่ชภ้ายใน

เท่านัน้ ซึ่งกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ต้องใช้ขอ้มูลนัน้ภายใต้กรอบหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

(11) กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะไดร้บัการแจง้เตอืนไม่ใหใ้ชข้อ้มูลภายในหาประโยชน์ใหแ้ก่ตนเอง
หรอืผูอ้ื่น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบรษิทั เช่น จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื คู่มอืการก ากบัดูแลกจิการ      
ทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั เป็นตน้ 

(12) กรรมการ ผูบ้รหิารตัง้แต่ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสหรอืเทยีบเท่าในกลุ่มงานการเงนิและการบญัช ีจะไดร้บัแจง้
ขอความร่วมมอืใหง้ดการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วงเวลาทีบ่รษิทัจะมกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญั
ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั และกรรมการ ผูบ้รหิาร ตัง้แต่ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสหรอื
เทยีบเท่าในกลุ่มงานการเงนิและการบญัช ีมหีน้าทีร่ายงานการถอืหลกัทรพัย์และการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลกัทรพัย์ของบริษัทตามกฎหมาย และต้องส่งส าเนาให้เลขานุการบริษัทรายงานคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อทราบดว้ย 

 
ทัง้นี้หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกบั

สารสนเทศภายใน และระเบยีบว่าดว้ยการถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทั รวมทัง้หลกัเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแล       
ทีเ่กีย่วขอ้ง ถอืเป็นความผดิทางวนิัยตามระเบยีบบรษิทั และอาจมโีทษตามกฎหมาย 

 
3. นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการ         
ที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านัน้ และ            
ควรหลกีเลี่ยงการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งหรอืมส่ีวนไดเ้สยี
กับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดงักล่าว           
และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิใจ รวมถงึไม่มอี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ 

ดงันัน้ จึงต้องพจิารณาความขดัแย้งกันของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกนัระหว่างบรษิัทกบั
บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมอย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติ มเีหตุผลและเป็นอสิระ โดยรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
แบ่งเป็น 5 ประเภท คอื 

(1) รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คอื รายการธุรกรรมการค้าที่บรษิัทท าเป็นประจ าและเป็นไปตามเงื่อนไข
การคา้ทัว่ไป เช่นการซื้อขายกลุ่มผลติภณัฑเ์หลก็ การซื้อวตัถุดบิ และการใหบ้รกิารเป็นตน้ 
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(2) รายการสนับสนุนปกต ิคอื รายการธุรกรรมการคา้เกี่ยวกบัสนิทรพัย์/บรกิาร เพื่อสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้ด าเนินการไปได้อย่างราบรื่น ได้แก่ การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้าง            
ท าโฆษณา สญัญาความช่วยเหลอืทางเทคนิค หรอืจา้งบรหิารงาน เป็นตน้ 

(3) รายการเช่า/ ให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ระยะสัน้ คอื รายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ที่ไม่สามารถ
แสดงไดว้่าเป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป และมอีายุสญัญาไม่เกนิกว่า 3 ปี 

(4) รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารอย่างอื่น 
(5) รายการที่เกี่ยวโยงกัน นอกจากรายการตามขอ้ 1-4 รูปแบบพฤติกรรมของความขดัแย้งกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนรวมทีพ่บเหน็บ่อย 
(5.1) การหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือสร้างความได้เปรียบใดๆ ให้ตนเองจากการเป็นลูกจ้าง      

ของ บรษิทั 
(5.2) การรบัผลประโยชน์จากการด ารงต าแหน่งหน้าที ่
(5.3) การใชท้รพัยส์นิของบรษิทัเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
(5.4) การใชข้อ้มลูของบรษิทัเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพอ้ง 
(5.5) การรบังานนอกแลว้ส่งผลต่อความเสยีหายของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
(5.6) การใหข้องขวญั ของก านัล เพื่อความกา้วหน้า 
(5.7) การช่วยญาตมิติรใหไ้ดง้านอย่างไม่เป็นธรรม 
(5.8) การจ่ายผลประโยชน์ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและผลประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการเลื่อน

ระดบั ต าแหน่ง หรอืโบนัส 
 

บริษัท ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัท           
เป็นส าคญัและไม่เกีย่วขอ้งในกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 
แนวทางปฏบิตัทิีด่ ี

(1) หลกีเลี่ยงการมส่ีวนเกี่ยวขอ้งทางการเงนิ และ/หรอืความสมัพนัธ์กบับุคคลอื่นภายนอก ซึ่งจะส่งผลให้
บรษิทัตอ้งเสยีผลประโยชน์ หรอืก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 

(2) บุคลากรทุกระดับจะต้องท ารายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน             
ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด และแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทราบ หากมี        
ขอ้สงสยัหรอืไม่แน่ใจ ให้รายงานเรื่องดงักล่าวโดยทนัท ีโดยใช้แบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์       
ทบัซอ้นของบรษิทั พรอ้มแนบรายละเอยีดของเรื่องดงักล่าว โดยกรรมการน าส่งใหค้ณะกรรมการบรษิทั  

ส าหรบัผู้บริหารและพนักงานน าส่งให้ผู้บงัคบับญัชา เพื่อให้ค าแนะน าการปฏิบตัิที่เหมาะสม       
และส่งส าเนาใหฝ่้ายตรวจสอบเพื่อทราบ (โปรดดแูบบการเปิดเผยรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์) 

(3) การตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยปราศจาก
อิทธพิลของความต้องการส่วนตวั หรอืของบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง และใช้ราคาทียุ่ตธิรรมเหมาะสม เสมอืน     
ท ารายการกบับุคคลภายนอก เมื่อตอ้งเกีย่วขอ้งในกระบวนการเสนอว่าจา้ง คดัเลอืกตดัสนิใจหรอือนุมตัิ
รายการที่อาจมีผลประโยชน์ทบัซ้อนให้รายงานผู้บงัคบับญัชาหรือผู้มส่ีวนร่วมในการอนุมตัิ โดยใช้         
แบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์ทบัซอ้นของบรษิทัและใหถ้อนตวัจากการมส่ีวนร่วมในกระบวนการ
ดงักล่าวหรอืถอนตวัจากการด าเนินธุรกรรมกบับรษิทั 
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หากมรีายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไข
การคา้โดยทัว่ไป จะต้องน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิโดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ (แล้วแต่
กรณี) ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
4. นโยบายเก่ียวกบัการเข้าท ารายการระหว่างกนั 

คณะกรรมกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกัน            
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง            
การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ ตามมาตรฐานการบญัช ี       
ทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์โดยบรษิทัฯ มนีโยบายในการท ารายการระหว่างกนัดงันี้ 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นรายการทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไปจะตอ้งกระท าอย่างยุตธิรรม ตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดกรอบการท ารายการดงักล่าว ซึง่ไดร้บัการพจิารณา
และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน า เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ          
เป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนัน้            
มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั 
ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธพิลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร บุคคล         
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทัง้นี้บริษัทฯ จะจดัท ารายงานสรุปการท า
ธุรกรรมรายการระหว่างกนั เพื่อรายงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ                 และ
การประชุมคณะกรรมการบรษิัทในทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทพบว่ามีการด าเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิทัร่วมกนัด าเนินการเพื่อหาทางแกไ้ข 

(2) โดยรายการทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป จะตอ้งเป็นรายการทางการคา้ทีบ่รษิทัฯ กระท าเป็นปกต ิ     
เพื่อประกอบกิจการหรอืเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทัว่ไปมลีกัษณะเดยีวกบับริษัทฯ กระท า           
เพื่อสนับสนุนรายการธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ โดยรายการดงักล่าวจะต้องเป็นรายการทีม่เีงื่อนไขการคา้               
ทีม่รีาคาและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเททางผลประโยชน์ 

(3) หากมกีารเขา้ท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นธุรกรรมอื่น บรษิทัฯ จะต้องเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
พจิารณาและใหค้วามเหน็ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ         
เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการ
ระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้บรษิทัฯ จะจดัใหม้ผีู้เชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชเีป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบั
รายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ยหรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทัฯ ไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

 
5. การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน                
รวมทัง้ด าเนินการทบทวนความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอเพื่อปกป้องเงนิลงทุนของ       
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ผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การด า เนินงาน         
การก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง และการบรหิารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้
บรษิัทฯ มคีวามมัน่ใจที่จะบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงิน           
ทีม่คีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้และเพื่อใหบ้รรลุการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิลเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิดงักล่าว 

ทัง้นี้  บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติ หน้าที่            
โดยขึ้นตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรบัผดิชอบการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ ให้มปีระสทิธภิาพ      
โดยก าหนดให ้ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา เพื่อใหค้วามเหน็เรื่องความเพยีงพอของระบบ
ควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

 
 

 
  



                   บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
                MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 55 

กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมกรรมการชุดย่อย 
 
กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท 
 
1 วตัถปุระสงค ์

 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่และ                
ความรบัผดิชอบ ของตนทีม่ตี่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในฐานะตวัแทนของผูถ้อืหุน้ ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทั จงึมบีทบาท
ส าคัญในการก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่า และความเชื่อมัน่ให้แก่บริษัท           
รวมทัง้สรา้งผลตอบแทนจากการลงทุน และประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนก ากบัดแูลกจิการของฝ่ายจดัการให้
เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการบรษิัทมอี านาจ และความรบัผดิชอบตามกฎหมาย 
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 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด          
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิตามที่กฎหมาย และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนด 

2.1.3 คณะกรรมการบรษิทัเลอืกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณา
เห็นสมควรจะเลอืกกรรมการคนหนึ่งหรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธาน              
มหีน้าทีต่ามขอ้บงัคบัในกจิการซึง่ประธานกรรมการเป็นผูม้อบหมาย 

2.1.4 ประธานกรรมการบรษิัทเป็นกรรมการอิสระ และจะต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ 

2.1.5 การเลอืกตัง้คณะกรรมการบรษิัทให้กระท าโดยที่ประชุมผูถ้ือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมคีะแนนเสยีง
เท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

2.1.6 กรรมการบรษิทัต้องมคีวามหลากหลายทางดา้นคุณวุฒ ิเพศ อายุ ทกัษะวชิาชพี และความเชีย่วชาญ
เฉพาะดา้น โดยประกอบดว้ยผูม้คีวามรูใ้นธุรกจิของบรษิทัฯ และดา้นบญัชแีละการเงนิอย่างน้อย 1 คน 

 
2.2  คณุสมบติัของกรรมการ 

2.2.1 คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่ างๆ มีความสามารถและประสบการณ์                
ทีเ่หมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มคีวามซื่อสตัย์ต่อหน้าที ่มวีสิยัทศัน์ รวมทัง้จะต้องอุทศิ
เวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างอิสระ              
เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

2.2.2 มีคุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด รวมถึง        
ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ           
ที่มมีหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ส 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  

นอกเหนือจากคุณสมบตัิตามขอ้ 2.2 ขา้งต้น กรรมการอิสระต้องมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามที่คณะกรรมการ
ตลาดทุนก าหนดดงันี้  

2.3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ ผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่        
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทัง้นี้ ให้นับรวม        
การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2.3.2 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั       
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี้ ลักษณะต้องห้าม
ดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรอืที่ปรกึษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น         
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต 

2.3.3 ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น
บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาตหรอืบรษิทัย่อย 

2.3.4 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั 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 ี  ซึ่งมผีูส้อบบญัชขีอง บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื      
ผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า        
2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

2.3.6 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอื               
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย         
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็น ผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี านาจ
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ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวิชาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

2.3.7 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของผูข้ออนุญาต ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 

2.3.8 ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการ ของผูข้ออนุญาตหรอื
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง 
พนักงาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้น ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนั 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 กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 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 านวนใกล้ทีสุ่ดกบัส่วน       
1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนนัน้ ใหจ้บัฉลากกนั
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระในขอ้น้ีอาจไดร้บัเลอืกตัง้กลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได้ 

3.1.3 กรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระใหก้รรมการเลอืกบุคคล        
ซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ ากัด เขา้เป็นกรรมการ
แทนในการประชุมกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 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                
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมสีิทธอิอกเสยีงและ        
มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ 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 และดูแลใหก้รรมการบรษิทัได้รบัขอ้มูลอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจ           
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.1.3 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และมีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ               
มกีารลงคะแนนเสยีง และมคีะแนนเสยีงสองขา้งเท่ากนั 

4.1.4 เป็นผูเ้รยีกประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้อืหุน้ แต่อาจมอบหมายใหก้รรมการอื่นเรยีกหรอื         
ลงนามในหนังสอืเชญิประชุมได ้

4.1.5 เป็นประธานในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และมคีะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารลงคะแนนเสยีง และ        
มีคะแนนเสียงสองข้างเท่ากันด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบั            
ของบรษิทั และกฎหมาย 

4.1.6 จดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ และส่งเสรมิให้กรรมการบรษิัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคดิเห็น            
ได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง
ครบถว้น 

4.1.7 ด าเนินการและควบคุมใหก้ารประชุมกรรมการ หรอืการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปตามระเบยีบวาระ และ       
ตอ้งเปิดโอกาสใหก้รรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี ซกัถามหรอืแสดงความเหน็ตามสมควร 

4.1.8 เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจดัการ และสนับสนุนการปฏิบตัิ
หน้าทีข่องประธานกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการตามนโยบายของบรษิทั 

4.1.9 ก ากบัดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูและการจดัการอย่างโปร่งใสในกรณีทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
4.1.10 ก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการบรษิทัมโีครงสรา้งและองคป์ระกอบทีเ่หมาะสม 
4.1.11 ก ากับดูแลให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ             

และกรรมการบรษิทัแต่ละคน เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
 

4.2 อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
4.2.1 คณะกรรมการมอี านาจและหน้าที่และความรบัผดิชอบในการจดัการบรษิัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค์ขอ้บงัคบัของบรษิัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทปีระชุมผู้ถือหุ้น โดยยดึหลกั         
“ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี าหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน” ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

4.2.2 จดัให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วนัสิ้นสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบรษิัทฯ            
ทีผู่ส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้ และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

4.2.3 ก าหนด วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกจิ 
งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายใน                
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ที่เหมาะสม การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสูง สุดขององค์กร (Succession Plan)                
รวมถงึทบทวนเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

4.2.4 ควบคุมและก ากบัดูแลการบรหิารและการจดัการของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 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 าหนดโครงสร้างการบรหิารงาน มอี านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ       
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ      
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ ทัง้นี้ การมอบ
อ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนั ้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้
คณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและ
อนุมตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มส่ีวนไดเ้สยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่นใด         กบั
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

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) นโยบายบรรษทัภบิาลในการดแูลผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 
(4) นโยบายการปกป้องดแูลรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทั 
(5) นโยบายการรกัษาความลบัและการใชข้อ้มลูภายใน 
(6) นโยบายการรบั - ให ้ของขวญั การเลีย้งหรอืประโยชน์อื่นใด 
(7) นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(8) นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(9) นโยบายทรพัยส์นิทางปัญญาและการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(10) นโยบายและมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
(11) นโยบายการแจง้เบาะแสและคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ 
(12) นโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 
(13) นโยบายการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
(14) นโยบายการไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน 
(15) นโยบายความเป็นกลางทางการเมอืง 



                   บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
                MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 60 

(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/ขัน้ตอนในการปฏบิตัเิพื่อต่อตา้นการทจุรติ 
คอร์รปัชัน่ จดัใหม้รีะบบทีส่นับสนุนการต่อต้านการทุจรติ คอร์รปัชัน่ทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
ฝ่ายบรหิารไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญักบัการต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่ในทุกๆ รูปแบบ ในทุกๆ 
กจิกรรมของบรษิทัและปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

4.2.13 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกประธานกรรมการบริษัท โดยที่ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ
บรษิทั และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั และมกีารแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่
อย่างชดัเจน 

4.2.14 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้บริษัทมีนโยบายก ากับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ              
เพื่อค านึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการก าหนดบทบาทหน้าที่และ       
นโยบายก ากบัดแูลกจิการ และใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี น าไปปฏบิตั ิ

4.2.15 คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหก้รรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คดัเลอืกกรรมการ          
ทีจ่ะเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ โดยค านึงถงึ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลา
ได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทกัษะวชิาชพีในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการ          
ที่ยงัขาด อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 

4.2.16 กรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัต าแหน่งครัง้แรก จะไดร้บัการปฐมนิเทศ เพื่อรบัทราบขอ้มลู กฎระเบยีบ 
นโยบายต่าง ๆ และผลการด าเนินงานของบรษิทั  

4.2.17 บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ปี            
เพื่อเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิาน 

4.2.18 บรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปีของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย 
และรายบุคคล ปีละ 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาหลกัเกณฑ์
ในการประเมนิของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ได้
พิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท         ที่
รบัผดิชอบหรอืไม่ 

4.2.19 ก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีข่บัเคลื่อนใหบ้รษิทัเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
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4.2.20 ก ากบัดูแลใหม้กีารก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัความปลอดภยั และสุขอนามยัในสถานที่
ท างาน 

4.2.21 แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัเพื่อรบัผดิชอบด าเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบรษิทัหรอืคณะกรรมการ 
เช่น ทะเบยีนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมกรรมการ หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ 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 กรรมการแต่ละคนมอีสิระทีจ่ะเสนอเรื่องเขา้สู่วาระการประชุม
กไ็ดซ้ึ่งในการประชุมทุกคราวจะมกีารก าหนดวาระการประชุมทีช่ดัเจน มเีอกสารประกอบการประชุม                  
ทีค่รบถว้นเพยีงพอ โดยจดัส่งใหก้บัคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อใหค้ณะกรรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลู
อย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

5.1.3 ในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุม        
ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือ
ประโยชน์ของบรษิทัจะแจง้การนัดประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้ได้ 

5.1.4 ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ท าหน้าที่ประธานกรรมการ จะจดัสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่              
ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบทั ว่ถึง                        
โดยมกีารจดัท ารายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเกบ็ไวส้ าหรบักรรมการและผูเ้กีย่วขอ้ง 
ตรวจสอบได ้

 
5.2  ผู้เข้าร่วมประชมุ 

ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด         
จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิตามหน้าที่ได้ถ้ามี           
รองประธานกรรมการใหร้องประธานเป็นประธาน ถา้ไม่มรีองประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้
ใหป้ระธานกรรมการมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 
5.3  การลงคะแนนเสียง 

การวนิิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ่งมเีสยีงหนึ่งเสยีงในการลงคะแนน 
เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน            
ในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
 
5.4  การบนัทึกรายงานการประชมุ 

เลขานุการคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
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6 การรายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการต้องรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดท 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) 

โดยผลคะแนนและขอ้คดิเห็นของกรรมการจะน าไปใชเ้พื่อการปรบัปรุงการปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการ          
ในแต่ละปี และเพื่อใหก้ารท างานของคณะกรรมการมปีระสทิธผิลมากขึน้ 

 
8 ค่าตอบแทนกรรมการ 

(1) คณะกรรมการมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทน 
โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ผลประกอบการของบรษิทั และ
หน้าที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยการพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอ านาจอนุมตัขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัในรูปแบบของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอื
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรอืจะให้มผีลตลอดไป
จนกว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รบัเบี้ยเลี้ยงและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบ       
ของบรษิทั  

(3) กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จะได้รบัผลตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นลูกจา้งหรอืพนักงานของ
บรษิทั 
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กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร 
 
1 วตัถปุระสงค ์

 คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อท าหน้าทีบ่รหิารกจิการของบรษิทั
ตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามกรอบนโยบายที่ก าหนดไว ้อีกทัง้         
สรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ตลอดจนผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

 
2 องคป์ระกอบการแต่งตัง้ และคณุสมบติั 

2.1  องคป์ระกอบ และการแต่งตัง้ 
2.1.1 คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลอื่น รวมกนั 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 กรรมการบรหิารทีเ่ป็นผู้บรหิารของบรษิทัมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่าที่ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิาร           

ของบรษิทั เวน้แต่คณะกรรมการบรษิทัจะมมีตเิป็นอย่างอื่น 
3.1.3  กรรมการบรหิาร ที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมไิด้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผู้บรหิารของบรษิทั        

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 ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 

ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
4.2 ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทั ในการตดัสนิใจในประเดน็ทีส่ าคญัต่อกลยุทธ ์      

ขององค์กรและทศิทางการด าเนินธุรกจิ แผนการลงทุน งบประมาณ การจดัสรรทรพัยากร รวมทัง้
สรา้งระบบการท างานของบรษิทัใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ก่อนน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาอนุมตั ิ

4.3 พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาอนุมตั ิทัง้นี้ ให้รวมถงึการพจิารณาและอนุมตักิารเปลี่ยนแปลงและ
เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณี
เร่งด่วน และใหน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบในทีป่ระชุมคราวต่อไป 

4.4 อนุมตักิารซื้อขายสนิคา้อนัเป็นธุรกรรมปกตขิองบรษิทัในวงเงนิไม่เกนิ 1,000 ลา้นบาท 
4.5 อนุมตัิค่าใช้จ่ายในการซื้อทรพัย์สนิอนัมลีกัษณะเป็นการลงทุนตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติ 

นอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นงบประมาณประจ าปี ในวงเงนิไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 
4.6 อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท หรอืตามที่คณะกรรมการบรษิัทได้เคยมอีนุมตัใินหลกัการไว้
แลว้ 

4.7 เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจดัการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การ
บรหิารงานทัว่ไป และดา้นการปฏบิตักิารอื่นๆ  

4.8 จดัสรรบ าเหน็จรางวลัซึ่งได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ต่อพนักงานหรือลูกจ้างของ
บรษิทั      หรอืบุคคลใดๆ ทีก่ระท ากจิการใหบ้รษิทั 

4.9 ควบคุมดูแลการด าเนินการหรอืการบริหารงานประจ าวนัของบรษิทั ทัง้นี้ อ านาจของผูบ้รหิารจะไม่
รวมถงึการอนุมตัริายการใดทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ หรอืรายการใดทีค่ณะกรรมการบรหิารหรอืบุคคลที่
เกี่ยวโยงกนักบัผูบ้รหิาร มส่ีวนไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิทั
ย่อย (ถ้าม)ี           ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัริายการใน
ลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งไดก้ าหนดไว้ 

4.10 ติดตามผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้และก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ 

4.11 ก ากบัดแูลการปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 
4.12 ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายเป็นคราวๆ ไป 
 

5 การประชมุกรรมการบริหาร 
5.1  จ านวนครัง้การประชุม  

คณะกรรมการบริหารประชุมไม่น้อยกว่า 10 ครัง้ต่อปี ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอ านาจ              
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และพิจารณากลัน่กรองเรื่องที่จะน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พจิารณาอนุมตั ิ
 
5.2  ผู้เข้าร่วมประชมุ 
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การประชุมคณะกรรมการบรหิาร ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบรหิาร
ทัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชุม และใหป้ระธานคณะกรรมการบรหิารเป็นประธานในที่ประชุม 

ในกรณี ที่ประธานกรรมการบรหิารไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ที่ประธาน
คณะกรรมการบรหิารมอบหมายใหก้รรมการบรหิารคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

 
5.3  การลงคะแนนเสียง 

มตทิีป่ระชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิาร ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีที่
เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการบรหิารทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
 
5.4  การบนัทึกรายงานารประชมุ 

เลขานุการคณะกรรมการบรหิารหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 

6 การรายงานของคณะกรรมการบริหาร 
รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิาร (ถา้ม)ี  ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
 

7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการบรหิารจะท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานทุกปี ทัง้การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ และ

แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมนิ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ  
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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1 วตัถปุระสงค ์
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อ               

ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และ              
การตรวจสอบภายใน เพื่อให้กิจการมีระบบการก ากับดูแลที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจน          
ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงนิ อีกทัง้สร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มส่ีวนได้เสยี 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 คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ 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 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของ

บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั 

2.2.3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท 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
เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหท้นัต่อการเปลี่ยนแปลงทีอ่าจเกดิขึน้
และควรได้เพิม่พูนความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานของบรษิัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ประสทิธผิลของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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2.2.6 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่และแสดงความเห็น หรอืรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมายไดอ้ย่างเป็นอสิระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

 
3 วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 

3.1 วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ กรรมการ

ตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้ให้กลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ 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 สอบทานให้บริษัทมรีายการทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกบั            

ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่ร ับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบบญัชใีดๆ ที่เห็นว่าจ าเป็นและ        
เป็นเรื่องส าคญัในระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั 

4.2 สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบควบคุมภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมีประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสอบทาน
ร่วมกบัผูส้อบบญัชภีายนอกและผูต้รวจสอบภายใน 

4.3 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                
รวมทัง้ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4.4 พจิารณาคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชภีายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบรษิัท รวมถึงพจิารณา
เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชภีายนอกและผูต้รวจสอบภายใน โดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอ
ของทรพัยากร และปรมิาณงานตรวจสอบของส านักงานตรวจสอบบญัชนีัน้ รวมถงึประสบการณ์ของบุคลากร
ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั  

4.5 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง 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 ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึการแสวงหา

ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจ าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้             
การปฏบิตังิานภายใตห้น้าทีค่วามรบัผดิชอบส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

4.10 จดัใหม้กีารประชุมโดยทีไ่ม่มฝ่ีายบรหิารเขา้ร่วมอย่างน้อยปีละ 3 ครัง้ แบ่งเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี
ภายนอก 1 ครัง้ การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 1 ครัง้ และการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ          
1 ครัง้ 

4.11 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญ            
เฉพาะเรื่องไดเ้มื่อเหน็ว่าจ าเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั 

4.12 ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหน้าที ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเชญิให้ฝ่ายจดัการ ผู้บรหิารหรอื
พนักงานของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็ เขา้ร่วมประชุมหรอืส่งเอกสารทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอืจ าเป็น 

 
5 การประชมุ 

5.1 จ านวนครัง้การประชุม  
5.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อรบัทราบและพจิารณาตลอดจน

ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทั  
5.1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมี          

การร้องขอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบบญัชีภายนอก ผู้ตรวจสอบบญัชภีายใน หรือ
ประธานกรรมการบรษิทั เมื่อม ีระเบยีบวาระจ าเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ทีต่อ้งหารอืร่วมกนั 

5.1.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยค าสัง่ของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงั
กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการ            
นัดประชุมโดยวธิอีื่นหรอืก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้
 

5.2 ผู้เข้าร่วมประชมุ 
5.2.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ

ตรวจสอบทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธาน            
ในทีป่ระชุม 

5.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรอืไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ มอบหมายใหก้รรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 

5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตาม       
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

 
5.3 การลงคะแนนเสียง 

มตทิีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการตรวจสอบทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีที่
เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด กรรมการตรวจสอบทีม่ส่ีวนไดเ้สยี       
ในเรื่องทีพ่จิารณา ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
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5.4 การบนัทึกรายงานการประชมุ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 

 
6 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ 
6.2 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบไวใ้นในรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลู

ประจ าปี (แบบ 56-1) ถงึการปฏบิตัติามหลกัการตรวจสอบทีด่ ี 
 

7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการตรวจสอบจะท าการประเมนิผลการปฏบิตัิงานทุกปี ทัง้การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

และแบบประเมนิตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมนิ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั ทราบ 
 

8 ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาตามความเหมาะสมกบัหน้าที่ความรบัผดิชอบที่ไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
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กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
1 วตัถปุระสงค ์

เพื่อให้บริษัทมีการพฒันาด้านการบริหารความเสี่ยงให้มปีระสิทธภิาพอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกบั            
แนวปฏิบตัดิ้านการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีที่บรษิัทจดทะเบยีนพงึปฏบิตั ิจงึสมควรจดัใหม้คีณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง เพื่อท าหน้าทีก่ าหนดนโยบายก ากบัและส่งเสรมิการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบทีส่ าคญั                   
ทีท่ าใหบ้รษิทับรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 

 
2 องคป์ระกอบการแต่งตัง้ และคณุสมบติั 

2.1 องคป์ระกอบ และการแต่งตัง้ 
2.1.1 คณะกรรมการบรษิัท เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง โดยก าหนดประธานของคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อยสามคนเป็นคณะกรรมการ            

บรหิารความเสีย่ง 
2.1.3 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

 
2.2 คณุสมบติั 

2.2.1  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องไม่ด ารงต าแน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรอื 
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 าแหน่งกต็่อเมื่อ
ลาออกจากการเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
3.2 การพ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการบรหิารความเสีย่งพน้จากการด ารงต าแหน่งโดยทนัท ีเมื่อ 
- ลาออก 
- พน้จากการเป็นกรรมการบรษิทั 
- ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
- คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
- ถงึแก่กรรม 

การลาออกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรมายงั
คณะกรรมการบรษิทั 
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4 ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
4.1 ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้ค าแนะน า                      

แก่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ ในเรื่องการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร 
4.2 ก ากบัดูแลและสนับสนุนใหก้ารบรหิารความเสีย่งประสบความส าเรจ็ในระดบัองค์กรตลอดจนระดบัโครงการ        

โดยมุ่งเน้นเพิม่การใหค้วามส าคญัและค านึงถงึความเสี่ยงในแต่ละปัจจยัเพื่อประกอบการตดัสนิใจในการใช้
ทรพัยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

4.3 พิจารณาประเมินความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทในระดับองค์กร อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์                 
ดา้นการพฒันา ดา้นการผลติ ดา้นการลงทุน ดา้นการเงนิ และดา้นกฎหมายและกฎระเบยีบ โดยใหเ้สนอแนะ              
วธิป้ีองกนั และวธิลีดระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

4.4 รายงานการก ากบัผลการประเมนิความเสีย่ง และการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
เป็นประจ า ในกรณีที่มีเรื่องส าคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมี นัยส าคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ                
เพื่อพจิารณาโดยเรว็ทีสุ่ด 

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  ผู้เข้าร่วมประชุม 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง                         
ของกรรมการบริหารความเสี่ยงทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง            
เป็นประธานในทีป่ระชุม 

ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้                   
ให้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายใหก้รรมการบรหิารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน         
ในทีป่ระชุม 

 
5.3  การลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุมใหถ้ือเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิารความเสี่ยง ที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน        
ในกรณีทีเ่สยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการบรหิารความเสีย่งทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
 
5.4  การบนัทึกรายงานการประชุม 

เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
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6 การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
6.1 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
6.2 รายงานผลการด าเนินงานของคระกรรมการบรหิารความเสีย่งไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ถงึการปฏบิตัติามหลกัการบรหิารความเสีย่งทีด่ ี 
 

7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทัง้การประเมินตนเอง                          

ของคณะกรรมการ และแบบประเมนิตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมนิ เพื่อใหค้ณะกรรมการ
บรษิทั ทราบ 

 
8 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงจะพจิารณาตามความเหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ         
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
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กฎบตัรคณะกรรมการบริหารการลงทุน 
 

1 วตัถปุระสงค ์
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ก าหนดนโยบาย 

หลกัเกณฑ์ และขอบเขตของการลงทุน รวมถึงติดตามการลงทุนของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกรอบนโยบาย หลกัเกณฑ์ 
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 / หรอื 
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 าแหน่งกต็่อเมื่อครบวาระหรอื ลาออก
จากการเป็นกรรมการบรหิารการลงทุน 

3.1.3  กรรมการบรหิารการลงทุน ทีไ่มไ่ดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั พน้ต าแหน่งกต็่อเมื่อลาออกจากการ
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 รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัท            

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 ใหเ้สนอประธานกรรมการบรหิารการลงทุนเรยีกประชุม             
เพื่อพิจารณาการลงทุนนัน้ๆ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร               
ตามอ านาจอนุมตัขิองบรษิทั 
 
5.2  ผู้เข้าร่วมประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง                 
ของกรรมการบริหารการลงทุนทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน           
เป็นประธานในทีป่ระชุม 

ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริหารการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้                  
ให้ที่ประธานคณะกรรมการบรหิารการลงทุนมอบหมายให้กรรมการบรหิารการลงทุนคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน            
ในทีป่ระชุม 
 
5.3  การลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุมใหถ้ือเสยีงขา้งมากของกรรมการบรหิารการลงทุน ที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน        
ในกรณีทีเ่สยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการบรหิารการลงทุนทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
 
5.4  การบนัทึกรายงานการประชมุ 

เลขานุการคณะกรรมการบรหิารการลงทุนหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
 

6 การรายงานของคณะกรรมการบริหารการลงทุน 
รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารการลงทุน (ถา้ม)ี ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
 

7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการบรหิารการลงทุนจะท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานทุกปี ทัง้การประเมนิตนเอง                ของ

คณะกรรมการ และแบบประเมนิตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมนิ เพื่อให้คณะกรรมการ
บรษิทัทราบ 
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8 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรหิารการลงทุน จะพจิารณาตามความเหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ          
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
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กฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 

1 วตัถปุระสงค ์
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ก าหนดนโยบาย       

ด้านการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีและก าหนดแนวทางการปฏบิตัิดา้นการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีรวมทัง้การต่อต้านทุจรติ
คอรปัชัน่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อใหม้กีารด าเนินงานภายในองค์กรมีประสทิธภิาพ โปร่งใส น่าเชื่อถอื และตรวจสอบได้
พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานของบรษิทั ปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณ
ทางธุรกจิ เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

 
2 องคป์ระกอบการแต่งตัง้ และคณุสมบติั 

2.1 องคป์ระกอบ และการแต่งตัง้ 
2.1.1  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ โดยก าหนดให้ประธาน               

ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการตอ้งไม่เป็นผูบ้รหิารของบรษิทั  
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 กรรมการบรษิัท ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มวีาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของ      
การเป็นกรรมการบรษิทั 

3.1.2 กรรมการบรษิทัทีด่ ารงต าแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทั ครบวาระการด ารงต าแหน่งกต็่อเมื่อลาออกจาก        
การเป็นกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 

3.1.3 กรรมการก ากบัดแูลกจิการ ทีไ่ม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ครบวาระการด ารงต าแหน่งกต็่อเมื่อ
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 ากบัดูแลกิจการที่ด ีรวมถึงการด าเนินงานที่ส าคญั            
ทัง้ในดา้นการบรหิารงานทีย่ ัง่ยนื และดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4.2  ปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
4.3  ด าเนินการทบทวนนโยบายแนวทางการปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีอย่างสม ่าเสมอ 
4.4  ดูแลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนักงาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมกีารด าเนินการ

สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ก าหนด เพื่อพฒันาและยกระดบัการก ากับดูแลกิจการของบริษัท          
อย่างต่อเนื่อง  

4.5  ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
4.6  เสนอแนวทางในการปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

 
5 การประชมุ 

5.1  จ านวนครัง้การประชุม  
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการต้องประชุมร่วมกนัอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อรบัทราบและพจิารณา

ตลอดจนตดิตามผลการด าเนินงานการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั  
 
5.2  ผู้เข้าร่วมประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการเป็นประธาน               
ในทีป่ระชุม 

ในกรณี ที่ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้                 
ให้ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมอบหมายใหก้รรมการก ากบัดูและกิจการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธาน          
ในทีป่ระชุม 
 
5.3 การลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุมใหถ้ือเสยีงขา้งมากของกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน         
ในกรณีทีเ่สยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา 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 ากบัดูแลกิจการจะพจิารณาตามความเหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ         
ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
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กฎบตัรคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 
 

1 วตัถปุระสงค ์
คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหก้ารพฒันา         

ด้านการบรหิารทรพัยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมมีาตรฐาน และมทีศิทางที่ถูกต้องสอดคล้องกบันโยบายของหน่วยงาน
และองค์กร รวมทัง้สามารถใช้ขดีความสามารถของทรพัยากรมนุษย์ขบัเคลื่อนการด 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 เพื่อประโยชน์สงูสุดในการบรหิารและปฏบิตังิานในฐานะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 
 

3 วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
3.1  วาระการด ารงต าแหน่ง 

3.1.1 กรรมการบรษิทั ทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ มวีาระการด ารงต าแหน่งตามวาระ      
ของการเป็นกรรมการบรษิทั 

3.1.2 กรรมการบรษิัทที่ด ารงต าแหน่งผู้บรหิารของบรษิัท พ้นจากต าแหน่งก็ต่อเมื่อครบวาระหรอืลาออก          
จากการเป็นกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 

3.1.3 กรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ทีไ่ม่ไดด้ ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ครบวาระการด ารงต าแหน่ง            
กต็่อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 
3.2 การพ้นจากต าแหน่ง 

กรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยพ์น้จากการด ารงต าแหน่งโดยทนัท ีเมื่อ 
- ลาออก 
- ขาดคุณสมบตัขิองการเป็นกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
- คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
- ถงึแก่กรรม 

การลาออกของกรรมการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยงั
คณะกรรมการบรษิทั 
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4 ขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 
4.1 พจิารณากลัน่กรองนโยบายเรื่อง การบรหิารและการพฒันาบุคลากรต่างๆ ทีจ่ะมกีารเพิม่เตมิ แก้ไข ปรบัปรุง 

เปลีย่นแปลง ก่อนจะน าเสนอ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนุมตั ิ 
4.2 ทบทวน ปรบัปรุง แก้ไข ระเบยีบ ค าสัง่ ประกาศ ในการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย์ที่มใีช้ในปัจจุบนั หรอื

ก าหนดให้มีใช้ต่อไปในอนาคตให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท กฎหมายแรงงาน และ
เป้าหมายของบรษิทัฯ  

4.3 พจิารณาหลกัเกณฑก์ารขึน้เงนิเดอืน เงนิรางวลัพเิศษ ตลอดจนการเลื่อนระดบั การแต่งตัง้พนักงาน เพื่อเสนอ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรอืประธานกรรมการบรหิาร  

4.4 ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานด้านการบรหิาร และการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ แล้วรายงานความก้าวหน้า         
การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณากลัน่กรองใหเ้ป็นไปตามความเหน็ชอบ 

4.5  ก าหนดใหม้กีารจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิารระดบัสูงตัง้แต่ระดบัผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
เป็นตน้ไป เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 
5 การประชมุ 

5.1  จ านวนครัง้การประชุม  
คณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ตอ้งประชุมรว่มกนัอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ หรอืตามความ

เหมาะสม 
 
5.2  ผู้เข้าร่วมประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง           
ของกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์เป็นประธานในทีป่ระชุม 

ในกรณี ทีป่ระธานกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิหน้าทีไ่ด ้        
ให้ประธานคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์มอบหมายให้กรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ คนใดคนหนึ่ง             
เป็นประธานในทีป่ระชุม 
 
5.3  การลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีทีเ่สยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนน           
ในเรื่องนัน้ 
 
5.4  การบนัทึกรายงานการประชมุ 

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงาน          
การประชุม 

6 การรายงานของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ (ถ้าม)ี ในการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั 
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7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทัง้การประเมินตนเอง          

ของคณะกรรมการ และแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมนิ                 เพื่อให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบ 

 
8 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่              
ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 
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กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

1 วตัถปุระสงค ์
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้                 

ค าเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และ                     
ในการก าหนดอตัราค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทั เพื่อน าเสนอขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ใหค้ าเสนอแนะ        
แก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้บริหารระดับสูง และท าหน้าที่ก าหนดอัตราค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั และบรษิทัย่อย 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 าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน  
 

2.2  คณุสมบติั 
2.2.1  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องไม่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั 

และ / หรอื ประธานกรรมการบรหิารของบรษิทั  
2.2.2  เป็นผู้ที่สามารถอุทศิเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการสรรหาและก 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 าแหน่งก็ต่อเมื่อครบวาระหรอืลาออก          
จากการเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3.1.3 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท ครบวาระการด ารง
ต าแหน่งกต็่อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและก 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 และวธิกีารในการสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั และบรษิทั

ย่อย เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 
4.2 คดัเลอืกและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมและเป็นไปตามระเบยีบและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทและบริษัทย่อย                 
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  

4.3 พจิารณากลัน่กรองรายชื่อ ตรวจสอบประวตัแิละคุณสมบตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทางการ
ของผูท้ีจ่ะเสนอชื่อ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณา 

4.4 พจิารณาผลงาน คุณสมบตัิ และความเหมาะสมของกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระและสมควรไดร้บั
เลือกตัง้ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น           
เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

4.5 พจิารณาทบทวนความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในกรณีทีม่เีหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง          
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณสมบตัขิองกรรมการบรษิทั 

4.6 ดูแลใหค้ณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมขีนาดและองค์ประกอบทีเ่หมาะสมกบัองค์กร รวมถงึมกีาร
ปรบัเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป  

4.7 ก าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจ านวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใหแ้ก่
กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั และบรษิทัย่อย โดยมหีลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจน โปร่งใส และน าเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น         
แลว้แต่กรณี  

4.8 ดูแลใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั และบรษิทัย่อย ไดร้บัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบ 

4.9 ก าหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงขอ งบริษัท และบริษัทย่อย                
เพื่อพจิารณาผลตอบแทนประจ าปี 

4.10 ทบทวนขอ้เสนอของฝ่ายจดัการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์
พเิศษอื่นนอกเหนือจากค่าจา้งส าหรบัพนักงาน  และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

4.11 พิจารณา จดัท าแผนการพฒันากรรมการเพื่อพฒันาความรู้ บทบาทหน้าที่และพฒันาการต่างๆ ที่ส าคญั         
แก่กรรมการปัจจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึพจิารณาก าหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ 
 

5 การประชมุ 
5.1  จ านวนครัง้การประชุม  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งประชุมรว่มกนัอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้  
 
5.2  ผู้เข้าร่วมประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง
ของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการ        
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในทีป่ระชุม 
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ในกรณี ทีป่ระธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรอืไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมอบหมายให้กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 
5.3  การลงคะแนนเสียง 

มตทิีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมากของกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ในกรณีทีเ่สยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณา ตอ้งงดออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
 
5.4  การบนัทึกรายงานการประชมุ 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทกึรายงาน
การประชุม 

 
6 การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย    
ปีละ 2 ครัง้ 

 
7 การประเมินผลการปฏิบติังาน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานทุกปี ทัง้การประเมนิตนเอง
ของคณะกรรมการ และแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมนิ                  เพื่อให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบ 

 
8 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่          
ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 
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นโยบายบริษทั 
 
นโยบายทีส่ าคญัของบรษิทั มดีงันี้ 
 

(1) นโยบายก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ 
(2) นโยบายการจดัท าและการเกบ็รกัษาขอ้มลู 
(3) นโยบายบรรษทัภบิาลในการดแูลผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี 
(4) นโยบายการปกป้องดแูลรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทั 
(5) นโยบายการรกัษาความลบัและการใชข้อ้มลูภายใน 
(6) นโยบายการรบั - ให ้ของขวญั การเลีย้งหรอืประโยชน์อื่นใด 
(7) นโยบายความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(8) นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(9) นโยบายทรพัยส์นิทางปัญญาและการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(10) นโยบายและมาตรการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
(11) นโยบายการแจง้เบาะแสและคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทจุรติและคอรร์ปัชัน่ 
(12) นโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 
(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 าหนดให้บุคลากรของบริษัทให้ความส าคญักับการจดัการขอ้มูลภายในองค์กร โดยการจดัท าและ

รายงานขอ้มูลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรอืกฎหมายที่ก าหนด ส่วนการเก็บรกัษาขอ้มูลจะต้องด าเนินการใหอ้ยู่ใน
สภาพทีป่ลอดภยั และสามารถน ามาใชอ้า้งองิได ้ซึง่บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

(1) จะต้องจดัท าและรายงานเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และเป็นไปตามมาตรฐาน หรอื
กฎหมายทีก่ าหนด 

(2) ห้ามกระท าการเพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข หรือบันทึกด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ                     
เพื่อเปลี่ยนแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัท เช่น การบิดเบือนผลการด าเนินงาน             
การบนัทกึบญัชใีหผ้ดิไปจากความเป็นจรงิโดยเจตนา เป็นตน้ 

(3) เกบ็รกัษาขอ้มลูตามก าหนดเวลา ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
2. นโยบายบรรษทัภิบาลในการดแูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม 
ดงัต่อไปนี้ ผูถ้อืหุน้, ลูกคา้, คู่คา้, เจา้หนี้ และ ลูกหนี้, พนักงาน, คู่แข่งทางการคา้, สถาบนัการเงนิ, สงัคม ชุมชน และ
สิง่แวดลอ้มcและภาครฐั 

2.1 ผู้ถือหุ้น : บรษิัทมหีน้าที่ที่จะปกป้องและเคารพสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผู้ถอืหุ้นทุกประการ ซึ่งได้แก่สทิธิ          
ในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รบัส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รบัข้อมูลข่าวสารของกิจการ          
อย่างเพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้เพื่ออนุมตัใินวาระต่าง ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนดรวมทัง้การแต่งตัง้
หรอืถอดถอนกรรมการการแต่งตัง้ ผูส้อบบญัช ีการจดัสรรเงนิปันผล รวมทัง้กจิการอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน
ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมหีน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นให้สิทธใินเรื่องต่างๆในการประชุมสามญั         
ผู้ถือหุ้นประจ าปี ได้แก่ สทิธใินการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สทิธใินการเสนอบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็น
กรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งค าถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และ         
ตัง้ค าถามต่อที่ประชุม เป็นต้น รวมถึงสร้างการเติบโตอย่างมคีุณภาพและมัน่คง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รบัผลตอบแทน            
ทีย่ ัง่ยนื โดยมผีลประกอบการทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ เคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการไดร้บัขอ้มูลทีจ่ าเป็นโดยเท่าเทยีม
กนั เปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิ ด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ โปร่งใส และเป็นธรรม บรษิทัจะตอ้ง
ไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืจ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยมแีนวปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้  

(1) บรษิทัมหีน้าทีป่กป้องและเคารพสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ทุกประการ ซึง่ไดแ้ก่สทิธใินการซื้อขายหรอื
โอนหุ้น สิทธิในการได้รบัส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รบัขอ้มูลข่าวสารของกิจการอย่าง
เพยีงพอ สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัใินวาระต่างๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนดรวมทัง้การ
แต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล รวมทัง้กิจการอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ 

(2) บรษิทัมหีน้าทีส่่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใหส้ทิธใินเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
กรรมการล่วงหน้า สทิธใินการส่งค าถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สทิธใินการแสดงความ
คดิเหน็ และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุม เป็นตน้ 

(3) บรษิทัตอ้งไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืจ ากดัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
(4) ปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความซื่อสตัย์สุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ตามหลกัการของวชิาชพี ด้วย

ความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้
ถอืหุน้โดยรวม 
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(5) น าเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ฐานะขอ้มูลทางการเงิน การบญัช ีและรายงาน
อื่นๆ โดยสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจรงิ  

(6) แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถงึแนวโน้มในอนาคตของบรษิทั ทัง้ในดา้นบวกและดา้น
ลบ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนับสนุนและมเีหตุผลเพยีงพอ 

(7) หา้มมใิหพ้นักงานบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง และผูอ้ื่นโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบรษิทั    ซึ่งยงั
มไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับรษิทั 

(8) ก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัการหาประโยชน์จากขอ้มูลภายในใหแ้ก่ตนเอง 
หรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ หรอืการด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับรษิทั เพื่อใหเ้กดิความยุตธิรรมต่อผูถ้อืหุน้ 
 

2.2 ลูกค้า : สร้างความพงึพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รบับริการที่ด ีโดยปฏิบตัิต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม ให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิคา้และบรกิารอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ ส ารวจความพงึพอใจ
ของลูกค้า เพื่อน าผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพนัธ์และ            
ความร่วมมอืในระยะยาวกบัลูกค้าโดยยดึหลกัความซื่อสตัย์สุจรติ ความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกนัและกนั ด้วยการ
รบัผิดชอบเอาใจใส่และให้ความส าคญัต่อปัญหา และความต้องการของลูกค้าเป็นอนัดบัแรก โดยให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนปฏบิตัติามมาตรการดงัต่อไปนี้ 

ก. ยดึมัน่ในการน าเสนอและการส่งมอบสนิคา้และบรกิารทีไ่ด้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการ
ของลูกคา้ 

ข. ยดึถอืปฏบิตัติามเงือ่นไขต่าง ๆ ทีไ่ดท้ าขอ้ตกลงไวก้บัลูกคา้อยา่งดทีีสุ่ด 
ค. การเสนอราคาและเงือ่นไขทางการคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั ตอ้งมคีวามเท่าเทยีมกนั 
ง. ให้ขอ้มูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจรงิที่เกี่ยวกบัคุณสมบตัิและคุณภาพของสินค้าและบริการ   

เพื่อสรา้งความ เชื่อมัน่และความเป็นธรรมใหแ้ก่ลูกคา้ 
จ. พร้อมที่จะตอบค าถามของลูกค้ารวมทัง้ด าเนินการเกี่ยวกบัขอ้ร้องเรียน การให้ค าแนะน า และ        

การตดิตามผลความคบืหน้าในประเดน็ต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัแจง้จากลูกคา้ 
 

2.3 คู่คา้ : ปฏบิตักิบัคู่คา้ดว้ยความเสมอภาคและค านึงถงึผลประโยชน์ร่วมกนัพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพ          
ที่ยัง่ยนืกบัคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกนัและกนั โดยบรษิัทยดึถือปฏิบตัิตามระเบยีบการจดัซื้อจดัจ้าง ซึ่งมี การ
ก าหนดขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัไิว้อย่างชดัเจน บรษิัทมหีน้าที่ในการเปิดโอกาสใหคู้่คา้ทุกรายน าเสนอสนิค้า/บรกิารได้         
โดยเท่าเทยีมกนั โดยใหผู้บ้รหิารและพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัคู่คา้จะตอ้งปฏบิตัติามมาตรการดงันี้ 

ก. ตอ้งปฏบิตังิานต่อคู่คา้ดว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ และมคีวามเท่าเทยีมกนั 
ข. การพิจารณาและตดัสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทยีบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ        

โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
ค. ต้องรกัษาความลบัคู่คา้โดยหา้มมใิหม้กีารรบัสนิบนหรอืค่านายหน้าใด ๆ จากคู่คา้และรวมถงึหา้ม

เปิดเผยขอ้มูลหรอืขอ้เสนอของคู่คา้รายหนึ่งหรอืหลายรายใหแ้ก่ลูกค้ารายอื่น ๆ ทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม 

 
2.4  เจ้าหนี้  : ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการช าระให้กับเจ้าหนี้                 

อย่างครบถ้วนตามก าหนดเวลา และปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ตกลงอย่างครบถ้วน รวมทัง้สรา้งความสมัพนัธ์และปฏิบตัิ       
ต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และ ความไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน อีกทัง้บริษัทมีหน้าที่            
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ในการสร้างความสมัพนัธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลกัความซื่อสตัย์สุจริต ความเชื่อถือ และความ ไว้วางใจ          
ซึ่งกันและกัน รวมถึงการรบัผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความส าคญัต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ท าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้         
อย่างดทีีสุ่ด จงึไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) บริษัทมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความ
น่าเชื่อถอื และความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

(2) บรษิทัมหีน้าทีใ่นการรบัผดิชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามส าคญัต่อเงือ่นใขต่างๆ ทีไ่ดต้กลงไวก้บัเจา้หนี้อย่าง
ดทีีสุ่ด 
 

2.5. พนักงาน : ดูแลและปฏบิตัติ่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน             
การแต่งตัง้โยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยการเคารพในเกียรติ ศักดิศ์รี และ         
สทิธส่ิวนบุคคล ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัย์สนิของ
พนักงาน เปิดรบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนักงาน ตลอดจนเปิดโอกาสใหพ้นักงานรอ้งเรยีนผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รบัความเป็นธรรม รวมทัง้ปฏิบตัิต่อพนักงานทุกระดบัด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลอืก
ปฏิบตัิ เคารพสิทธิในการจดัตัง้และเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทัง้          
เปิดโอกาสให้พนักงานมสีทิธใินการต่อรองเงื่อนไขในการจ้าง ในด้านสทิธมินุษยชนบรษิัทจะไม่ด าเนินการบงัคบัใช้
แรงงานจา้งแรงงานเดก็ หรอืจา้งงานบุคคลทีอ่ายุต ่ากว่าทีก่ฎหมายก าหนด จะไม่เลือกปฏบิตัติ่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สญัชาติ หรอืเผ่าพนัธุ์ และไม่เลอืกปฏิบตัิ ไม่ว่าในทางใดก็ตาม และบรษิัทตกลงก าหนด
เงือ่นไขการจา้งงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดบัและต าแหน่งงาน โดยไม่ต ่ากว่าหลกัเกณฑต์ามทีก่ฎหมายก าหนด 
จงึก าหนดแนวทางการปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

(3) ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครดั 
(4) จัดให้มีการสรรหา คัดเลือก และจ้างงานที่เป็นธรรม โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 
(5) บรษิทัใหผ้ลตอบแทนแก่พนักงานโดยยดึหลกัการพจิารณาผลงานดว้ยความเป็นธรรมและสามารถ

วดัผลได้ด้วยวธิกีารวดัผลทีใ่ชแ้ละยอมรบักนัโดยทัว่ไปและเหมาะสมกบัลกัษณะงานของพนักงาน
โดยผลตอบแทนของพนักงาน รวมถงึ รายไดค้่าจา้งและค่าตอบแทนรายเดอืน รายไดจ้ากการท างาน
ล่วงหน้าและการท างานในวนัหยุด โบนัสและค่าตอบแทนพเิศษประจ าปี          การประกนัชวีติและ
ประกนัสุขภาพ กองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นตน้ 

(6) บรษิทัมุ่งส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดัอบรมและ
สมัมนาผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบั เป็นตน้ 

(7) บรษิทัปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนดว้ยความเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั เช่น การประเมนิผลการท างาน
ของพนักงาน การรกัษาความลบัเกีย่วกบัประวตัส่ิวนตวัและประวตักิารท างาน การใชส้ทิธสิวสัดกิาร
ต่างๆ เป็นตน้ 

(8) บริษัทค านึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นส าคญั และยึดถือปฏิบตัิต่อพนักงานทุกคนด้วยการเคารพ     
ในเกยีรต ิศกัดิศ์ร ีและ สทิธส่ิวนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสใหพ้นักงานรอ้งเรยีนผ่านช่องทางต่างๆ 
กรณีทีพ่นักงานไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 

(9) บรษิทัเคารพสทิธใินการจดัตัง้และเขา้ร่วมในองคก์รทางดา้นแรงงาน สหภาพแรงงาน หรอืองคก์รอื่น
ใด รวมทัง้เปิดโอกาสใหพ้นักงานมสีทิธใินการต่อรองเงือ่นไขในการจา้ง 

(10) บรษิทัมหีน้าทีด่แูลและจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะและเอื้อต่อ
การท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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(11) บรษิทัเคารพและค านึงถงึสทิธขิ ัน้พืน้ฐานในการจา้งงาน โดยบรษิทัจะไม่ด าเนินการบงัคบัใชแ้รงงาน 
จา้งแรงงานเดก็ หรอืจา้งงานบุคคลทีอ่ายุต ่ากว่าทีก่ฎหมายก าหนด 

(12) บรษิัทจะไม่เลอืกปฏิบตัิต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สญัชาติ หรอืเผ่าพนัธุ์ 
และไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่ว่าในทางใดกต็าม และจะปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั 

(13) บรษิทัตกลงก าหนดเงือ่นไขการจา้งงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดบัและต าแหน่งงาน โดยไม่    ต ่า
กว่าหลกัเกณฑต์ามทีก่ฎหมายก าหนด 

(14) รบัฟังขอ้คดิเหน็ ขอ้เนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีน และการแจง้เบาะแสการกระท าความผดิต่างๆ            จาก
พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ผ่านทางช่องทางที่บริษัทก าหนดไว้ โดยมี
กระบวนการในการด าเนินการ การแกไ้ข รวมถงึมาตรการคุม้ครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

(15) บรหิารงานดว้ยความระมดัระวงัและหลกีเลี่ยงการกระท าใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความมัน่คงในหน้าทีก่ารงานของพนักงาน 

 
2.6 คู่แข่งทางการค้า : ด าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มูลที่เป็น

ความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม และไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปัญญาของผูอ้ื่นหรอืคู่แขง่ทางการคา้ จงึก าหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัที่ดแีละเป็นธรรม โดยไม่กีดกนัผู้อื่นในการเข้าร่วม
แขง่ขนัทางธุรกจิ 

(2) ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม 
(3) ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย โดยปราศจากขอ้เทจ็จรงิหรอืกระท า

การใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรมต่อการแขง่ขนั 
 
2.7. สถาบนัการเงนิ : บรษิทัฯ ปฏบิตัแิละใหค้วามส าคญัต่อผูใ้หกู้้ และคงรกัษาความสมัพนัธ์อนัด ีเพื่อสรา้ง

ความเชื่อมัน่และเชื่อถอื และใหเ้กยีรตติ่อผูใ้หกู้ต้ามสญัญาทีผ่กูพนั 
2.8. สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม : ปฏบิตัติามกฎหมาย และ/หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง ดูแลป้องกนัมิ

ให้การด าเนินงานของบรษิัทก่อให้เกิดความเสยีหายต่อคุณภาพชวีติของสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิและ
สร้างสรรค์สงัคม ทัง้ในส่วนของการพฒันาคุณภาพชวีติ การประหยดัพลงังาน และการรกัษาสิง่แวดล้อม เพื่อความ
เจรญิกา้วหน้าต่อสงัคมโดยรวม โดยบรษิทัและพนักงานตอ้งยดึมัน่ปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีเคารพสทิธมินุษยชน และ
พงึปฏิบตัิต่อชุมชนทอ้งถิ่นที่อยู่อาศยัใกล้เคยีงกบับรเิวณโรงงานด้วยความเป็นมติร เช่น เด็ก สตร ีผู้พกิาร ผู้สูงอายุ        
อกีทัง้เปิดโอกาสในชุมชนทอ้งถิน่มส่ีวนร่วมการใหค้วามสนับสนุน และการพฒันาชุมชนในดา้นต่างๆ ใหม้คีวามเป็นอยู่
ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวฒันธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและ         
สรา้งรายได ้เป็นต้น รวมถงึการดูแลและสนับสนุนกจิกรรมทีม่คีุณประโยชน์ต่อสงัคม โดยก าหนดแนวทางการปฏิบตัิ 
ดงันี้ 

(1) บริษัทมีนโยบายให้ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องยึดมัน่ปฏิบตัิเป็นพลเมอืงดเีคารพสิทธมินุษยชน และพงึ
ปฏบิตัติ่อชุมชนทอ้งถิน่ทีอ่ยู่ใกล้เคยีงกบัสถานประกอบการดว้ยความเป็นมติร เช่น เดก็ สตร ีคนพกิาร 
ผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

(2) บริษัทมีหน้าที่ปฏิบตัิต่อชมชน และสงัคม ด้วยการให้การสนับสนุน หรือการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนดา้นต่าง ๆ ใหม้คีวามเป็นอยู่ทีด่ตีามความเหมาะสม ไดแ้ก่ ดา้นการศกึษา ดา้นวฒันธรรม ดา้นสา
ธารสุข ดา้นเศรษฐกจิ การสรา้งงานและสรา้งรายได ้เป็นตน้ 
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(3) บรษิัทมหีน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อาศยัในชุมชนใกล้เคยีงสถานประกอบการได้ร่วมงานกบับรษิัทฯ 
ตามความเหมาะสม อีกทัง้บริษัท ยังมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

(4) บริษัท มีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสงัคม และให้ความร่วมมือ กับ
ภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจและความเสยีสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

(5) หลกีเลีย่งการด าเนินงานของบรษิทัอนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อชุมชนและทอ้งถิ่น 
(6) ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ค าสัง่ และขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั รวมทัง้ใหค้วามร่วมมอืกบั

ภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ 
 

2.9 ภาครฐั : ให้ความร่วมมอืและสนับสนุนนโยบายภาครฐัเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือกับภาครฐัและหน่วยงานต่าง ๆ โดยก าหนดให้กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานถอืปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) ใหค้วามส าคญักบัการซื้อสตัย์สุจรติ โปร่งใสและปฏบิตัสิอดคล้องตามกฎหมาย ในการตดิต่อท าธุรกรรม
กบัเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานภาครฐั โดยหลกีเลีย่งการด าเนินการทีอ่าจส่งผลต่อการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม
และขดัแย่งต่อหลกัการบรหิารจดัการที่ดี รวมทัง้ต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรฐัเพื่อ
อ านวยความสะดวกหรอืผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทั 

(2) ใหค้วามร่วมมอืในฐานะพลเมอืงทีด่ ีโดยปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ
ของบรษิทัอย่างเคร่งครดั 

(3) เสนอความคดิเหน็ การมส่ีวนร่วม และความร่วมมอืกบัภาครฐัในการพฒันาประเทศ รวมถงึแก้ไขปัญหา
ต่อเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

 
3. นโยบายการปกป้องดแูลรกัษาทรพัยสิ์นของบริษทั 

บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทใช้ทรพัย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้ช่วยกนั
ระมดัระวงัและป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทั โดยมใิหเ้สยีหายหรอืสูญหาย รวมทัง้ไม่น าสิง่ของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรอื
ทรพัย์สนิของบรษิทัไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั หรอืเพื่อประโยชน์ของผูอ้ื่นทีไ่ม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
ซึง่บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้ 

(1) ใชท้รพัยส์นิของบรษิทั อย่างประหยดั และใหเ้กดิประโยชน์อย่างเตม็ที่ 
(2) ดแูลรกัษาและปกป้องทรพัยส์นิของบรษิทั ไม่ใหเ้สยีหายหรอืสญูหาย 
(3) ไม่น าสิง่ของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรอืทรพัยส์นิของบรษิทั ไปใชป้ระโยชน์ส่วนตวั 
(4) หากอุปกรณ์ในการท างานเสยีหาย ควรแจง้ผูบ้งัคบับญัชาทนัท ี

 
4. นโยบายการรกัษาความลบัและการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัท             
ที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส าคญั มิให้น าข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้         
เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 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 าหน่ายหลกัทรพัย ์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 
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และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีาร
แกไ้ขเพิม่เตมิ) 

4.2 ให้กรรมการและผู้บรหิารของบรษิัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ จดัท าและเปิดเผย
รายงานการถือครองหลกัทรพัย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิทัต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และจดัส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่บรษิัทฯ ในวนัเดยีวกบัวนัที่ส่งรายงานต่อส านักงาน 
ก.ล.ต. พรอ้มทัง้รายงานใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบทุกไตรมาส 

4.3 ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานและลูกจา้งของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั ทีไ่ดร้บัทราบขอ้มูลภายใน
ทีเ่ป็นสาระส าคญัซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรพัย ์หา้มซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนที่
งบการเงนิหรอืขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากทีข่อ้มูลภายใน
ของบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มลูภายในต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้ใหผู้อ้ื่นทราบจนกว่า
จะไดม้กีารแจง้ขอ้มูลนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ มาตรการลงโทษหากมกีารกระท าการฝ่าฝืนระเบยีบปฏบิตัิดงักล่าว
ขา้งต้น บรษิทัฯ ถอืเป็นความผดิทางวนิัยตามขอ้บงัคบัการท างานของบรษิัทโดยจะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี 
ไดแ้ก่ การตกัเตอืนดว้ยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนักงาน
ดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

4.4 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง (ตามนิยามของสานักงานก.ล.ต.)แจง้ต่อคณะกรรมการหรอื       
ผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมายเกีย่วกบัการซื้อขายหุน้ของบรษิทั อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 

4.5 ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบรษิัทฯน าขอ้มูลภายในของบรษิัท หรอืบรษิัท            
ที่ร่วมท าธุรกิจ ที่ตนได้รบัทราบจากการปฏิบตัิหน้าที่ ไปซื้อ หรอืขาย หรอื เสนอซื้อ หรอืเสนอขาย หรอืชกัชวนให้
บุคคลอื่น ซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัหรอืบรษิทัร่วมทุนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืบุคคลอื่น  
และต้องปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั อย่างไรกด็ ีบรษิทัส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน  
ถอืหุน้อย่างน้อย 3 เดอืนนับจากวนัทีม่กีารซื้อ หลกัทรพัยบ์รษิทัครัง้สุดทา้ย ยกเวน้การขายหุน้บรษิทัทีซ่ื้อมาตามสทิธิ
ใน Warrant 

4.6 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน มหีน้าทีร่กัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัเช่น ความลบัทางการคา้ 
ความลบัเกี่ยวกับข้อมูลกิจการร่วมค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ฯลฯ ไม่ให้รัว่ไหล           
ไปยงับุคคลที่ไม่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บรษิัทหรอืผู้มส่ีวนได้เสยี ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตาม
กฎหมาย หรอืไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจแลว้ 

4.7 ต้องปฏบิตัติามขัน้ตอนและวธิกีารรกัษาความลบัของนโยบายการบรหิารจดัการเอกสารของบรษิทั และ
ขอ้ก าหนดเรื่องระบบสารบรรณของกลุ่มบรษิทั 

4.8 เมื่อไดร้บัทราบขอ้มลูส่วนบุคคลตอ้งเกบ็รกัษาอย่างระมดัระวงั หรอืใชข้อ้มลูดงักล่าวเท่าทีจ่ าเป็นภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย  ไม่น าขอ้มูลที่เป็นความลบัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน หรอืบุคคลอื่น และไม่พยายามเขา้ถงึ
ขอ้มลูความลบัของผูอ้ื่น 

4.9 ไม่เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทั แมพ้น้สภาพหรอืสิน้สุดการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากบรษิทัไปแลว้ 
4.10 นอกจากขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บรษิทั ถอืว่าขอ้มูลต่าง ๆ ของบรษิทัเป็นขอ้มลูทีใ่ชภ้ายใน

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
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั และกรรมการ ผู้บรหิาร ตัง้แต่ผูจ้ดัการฝ่ายอาวุโสหรอืเทยีบเท่าในกลุ่มงาน
การเงนิและการบญัช ีมหีน้าทีร่ายงานการถอืหลกัทรพัยแ์ละการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัตามกฎหมาย 
และตอ้งส่งส าเนาใหเ้ลขานุการบรษิทัรายงานคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบดว้ย 
 

ทัง้นี้หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามระเบียบว่าด้วยการควบคุม เกี่ยวกบั
สารสนเทศภายใน และระเบยีบว่าดว้ยการถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทั รวมทัง้หลกัเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานก ากบัดูแล      
ทีเ่กีย่วขอ้ง ถอืเป็นความผดิทางวนิัยตามระเบยีบบรษิทั และอาจมโีทษตามกฎหมาย 
 
ตวัอยา่งเหตุการณ์และค าแนะน าในการปฏิบติั 

เหตุการณ์ : หากท่านทราบว่า บรษิทัจะไปลงทุนซื้อทีด่นิแห่งหนึ่งและท่านไดไ้ปซื้อทีด่นิไวก้่อนเพื่อเกง็ก าไร
พฤตกิรรมดงักล่าวถอืว่าผดิจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั หรอืไม่ 

ค าแนะน า : พฤตกิรรมดงักล่าวถอืว่าผดิจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั เนื่องจากเป็นการหาประโยชน์ใหแ้ก่
ตนเองโดยอาศยัขอ้มลูภายใน ซึ่งการหาประโยชน์จากขอ้มลูภายในไม่จ ากดัเฉพาะการซื้อขาย
หลกัทรพัยเ์ท่านัน้แต่รวมถงึการหาประโยชน์ใดๆ ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น โดยอาศยัขอ้มลูภายใน
ทีไ่ดล่้วงรูม้าจากการปฏบิตัหิน้าที ่

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          

ของบรษิัทตลอดไป หากเปิดเผยแล้วก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บรษิัท บรษิัทอาจพจิารณา
ด าเนินคดกีบับุคคลนัน้ 

 
เหตุการณ์ : พนักงานทีน่ าขอ้มลูลบัของบรษิทัไปเปิดเผย มคีวามผดิอย่างไรบา้ง 
ค าแนะน า : การน าขอ้มลูลบัของบรษิทัไปเปิดเผยเป็นการท าผดิจรรยาบรรณและผดิวนิัยพนักงาน จงึจะถูก

พจิารณาโทษทางวนิัยตามความรา้ยแรงหรอืผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 
 
5. นโยบายการรบั - ให้ ของขวญั การเลี้ยงหรือประโยชน์อ่ืนใด 

ตามที่บรษิทัฯ ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพนักงานยดึถอืเป็น
แนวทางในการปฏบิตังิาน แลว้นัน้ เพื่อใหพ้นักงานมแีนวปฏบิตัเิรื่องการรบั-ใหข้องขวญั การเลีย้ง หรอืประโยชน์อื่นใด 
ตามทีก่ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกจิใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนั ตลอดจนสอดคล้องกบันโบบายการต่อต้านทุจรติ
คอร์รัปชัน จึงได้จัดท านโยบายฉบับนี้ขึ้น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 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. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสรมิภาพลกัษณ์ของบรษิทัฯ
และบรษิทัในกลุ่ม ดงัต่อไปนี้ 
(1.1) ปฏทินิ ไดอารี ่สมุด 
(1.2) สนิคา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม (Company Product) 
(1.3) สินค้าที่ ใ ช้ เ ป็นสื่ อปร ะชาสัมพันธ์ข องบริษัทฯ  และบริษัท ในก ลุ่ม  ( Corporate 

Logo/Corporate Brand) 
(1.4) สนิคา้โครงการหลวง โครงการในพระราชด าร ิสนิคา้ชุมชนในพืน้ทีป่ฏบิตักิารของบรษิัทฯ

และบรษิทัในกลุ่มหรอืสนิคา้เพื่อการกุศล หรอืสาธารณประโยชน์หรอืสนิคา้ทีส่นับสนุนการ
พฒันาอย่างยัง่ยนื 

(2) การใหข้องขวญั ของทีร่ะลกึ ควรด าเนินการใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนัเพื่อไม่ใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตัิ 
(3) ไม่ให้ของขวญั ของที่ระลกึ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรอืผู้เกี่ยวขอ้งของ

เจา้หน้าทีร่ฐั ลูกคา้ คู่คา้ และบุคคลทีต่ดิต่อดว้ย เน่ืองจากโดยพฤตกิารณ์ถอืว่าเป็นการรบัแทน 
(4) การให้ของทีร่ะลกึเนื่องในโอกาสส าคญัทางธุรกิจ อาท ิวนัสถาปนาการจดัตัง้ การลงนามสญัญา

ทางธุรกจิ สามารถกระท าได ้แต่หากมลูค่าของทีร่ะลกึเกนิกว่า 3,000 บาท ใหน้ าส่งผูบ้งัคบับญัชา 
หรอืส่วนงานก ากบัดแูลกจิการเป็นผูพ้จิารณาส่งคนืผูใ้หห้รอื ด าเนินการอื่น อนัสมควร ต่อไป 

*ปกตปิระเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรอืวนัส าคญัซึ่งอาจมกีารใหข้องขวญักนั และ
หมายความรวมถงึโอกาสในการแสดงความยนิด ีการแสดงความขอบคุณ การต้อนรบั การแสดง
ความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบตัิกันในสงัคมด้วย (อ้างอิงจาก
ระเบยีบส านักนายกรฐัมนตร ีว่าดว้ยการใหห้รอืรบัของขวญัของเจา้หน้าทีร่ฐั พ.ศ. 2544) 

 
5.2 การเลีย้งรบัรอง 

การใชจ้่ายส าหรบัเลี้ยงรบัรองทางธุรกจิ อาท ิการเลี้ยงรบัรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยง
รบัรองในรูปแบบการกีฬา และการใชจ้่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตัทิางธุรกิจ หรอื เป็นจารตี
ทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระท าได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่าย                 
อย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง            
ทางผลประโยชน์ 

 
5.3 การจดักจิกรรม CSR ร่วมกบัหน่วยงานของรฐั หรอืเจา้หน้าทีร่ฐั 

(1) การจดักจิกรรม CSR ร่วมกบัหน่วยงานของรฐั หรอืเจา้หน้าทีร่ฐั สามารถท าไดต้ามความเหมาะสม 
โดยต้องท าในนามบรษิทั และมวีตัถุประสงค์สอดคล้องกบันโยบาย CSR ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ควรมี
หลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่ชัดเจน และด าเนินการผ่านขัน้ตอน ระเบียบ ของบริษัทฯ             
ทีไ่ดก้ าหนดไว ้

(2) การจดัท ากจิกรรม CSR หรอืกจิกรรมใดๆ ในนามบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม ต้องยกเวน้กจิกรรม      
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสนับสนุนพรรคการเมอืง 

 
5.4 การรบัของขวญั ของทีร่ะลกึ หรอืประโยชน์อื่นใด 
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(1) ถ้าเป็นการรบัเงินสด หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนมากลบัมาเป็นเงินได้ ห้ามมิให้กรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน รับจาก คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 

(2) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน สามารถรบัของเป็นส่วนตวัได ้แต่ของขวญั ของก านัล หรอืการเลีย้ง
รบัรอง ต้องมมีูลค่า ไม่เกนิ 3,000 บาทตามประกาศของ ป.ป.ช.  จากคู่คา้ ตวัแทนทางธุรกจิ หรอื
ผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั ตลอดจนผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
หากมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้น า ส่งผู้บังคับบัญชา หรือส่วนงานก ากับดูแลกิจการ                 
เป็นผูพ้จิารณาส่งคนืผูใ้หห้รอื ด าเนินการอื่น อนัสมควร ต่อไป 

(3) กรณีเป็นของบรโิภคซึง่มวีนัหมดอายุน้อยกว่า 1 เดอืน ใหเ้ป็นดุลยพนิิจของผูบ้งัคบับญัชาส่วนงาน
ก ากบัดแูลกจิการในการบรหิารจดัการ 

(4) กรณีปฏทินิ ไดอารี ่ทีใ่ชเ้ป็นสื่อประชาสมัพนัธข์องบรษิทั พนักงานสามารถรบัเป็นของขวญัส่วนตวั
ได ้

(5) กรณีเป็นการรบัของขวญั ของที่ระลกึ 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
ที่ไม่ได้ระบุในขอ้ตกลงสญัญา สามารถกระท าได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรบัขอ้เสนอดงักล่าว           
มคีวามเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบรษิัทฯ  ทัง้นี้ ต้องได้รบัการอนุมตัจิากผู้บงัคบับญัชาและ
เป็นไปตามระเบยีบของบรษิทัฯ  

(2) ไม่รบัขอ้เสนอเกี่ยวกบัการอบรม สมัมนา ที่มลีกัษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการ
ถ่ายทอดความรูอ้ย่างแทจ้รงิ 

 
5.6 การสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และค่าใชจ้่ายอื่นใหก้บัเจา้หน้าทีข่องรฐั 

การสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง และค่าใชจ้่ายอื่นใหก้บัเจา้หน้าทีข่องรฐั สามารถด าเนินการ
ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตามระเบยีบของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม 

 
5.7 การบรจิาคและใหก้ารสนับสนุนกบัหน่วยงานของรฐั หรอืเจา้หน้าทีร่ฐั รวมถงึองคก์รการกุศล  

(1) เป็นองคก์รทีเ่ชื่อถอืได ้และ/หรอืมกีารจดัตัง้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
(2) การด าเนินการต้องกระท าในนามบรษิัทฯ และบรษิัทในกลุ่ม อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย 

และเป็นไปตามระเบยีบของบรษิทัฯ  
(3) ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่ร ัฐหรือบุคคลใด ๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุ            

ในหนังสอืขอรบัการสนับสนุนชดัเจน และมหีลกัฐานการรบัการสนับสนุนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(4) ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนได้ถูกน าไปเพื่ อ        

ใช้ประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรอืตรงตามวตัถุประสงค์ของการบรจิาคและ/หรอืการสนับสนุน         
อย่างแท้จรงิ บุคลากรของบรษิัทฯ ต้องท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัเิรื่องการรบั-ให้
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ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด หากพบข้อสงสัยประการใด 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.: รางวลัทีไ่ดจ้ากการจบัฉลากโดยการสุ่มจากตวัเลอืกจ านวนมาก มวีตัถุประสงคเ์พื่อหลกีเลีย่ง

การเกิดอิทธพิลในการตัดสินใจอยู่แล้ว ดงันัน้ ท่านสามารถรบัเป็นของตวัเองได้แต่หาก
รางวลัมมีลูค่าสงูมากควรปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาเพื่อหาแนวปฏบิตัทิีเ่หมาะสมเพื่อใหแ้น่ใจวา่
การใหน้ัน้ไม่มเีจตนาใหเ้กดิแรงจงูใจในการตดัสนิใจใด ๆ 

ข. ท่านสามารถรบับตัรเขา้ชมคอนเสริต์ หรอืบตัรเขา้ชมกฬีาจากคู่คา้/ลูกคา้ ไดห้รอืไม่ 
ค าแนะน า : หากเป็นการใหโ้ดยเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถรบัได ้แต่หากเป็นการให้

ในนามองค์กรต่อองค์กรสามารถพจิารณารบัไว้ได้ โดยจะต้องน าบตัรเหล่านัน้มาบรหิาร
จดัการอย่างเหมาะสม เช่น การจบัฉลาก เป็นต้น ทัง้นี้ กรณีมูลค่าของบตัรเขา้ชมมมีูลค่า      
สูงมากควรปรกึษาผู้บงัคบับญัชาเพื่อหาแนวปฏบิตัทิีเ่หมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการใหน้ั ้น      
ไม่มเีจตนาใหเ้กดิแรงจงูใจในการตดัสนิใจใด ๆ 

 
ค. การเลีย้งรบัรองในรปูแบบกฬีาแก่เจา้หน้าทีร่ฐั สามารถท าไดห้รอืไม่ 

ค าแนะน า : หากเป็นการเลี้ยงรบัรองในรูปแบบการจดัแข่งขนักีฬาที่กระท าอยู่เป็นประจ าหรอืจดัเป็น
ประเพณีต่อเนื่อง ควรจดัท าแผนงานขออนุมตัิจากผู้บงัคับบญัชา ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ
แผนงานประจ าปี โดยก าหนดกรอบการด าเนินงาน วงเงนิ รายละเอยีดใหช้ดัเจน เพื่อความ
โปร่งใส ทัง้นี้ พึงระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองในช่วงเจรจาหรือท าสญัญา         
ทางธุรกจิทีอ่าจมผีลต่อการตดัสนิใจและอาจเป็นเหตุใหบุ้คคลอื่นเขา้ใจผดิได ้

ง. การจดักจิกรรมขอบคุณลูกคา้ สามารถท าไดห้รอืไม่ 
ค าแนะน า : การจดักจิกรรมขอบคุณลูกคา้ ถอืเป็นการจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายทีเ่สนอผลประโยชน์

พิเศษให้กับลูกค้าเป็นครัง้คราว เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าในแต่ละ
ช่วงเวลา ซึ่งเป็นกลไกปกตทิางธุรกจิที่สามารถกระท าได้ โดยหน่วยงานผู้จดัควรก 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 านัน้ส่งผลเสยีต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีบรษิทัของท่านหรอืไม ่หากส่งผลเสยี ใหยุ้ต ิ
- การกระท านัน้ส่งผลเสยีต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั หรอืไม่หากส่งผลเสยีต่อภาพลกัษณ์         
ใหย้ตุ ิ

- การกระท านัน้จะก่อใหเ้กดิแนวปฏบิตัทิีไ่ม่ดใีนอนาคตหรอืไม่หากก่อใหเ้กดิแนวปฏบิตัิ         
ทีไ่ม่ด ีใหยุ้ต ิ
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ทัง้นี้ กรณีไมแ่น่ใจหรอืไม่อาจตดัสนิใจไดว้่าการตดัสนิใจของตนนัน้ถูกตอ้งหรอืไม่ควรหารอืผูบ้งัคบับญัชา 
หรอืสอบถามไดท้ีห่น่วยงานก ากบักจิการ 
 
6. นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า
การตัดสินใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านัน้ และ                 
ควรหลกีเลี่ยงการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดใหผู้ท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งหรอืมส่ีวนไดเ้สยี
กับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดงักล่าว         
และตอ้งไม่เขา้ร่วมการพจิารณาตดัสนิใจ รวมถงึไม่มอี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ 

ดงันัน้ จึงต้องพจิารณาความขดัแย้งกันของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกนัระหว่างบรษิัทกบั
บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมอย่างรอบคอบ ดว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติ มเีหตุผลและเป็นอสิระ โดยรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 
แบ่งเป็น 5 ประเภท คอื 

(1) รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คอื รายการธุรกรรมการค้าที่บรษิัทท าเป็นประจ าและเ ป็นไปตามเงื่อนไข
การคา้ทัว่ไป เช่นการซื้อขายกลุ่มผลติภณัฑเ์หลก็ การซื้อวตัถุดบิ และการใหบ้รกิารเป็นตน้ 

(2) รายการสนับสนุนปกต ิคอื รายการธุรกรรมการคา้เกี่ยวกบัสนิทรพัย์/บรกิาร เพื่อสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้ด าเนินการไปได้อย่างราบรื่น ได้แก่ การว่า จ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้าง            
ท าโฆษณา สญัญาความช่วยเหลอืทางเทคนิค หรอืจา้งบรหิารงาน เป็นตน้ 

(3) รายการเช่า/ ให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ระยะสัน้ คอื รายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ที่ไม่สามารถ
แสดงไดว้่าเป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป และมอีายุสญัญาไม่เกนิกว่า 3 ปี 

(4) รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารอย่างอื่น 
(5) รายการที่เกี่ยวโยงกัน นอกจากรายการตามขอ้ 1-4 รูปแบบพฤติกรรมของความขดัแย้งกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนรวมทีพ่บเหน็บ่อย 
(5.1) การหาประโยชน์ใหต้นเอง หรอืสรา้งความไดเ้ปรยีบใดๆ ใหต้นเองจากการเป็นลูกจา้งของ บรษิทั 
(5.2) การรบัผลประโยชน์จากการด ารงต าแหน่งหน้าที ่
(5.3) การใชท้รพัยส์นิของบรษิทัเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
(5.4) การใชข้อ้มลูของบรษิทัเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพอ้ง 
(5.5) การรบังานนอกแลว้ส่งผลต่อความเสยีหายของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 
(5.6) การใหข้องขวญั ของก านัล เพื่อความกา้วหน้า 
(5.7) การช่วยญาตมิติรใหไ้ดง้านอย่างไม่เป็นธรรม 
(5.8) การจ่ายผลประโยชน์ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและผลประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการเลื่อนระดบั 

ต าแหน่ง หรอืโบนัส 
บริษัท ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัท          

เป็นส าคญั และไม่เกีย่วขอ้งในกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 
แนวทางปฏบิตัทิีด่ ี
(1) หลกีเลี่ยงการมส่ีวนเกี่ยวขอ้งทางการเงนิ และ/หรอืความสมัพนัธ์กบับุคคลภายนอกอื่น ซึ่งจะส่งผลให้

บรษิทัตอ้งเสยีผลประโยชน์ หรอืก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 
(2) บุคลากรทุกระดับจะต้องท ารายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน             

ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด และแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทราบ หากมี        
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ขอ้สงสยัหรอืไม่แน่ใจ ให้รายงานเรื่องดงักล่าวโดยทนัท ีโดยใช้แบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์       
ทบัซอ้นของบรษิทั พรอ้มแนบรายละเอยีดของเรื่องดงักล่าว โดยกรรมการน าส่งใหค้ณะกรรมการบรษิทั  

ส าหรบัผู้บริหารและพนักงานน าส่งให้ผู้บงัคบับญัชา เพื่อให้ค าแนะน าการปฏิบตัิที่เหมาะสม       
และส่งส าเนาใหฝ่้ายตรวจสอบเพื่อทราบ (โปรดดแูบบการเปิดเผยรายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์) 

(3) การตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยปราศจาก
อิทธพิลของความต้องการส่วนตวั หรอืของบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง และใช้ราคาทียุ่ตธิรรมเหมาะสม เสมอืน     
ท ารายการกบับุคคลภายนอก เมื่อตอ้งเกีย่วขอ้งในกระบวนการเสนอว่าจา้ง คดัเลอืกตดัสนิใจหรอือนุมตัิ
รายการที่อาจมีผลประโยชน์ทบัซ้อนให้รายงานผู้บงัคบับญัชาหรือผู้มส่ีวนร่วมในการอนุมตัิ โดยใช้          
แบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์ทบัซอ้นของบรษิทัและใหถ้อนตวัจากการมส่ีวนร่วมในกระบวนการ
ดงักล่าวหรอืถอนตวัจากการด าเนินธุรกรรมกบับรษิทั 

หากมรีายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกดิขึน้ทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่ม่เป็นเงือ่นไข
การคา้โดยทัว่ไป จะต้องน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิโดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
พจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ (แล้วแต่
กรณี) ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
7. นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
7.1 หลกัการและเหตุผล 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบและเป็นธรรมตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย             
มุ่งด าเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมัน่คง สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับ         
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม บรษิัทฯ ได้ตระหนักถึง ความส าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ        
จงึมนีโยบายเกีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) และการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 
(Anti - Corruption) ซึ่งก าหนดหลกัการ 7 ข้อ ได้แก่ 1. การก ากับดูแลองค์กร 2. สิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบตัิด้าน
แรงงาน 4. สิง่แวดลอ้ม 5. การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 6. ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ 7. ชุมชนและสงัคม  

 
7.2 วตัถปุระสงค ์

(1) เพื่อใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไดท้ราบถงึนโยบายการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ 
(2) เพื่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการด าเนินงาน             

ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อย่างยัง่ยนื 
(3) เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกัการแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม              ของ

กจิการทีก่ าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") 
 
7.3 นิยาม 

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี : ประกอบดว้ย ลูกคา้ พนักงาน คู่คา้ ผูถ้อืหุน้ หน่วยงานราชการ ชุมชน และสงัคม 
 

7.4 ขอบเขต 
นโยบายนี้ ครอบคลุมผูม้ส่ีวนไดเ้สยีของ บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
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7.5 นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
(1) การก ากบัดแูลองคก์ร 

(1.1) บรษิัทฯ มุ่งมัน่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ และค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ รวมทัง้อยู่ภายใต้ข้อก าหนด กฏระเบียบ และกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ       
การด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้เคารพต่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นที่บริษัทฯ                   
มคีวามสมัพนัธ์ด้วย ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนต้องปฏบิตัหิน้าที่โดยยดึถอืระเบยีบขอ้บงัคบั
ของบรษิทั และขอ้ก าหนดของกฏหมายเป็นส าคญั รวมถงึการใหค้วามช่วยเหลอื สนับสนุน และ
การใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ และหน่วยงานภาครฐั หรอืองค์กรทีม่หีน้าที่
ในการก ากับดูแลตรวจสอบกิจการของบริษัท นอกจากนั ้น ผู้บริ หารและพนักงาน                
จะต้องปฏิบตัิงานด้วยความระมดัระวงัและป้องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวขอ้ง        
กบักจิกรรมใดๆ ในทางทีม่ชิอบ อนัอาจน ามาซึง่ความเสื่อมเสยีต่อการด าเนินธุรกจิ 

(1.2) ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ มีความเชื่อมัน่ว่าการแข่งขนัที่ยุติธรรมจะเป็น
แรงผลกัดนัใหบ้รษิทัมคีวามเขม้แขง็และพฒันาอยู่ตลอดเวลา บรษิทัก าหนดนโยบายใหผู้บ้รหิาร
และพนักงานทุกคนจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ เสมอ และไม่ใช้วิธีการแข่งขัน                    
ทีไ่ม่ยุทตธิรรม หรอืขดัต่อจรยิธรรมทางธุรกจิ เพื่อเอาเปรยีบคู่แขง่ดว้ยวธิกีารใดๆ 

 
 

(2) การเคารพสทิธมินุษยชน 
บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือหลักปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและ           

เท่าเทยีมกนัในแต่ละกลุ่มบุคคลทีบ่รษิทัมคีวามสมัพนัธ ์ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมแีนวทางทีจ่ะส่งเสรมิและกระตุน้
ให้มกีารปฏบิตัติามหลกัการสทิธ ิมนุษยชนขัน้พื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่ค านึงถงึความแตกต่าง      
ในเรื่องเชื้อชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมอืง หรอืความเชื่อในทางอื่นใด ชาตพินัธุ์หรอื
พืน้เพทางสงัคม ทรพัยส์นิ ก าเนิด หรอืสถานะ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมแีนวทางทีจ่ะส่งเสรมิและเปิดโอกาส
ใหพ้นักงาน ในการ แสดงความคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีนเกีย่วกบัการถูกละเมดิสทิธขิองแต่ละบุคคล 

(3) การปฏบิตัดิา้นแรงงาน 
บรษิัทฯ เชื่อว่าทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัที่ส าคญัที่สุดในการด าเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่า 

และผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบตัิงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จ าเป็นต้องใช้ความรู้
ความสามารถ รวมทัง้ความทุ่มเททัง้แรงกายและแรงใจในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ดงันัน้บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายทีจ่ะปฏบิตัติ่อพนักงานทุกคน ดว้ยความเท่าเทยีมกนั           ตาม
หลกัการเคารพสทิธมินุษยชนตามหลกัสากล และใหพ้นักงานถอืปฏบิตัติ่อเพื่อนร่วมงานทุกคน         ดว้ย
ความเคารพในเกียรติ ศกัดิศ์ร ีและสทิธส่ิวนบุคคล โดยบรษิัทฯ จะรวบรวมและเก็บรกัษาประวตัิ ขอ้มูล
ส่วนตวั ของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จ าเป็นต่อการปฏิบตังิาน และตามที่กฏหมายก าหนด โดยให้ถอืเป็น
ความลบั การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะกระท าเฉพาะในกรณี ที่ผู้มสีทิธติามกฏหมายจ าเป็นต้องรบัทราบ
เท่านัน้  

บริษัทฯ จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติ                
ต่อ พนักงานอย่างยุติธรรม บรหิารงานโดยความไม่ล าเอียง ส่งเสรมิการเรยีนรู้และพฒันาศกัยภาพของ
พนักงานทุกระดบัชัน้ เพื่อให้พนักงานมโีอกาศก้าวหน้าในอาชพี และเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานของ
พนักงาน รวมทัง้ส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่อง จรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึ่งปฏิบัติ               
จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยถูก
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สุขลกัษณะ และเอื้อต่อการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ และปฏิบตัติ่อพนักงานดว้ยความสุจรติใจดว้ยการ       
รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอย่างมเีหตุผล  

(4) การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัส าคญัของสิ่งแวดล้อมต่อการด ารงชวีิตของมนุษย์ ในขณะที่สงัคม 

ปัจจุบนัเริ่มตระหนักถึงความส าคญักับการรกัษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจงั เนื่องจากก าด าเนินธุรกิจ และ         
การผลติของบรษิทัฯ มคีวามเกีย่วขอ้งกบักฏหมายและระเบยีบต่างๆ เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและความเขม้งวด
มาก โดยบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามกฏหมายและระเบยีบเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมทีเ่กี่ยวขอ้งดงักล่าวทัง้หมด และ
ค านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อบริษัทฯ ท าการคัดเลือกหรือปรับปรุง
เทคโนโลยหีรอือุปการณิทีใ่ชใ้นโรงงาน  

ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึก าหนดนโยบายสิง่แวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินกิจการดว้ยความ 
รอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ให้การด าเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง           
หรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะควบคุ มมลพิษทัง้ทางน ้ า ทางอากาศ               
และทางเสียง โดย ดูแลให้บริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงงาน ต้องมีระบบบ าบัดน ้าเสีย         
และระบบบ าบดัไอเสยี มกีารควบคุมฝุ่ นละอองในอากาศ การควบคุมระดบัเสยีงการควบคุมระดบัความรอ้น 
การควบคุมระดบัแสงสว่าง 

 
(5) การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

กรรมการบรษิทั ผู้บรหิารและพนักงานของบรษิัทฯ จะต้องปฏิบตัติามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่และจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั ดงัต่อไปนี้ 

(5.1) ไม่เรยีกรบัและจ่ายสนิบนกบับุคคลอื่นใด ที่ตนได้เขา้ไปติดต่องาน รวมถึง หน่วยงานราชการ 
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์ในทางมชิอบ 

(5.2) ละเว้นการรับของขวญั การเลี้ยงรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือ คู่ค้าที่มีมูลค่าสูง         
เกนิความจ าเป็น หากมคีวามจ าเป็นต้องรบัของขวญัในโอกาสตามประเพณี นิยม ทีม่มีูลค่าเกนิ
กว่าทีก่ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ ใหพ้นักงานรายงาน ใหบ้รษิทัฯ รบัทราบ
และน าส่งบรษิทัฯ ต่อไป 

(5.3) จดัใหม้รีะบบควบคุมภายในป้องกนัมใิหม้กีารทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยม ีระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั
ก าหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ผูม้อี านาจในการอนุมตัจิ่ายเงนิ และวงเงนิทีร่บัผดิชอบ         ตอ้ง
เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ โดยตอ้งมเีอกสาร หลกัฐานทีช่ดัเจน 

(5.4) พนักงานตอ้งไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย หากพบเหน็การกระท าทีท่ าทุจรติ คอรร์ปัชัน่ หรอื           ส่อ
ไปในทางทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ ตอ้งแจง้ให ้ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัท ี

 
นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังจะจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย           

และ แนวทางปฏบิตัใินการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่และส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามซื่อสตัย์ สุจรติ และ 
รบัผดิชอบในการปฏบิตัติามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

(6) ความสมัพนัธก์บัลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี้  
(6.1) ความสมัพนัธลู์กคา้  

(6.1.1) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความส าพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า        
โดยยดึหลกัความซื่อสตัยสุ์จรติ ความน่าเชื่อถอืและไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

(6.1.2) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการ
รบัผดิชอบเอาใจ ยดึมัน่ในการน าเสนอและการส่งมอบสนิคา้และบรกิารทีไ่ดม้าตราฐาน 



                   บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
                MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 100 

บรษิัทฯ จะปฏิบตัิต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสนิค้าและบรกิาร โดยไม่เลือก
ปฏิบตัิด้วยความเท่าเทยีม บรษิัทฯ ยดึถือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ท าขอ้ตกลงไวก้บัลูกคา้
อย่างดีที่สุด บริษัทฯ ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงที่เกี่ยวกับ
คุณสมบตัขิองสนิคา้และบรกิาร  

(6.1.3) บริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของ สินค้าและ
บริการ รวมถึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน           
เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่และความเป็นธรรมกบัลูกคา้   

(6.2) ความสมัพนัธค์ู่คา้ 
(6.2.1) บรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัคู่คา้ทุกราย 
(6.2.2) บรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการเปิดโอกาศใหคู้่คา้ทุกรายน าเสนอสนิคา้/บรกิารไดโ้ดย         เท่า

เทยีมกนัทุกราย โดยผู้ที่เกี่ยวขอ้งต้องปฏบิตัิดงันี้ ต้องปฏิบตัต่อคู่ค้าด้วย       ความ
ซื่อสตัย์สุจรติและมคีวามเท่าเทยีมกนั การพจิารณาและตดัสนิใจจะต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของการเปรยีบเทยีบคุณภาพและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์       ของ
บรษิัทฯ และต้องรกัษาความลบัของคู่ค้า บรษิัทฯ ห้ามให้มกีารเรยีบรบัสนิบนหรอืค่า
นายหน้า 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) บรษิทัฯ มหีน้าทีส่รา้งความสมัพนัธแ์ละปฏบิตัติอ่เจา้หนี้ โดยยดึหลกัความซื่อสตัยสุ์จรติ 

สรา้งความน่าเชื่อถอื และความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 
(6.3.2) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความส าคัญต่อเงื่อนใขต่างๆ           

ทีไ่ดต้กลงไวก้บัเจา้หนี้อย่างดทีีสุ่ด 
(7) ชุมชนและสงัคม 

(7.1) บรษิทัฯ มนีโยบายให ้ผูบ้รหิาร พนักงาน ต้องยดึมัน่ปฏบิตัเิป็นพลเมอืงดเีคารพสทิธมินุษยชน 
และพงึปฏบิตัติ่อชุมชนทอ้งถิน่ทีอ่ยู่ใกล้เคียงกบัสถานประกอบการดว้ยความเป็นมติร เช่น เดก็ 
สตร ีคนพกิาร ผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

(7.2) บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติต่อชมชน และสังคม ด้วยการให้การสนับสนุน หรือการมีส่วนร่วม           
ในการพฒันาชุมชนด้านต่าง ๆ ให้มคีวามเป็นอยู่ทีด่ตีามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศกึษา 
ดา้นวฒันธรรม ดา้นสาธารสุข ดา้นเศรษฐกจิ การสรา้งงานและสรา้งรายได้ 

(7.3) บริษัฯ มีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อาศยัในชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบการได้ร่วมงาน          
กับบริษัทฯ ตามความเหมาะสม อีกทัง้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่น         
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(7.4) บรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการดแูลและสนับสนุนกจิกรรมทีม่คีุณประโยชน์ต่อสงัคม และใหค้วามร่วมมอื 
กบัภาครฐัและหน่วยงานต่างๆ ดว้ยความเตม็ใจและความเสยีสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
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แนวทางปฏบิตั ิ
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตัิด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR Best Practice) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย          
กลุ่มอุตสาหกรรม : สนิคา้อุตสาหกรรม และใหผู้บ้รหิาร พนักงาน ทุกคนในบรษิทั ปฏบิตัหิ น้าทีใ่หส้อดคล้อง
กบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม และความเกีย่วโยงไปสู่ความยัง่ยนืของธุรกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 
8. นโยบายทรพัยสิ์นทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรษิัทก าหนดนโยบายทรพัย์สนิทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อให้ทุกคนในองค์กร
ตระหนักถึงความส าคัญ ของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ได้ทราบถึง หน้าที่               
ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆที่ เกี่ยวข้อง กับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ            
โดยนโยบายดงักล่าวจะต้องครอบคลุมด้านที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูล สารสนเทศของบรษิทัฯซึ่งต้องไดร้บัการปฏบิตัิอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายหลกัขององค์กร เป็นไปตามหลกัสากล ซึ่งประกอบด้วย การรกัษาความลบั          
ของขอ้มูล (Confidentiality) การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) การควบคุมการเขา้ออกศูนย์คอมพวิเตอร์
และการป้องกันความเสียหาย (Physical Security) การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และ             
ระบบเครอืข่าย (Information and Network Security) การควบคุมการพฒันา การแก้ไขหรอื เปลี่ยนแปลงระบบงาน
คอมพวิเตอร์ (Change Management) การส ารองขอ้มูลและระบบงานคอมพวิเตอร์และการเตรยีมพร้อมกรณีฉุกเฉิน 
(Back up and IT Continuity Plan) การควบคุมการปฏิบัติงานประจ าด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Operation)        
และการควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยสีารสนเทศจากผู้ ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing) โดยบรษิัทฯ        
จะยดึหลกัปฏบิตัทิีส่ าคญั ดงันี้ 

(1) บรษิทัจดัใหม้กีารรกัษาความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่อดคล้องตามมาตรฐานสากล 
ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบตัิงานมหีน้าที่รบัผิดชอบ ในการรกัษาความปลอดภยัของระบบ รวมถึงไม่เปิดเผย
รหสัผ่าน (Password) ทีใ่ชใ้นการเขา้ถงึระบบขอ้มลูของบรษิทัใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

(2) การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อกิจกรรมส่วนตวัได้ตามสมควร แต่ต้องไม่น าไปใช้ในเชงิธุรกิจส่วนตวั           
ไม่ส่งผลกระทบต่อการด 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) ทุกคนในองคก์รมส่ีวนรบัผดิชอบในการรกัษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(11) น าระเบยีบปฏบิตังิานดา้นสารสนเทศทีม่อียู่แลว้มาใชง้านหรอืประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดล้อม

ขององคก์ร 
(12) พฒันาระเบยีบปฏบิตังิาน แนวทางปฏบิตัทิีส่ามารถน าไปปฏบิตัแิละบงัคบัใชไ้ด ้



                   บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
                MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 102 

(13) ก าหนดขอบเขตที่เกี่ยวข้องหรือให้มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
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 “นโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชนั” และ “คู่มอืมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน” รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ นโยบายการให้                 
ความคุ้มครองผู้ให้ขอ้มูล และการตรวจสอบเรื่องร้องเรยีน และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษรขึ้น เพื่อเป็น         
แนวทางการปฏบิตัทิีช่ดัเจนในการด าเนินธุรกจิ และพฒันาสู่องคก์รแห่งความยัง่ยนื 
 
ค านิยาม 

คอร์รัปชัน หมายถึง การกระท า หรือความประพฤติใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย              
การให ้เสนอว่าจะให ้รบั หรอืเรยีกรอ้งสนิบนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่น ไม่ว่ากระท าดว้ยตนเอง หรอืผ่านบุคคล
อื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าจากหรอืกบัเจา้หน้าทีภ่าครฐั หรอืหน่วยงานภาคเอกชน หรอืหน่วยงานก ากบั
ดูแลตามกฎหมายใดๆ หรือองค์กรสาธารณกุศล (เรียกรวมกันว่า “เจ้าหน้าที่”) และไม่ว่าจะเป็นการกระท า หรือ            
เป็นเจ้าหน้าที่ในหรือต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อ านาจ                   
ทีไ่ม่ถูกต้อง อนัเป็นการใหไ้ดม้า หรอืรกัษาไวซ้ึ่งธุรกจิ หรอืไดร้บัการปฏบิตั ิหรอืไดเ้ปรยีบเป็นพเิศษทีไ่ม่เป็นไปตาม
กฎหมาย หรอืเพื่อชกัจงูใจเจา้หน้าทีอ่นัอาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที่ 

ทุจรติ หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบด้วยหน้าที่หรอืด้วยกฎหมายของกรรมการผู้บรหิาร และ
พนักงานทัง้ของบริษัทของลูกค้า และของคู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัท อาทิ การท าหลักฐานการเงินเป็นเท็จ               
การน าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระท าในลักษณะที่มีการขัดกัน             
ของผลประโยชน์ 

การจ่ายเงนิคอร์รปัชนั หรอืการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจรติ หมายถงึ การจ่ายเงนิทรพัยส์นิ หรือผลประโยชน์
ใดๆ โดยตรงจากบรษิทัเอง หรอืผ่านลูกคา้/คู่คา้ หรอืบุคคลทีส่าม 

การตดิสนิบน หมายถงึ การให ้การเสนอ ใหค้ ามัน่สญัญาว่าจะให ้การรบั การเรยีกรอ้ง ซึง่เงนิ ทรพัยส์นิ หรอื
ประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกบัเจ้าหน้าที่ของรฐั หรอืเอกชน หรอืผู้มหีน้าที่เกี่ยวขอ้ง ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรอื
ทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดงักล่าว กระท า หรอืละเว้นการปฏิบตัิหน้าที ่อนัเป็นการให้ได้มา หรอืรกัษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรอื
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทัง้นี้  เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจารตีทางการคา้ใหก้ระท าได้ 

การรบั-ให้ ของขวญั การเลี้ยงรบัรอง หรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง การรบั-ให้ ของขวญั ทรพัย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรบัรอง รวมทัง้การให้และรบัการสนับสนุน หรือการบริจาค หรือการช่วยเหลือทาง
การเมอืง ทีเ่ป็นเงนิ สิง่ของ หรอืรูปแบบอื่นใด ทีส่ามารถน ามาซึ่งความเสีย่งต่อการการทุจรติและหรอืคอร์รปัชนั หรอื
อาจน ามาซึง่ความล าบากใจและอาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที่ 
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การขดัแย้งทางผลประโยชน์  หมายถึง สถานการณ์หรอืการกระท าที่กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนักงานของ

บรษิทั มผีลประโยชน์ส่วนตวัหรอืพวกพอ้งทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นกลาง 
อนัก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อตนเองหรอืพวกพอ้งมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม โดยการกระท าดงักล่าวอาจเกดิขึน้
อย่างรูต้วัหรอืไม่รูต้วั ทัง้เจตนาหรอืไม่เจตนาซึง่มรีปูแบบทีห่ลากหลาย จนกระทัง่กลายเป็นสิง่ทีป่ฏบิตักินัทัว่ไปโดยไม่
เหน็ว่าเป็นความผดิ จนส่งผลใหบุ้คคลนัน้ขาดการตดัสนิใจทีเ่ทีย่งธรรม เน่ืองจากยดึผลประโยชน์ส่วนตนหรอืพวกพอ้ง
เป็นหลกั 

ค่าอ านวยความสะดวก หมายถงึ ค่าใชจ้่ายจ านวนเลก็น้อยทีจ่่ายใหแ้ก่เจา้หน้าทีข่องรฐัอย่างไม่เป็นทางการ
และเป็นการใหเ้พยีงเพื่อใหม้ัน่ใจว่าเจา้หน้าทีข่องรฐัจะด าเนินการตามกระบวนการ หรอืเป็นการกระตุ้นใหด้ าเนินการ
รวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนัน้ไม่ต้องอาศยัดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ร ัฐ และเป็นการกระท าอนัชอบด้วยหน้าที่ของ
เจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ รวมทัง้เป็นสทิธทิีน่ิตบิุคคลพงึจะไดต้ามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสอื
รบัรองและการไดร้บัการบรกิารสาธารณะ เป็นตน้ 

กลุ่มบรษิทั หมายถงึ บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยมอี านาจควบคุมดา้นการบรหิารจดัการ 
บุคลากรของบรษิทั หมายถงึ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัของบรษิทั และกลุ่มบรษิทั 

 
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นับเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น

นอกเหนือจากนโยบายการก ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ โดยนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั ซึง่รวมถงึ
การกระท าอันเป็นการทุจริต เป็นการก าหนดหลักการเพื่อความเข้าใจร่วมกันของกรรมการและพนักงานทุกคน             
เพื่อยดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัติ่อไป บรษิทัจงึก าหนดนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัไว ้ดงันี้ 

(1) กรรมการและพนักงานจะด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และกระท าเพื่อให้มัน่ใจว่า                 
การด าเนินการนัน้ไม่ท าให้เกิดขอ้ครหา หรอืท าให้เสื่อมเสยีชื่อเสยีงในทุกรูปแบบ ทุกการด าเนิน งาน         
ที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบรจิาคเพื่อการกุศล การไม่บรจิาคให้แก่พรรคการเมอืง        
การใหข้องขวญัทางธุรกจิ และเงนิสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ดงันี้ 

- ไม่รบัและไม่เรยีกรอ้งเงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดกบัผูห้นึ่งผูใ้ดทีม่เีจตนาชกัน าใหก้ระท า
หรอืละเวน้การกระท าทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

- ไม่ให้และไม่เสนอใหเ้งนิ ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใดจากผูเ้กี่ยวขอ้งทางธุรกจิ เช่น บุคคล 
หรอืนิติบุคคล หรอืองค์กรที่บรษิัทติดต่อหรอืมสีมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครฐั 
หรอืเอกชน รวมถงึองคก์รสาธารณกุศล 

(2) บริษัทจะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่ หรือสนับสนุน             
พรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอ านาจทางการเมอืง ไม่บริจาคเงิน และ/หรือทรพัย์สินอย่างใด         
แก่พรรคการเมอืง 

(3) บริษัทมีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และขัน้ตอนกระบวนการ เพื่อควบคุมการจัดซื้อ และการสัง่ซื้อ              
การแจง้ใหช้ าระหนี้ การเรยีกเกบ็ค่าบรกิาร โดยจะมกีารบนัทกึขอ้มูลอย่างเป็นระบบ เพื่อใชอ้้างองิและ
ตรวจสอบได ้

(4) บรษิทัมกีารประเมนิความเสีย่งในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งหรอืสุ่มเสีย่งต่อการทุจรติและคอรร์ปัชนั 
(5) บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม ่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติ                

ทีไ่ม่เหมาะสม  
(6) บริษัทจดัให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชนัแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและ

พนักงาน เพื่อส่งเสรมิความซื่อสตัย์สุจรติ และความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็น        
ถงึความมุ่งมัน่ของบรษิทั 
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(7) บริษัทจัดให้มีการรายงานทางการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทานรายงาน           
ทางการเงิน และมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และน าเสนอรายงาน            
ทางการเงนิต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส 

(8) บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ           
แจ้งเบาะแสอนัควรสงสยัโดยมัน่ใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รบัการคุ้มครอง โดยไม่มกีารลงโทษหรอื
โยกยา้ยทีไ่ม่เป็นธรรม หรอืกลัน่แกล้งดว้ยประการใด และรวมถงึการแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบเพื่อตรวจสอบ
ตดิตามทุกเบาะแสทีม่กีารแจง้เขา้มา 

 
หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

(1) คณะกรรมการบรษิทั  
มหีน้าที่และรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลให้มรีะบบสนับสนุนการต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความส าคัญกับ           
การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั และปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ  
มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงนิและบญัช ีระบบควบคุมภายใน 

ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล                
มคีวามรดักุม เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 

(3) คณะกรรมการบรหิาร  
มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก าหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย           

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวน           
ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ
ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

 
(4) ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

มีหน้าที่และรบัผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง          
ตรงตามนโยบาย แนวปฏบิตั ิอ านาจด าเนินการ ระเบยีบปฏบิตั ิและกฎหมายขอ้ก าหนดของหน่วยงาน
ก ากบัดูแล เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามรีะบบควบคุมทีม่คีวามเหมาะสม และเพยีงพอต่อความเสีย่งดา้นทุจรติคอร์
รปัชนัทีอ่าจเกดิขึน้ และรายงานต่อคณะกรรมการรวจสอบ 

(5) ผูบ้รหิารทุกฝ่าย  
มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือ               

การปฏบิตังิาน 
(6) พนักงานทุกฝ่าย 

มหีน้าที่ในการปฏิบตัิตามนโนบายการต่อต้านคอร์รปัชนั และคู่มอืมาตรการต่อต้านการทุจรติ        
คอรร์ปัชนั รวมถงึนโยบายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
แนวทางการปฏิบติั 

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และ             
คู่มอืมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั รวมถงึนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ นโยบายการใหค้วาม
คุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู และการตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน และจรรยาบรรณธุรกจิ โดยต้องไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้ง
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กบัเรื่องทุจรติคอรร์ปัชนั ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม เพื่อมุ่งหวงัประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน
และคนรูจ้กั 

(2) พนักงานบริษัททุกคน ต้องไม่เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ข่ายทุจริตคอร์รปัชนัที่เกี่ยวขอ้ง        
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 หรอืให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รปัชนั แม้ว่า       
การกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ  

(4) กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานทุกระดบั ทีก่ระท าการทุจรติคอร์รปัชนั ถอืเป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณ
ของบรษิัท จะต้องได้รบัการพจิารณาทางวนิัยตามระเบยีบที่บรษิทัก าหนดไว ้นอกจากนี้ อาจจะไดร้บั
โทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

(5) บรษิัทตระหนักถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเขา้ใจกบับุคคลอื่นทีต่้องปฏบิตัิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้ องปฏิบัติตามนโยบาย             
การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนั 

(6) บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองค์กรทีย่ดึมัน่ว่าการทุจรติคอร์รปัชนัเป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได้ 
ทัง้การท าธุรกรรมกบัภาครฐัและเอกชน 

(7) เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการ เกิดทุจริตคอร์รัปชนั กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัทุกระดบั ตอ้งปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรื่องต่อไปนี้ 
(7.1) การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเมอืง  

บรษิัทจะไม่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมอืงพรรคหนึ่งพรรคใด       
โดยจะวางตวัเป็นกลาง จะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการฝักใฝ่ หรอื สนับสนุนพรรคการเมอืงใด 
หรือผู้หนึ่ งผู้ใดที่มีอ านาจทางการเมือง ไม่บริจาคเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอย่างใดแก่              
พรรคการเมอืง 

ส าหรับพนักงานมีสิทธิ และหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ
สนับสนุนกจิกรรมทางการเมอืงต่างๆ 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) เงนิสนับสนุน หรอืเงนิช่วยเหลอืทางธุรกจิ 

บรษิทัสามารถบรจิาคเงนิ หรอื ทรพัย์สนิของบรษิทัเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ แต่ต้อง
ระบุชื่อในนามบรษิทัเท่านัน้ โดยเงนิสนับสนุนทีจ่่ายไป ตอ้งมวีตัถุประสงคเ์พื่อธุรกจิ ภาพลกัษณ์       
ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทัง้นี้การเบิกจ่ายต้องระบุวตัถุประสงค์ที่ชดัเจน และมีหลกัฐาน               
ทีต่รวจสอบได ้ 

(7.4) การให ้หรอื รบัของขวญั 



                   บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
                MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 106 

ของขวัญที่ให้หรือรับในเทศกาล หรือประเพณีนิยมต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท          
(สามพนั) หากมกีรณีต้องให้หรอืรบัของขวญัที่มมีูลค่ามากกว่านัน้ ให้ประธานกรรมการบรหิาร
พจิารณาตามความเหมาะสม อนึ่ง การใหข้องขวญัตอ้งระบุชื่อในนามบรษิทัเท่านัน้และมหีลกัฐาน
ตรวจสอบได ้

(7.5) การเลีย้งรบัรอง 
ค่ารบัรองหรือค่าบริการนัน้ ต้องเป็นค่ารบัรองหรือค่าบริการอนัจ าเป็นตามธรรมเนียม

ประเพณีทางธุรกิจทัว่ไป เป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือการบริการ             
ที่จะอ านวยประโยชน์แก่กิจการ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง โดยต้องมมีูลค่าเหมาะสม 
และไม่เป็นการสรา้งแรงจงูใจในการตดัสนิใจทีไ่ม่ชอบธรรม และมหีลกัฐานตรวจสอบได้ 

 
หมวด 2   นโยบายท่ีเก่ียวข้อง การจดัการ การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชนั 

(1) นโยบายที่เกี่ยวข้อง : คณะกรรมการขอให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณานโยบายและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง        
ของบรษิทัดงัต่อไปนี้ดว้ย 

(1.1) นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
(1.2) นโยบายการเผยแพร่ขอ้มลู 
(1.3) นโยบายการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู และการสอบสวนขอ้รอ้งเรยีน 
(1.4) จรรยาบรรณธุรกจิ 

(2) คณะกรรมการก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง         
เป็นประจ าทุกปี 

(3) คณะกรรมการจะจดัให้ฝ่ายจดัการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชนั ผ่านช่องทางการสื่อสาร          
ของบรษิัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) กรณีทีม่ขีอ้สงสยัใดๆ เกี่ยวกบันโยบายนี้ ใหส้อบถามจากผูบ้งัคบับญัชา
หน่วยงานทีต่นสงักดั เลขานุการบรษิทั หรอืประธานกรรมการบรหิาร 
 

ทัง้นี้ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบั ถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัและถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของ         
การว่าจา้ง หากพนักงานผูใ้ดละเมดินโยบายและมาตรการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชนัดงักล่าวถอืว่าเป็นความผดิวนิัย และ
จะไดร้บัการพจิารณาโทษตามระเบยีบของบรษิทัต่อไป 

 
10. นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 
 
บททัว่ไป 

ในการด าเนินธุรกจิเพื่อด ารงไวซ้ึง่ความน่าเชื่อถอื มคี วามโปร่งใส มีจรรยาบรรณ บริษัทฯ จึงได้ก าหนด
กลไกในการใหค้วามคุม้ครองและบรรเทาความเดอืดรอ้นใหก้บัผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืกบับรษิทัฯ ในการต่อต้านการทุจรติ          
คอร์รปัชนั ไดแ้ก่ การแจง้เบาะแส หรอืการใหข้อ้มลู รวมถงึการปฏเิสธการทุจรติคอร์รปัชนั เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่า
การกระท าดงักล่าวนัน้ จะไม่ท าใหผู้ก้ระท าไดร้บัความเดอืดรอ้น เสยีหาย 

 
วตัถปุระสงค ์

ระเบียบนี้จดัท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิในการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปัชนั 
รวมทัง้การใหค้วามคุม้ครองใหก้บัผูแ้จง้เบาะแส หรอื ใหข้อ้มลู รวมถงึผูท้ีป่ฎเิสธการทุจรติคอรร์ปัชนั 
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ขอบเขตและแนวทางปฏิบติั 
ผูท้ีม่ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทัฯ ซึ่งพบเบาะแสการทุจรติคอร์รปัชนัของพนักงาน หรอื ผูบ้รหิารระดบัสูง 

หรอืกรรมการ หรอืไดร้บัผลกระทบจากการปฏเิสธการทุจรติคอร์รปัชนั สามารถแจง้เบาะแส / รอ้งเรยีน ผ่านช่องทาง     
ทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไวใ้นระเบยีบนี้ โดยบรษิทัฯ จะใหค้วามคุม้ครองผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการแจง้เบาะแสหรอืรายงาน
การทุจริตคอร์รัปชัน และให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวด้วย ระเบียบนี้ถือเป็นส่วนหนึ่ง                
ของนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั ซึง่พนักงานทุกคนมพีนัธะผกูพนัทีจ่ะตอ้งยดึถอืปฏบิตั ิ

 
การแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริตคอรร์ปัชนั 

พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบตัิงานที่ขดัแย้งต่อระเบียบค าสัง่             
ของบรษิัทฯ หรอืเห็นการกระท าที่เข้าข่ายหรอืเพยีงสงสยัว่าเป็นการกระท าทุจริตคอร์รปัชนัที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัทฯ 
พนักงานต้องแจง้ผ่านช่องทางทีบ่รษิทัฯก าหนด ทัง้นี้หากมขีอ้สงสยั หรอืไม่แน่ใจในการพจิารณาดว้ยตนเอง พนักงาน
สามารถขอค าปรึกษาจากผู้บงัคบับญัชาหรือสอบถามจากฝ่ายก ากับดูแลกิจการ  พนักงานพึงต้องให้ความร่วมมอื         
ในการตรวจสอบและใหข้อ้เทจ็จรงิต่างๆ ต่อกรณีพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติคอรร์ปัชนั 

 
เร่ืองท่ีรบัแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริตคอรร์ปัชนั 

(1) การใชอ้ านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเอง หรอืผูอ้ื่น 
(2) พบการท าลายเอกสารหลักฐานใด การบิดเบือน หรือปิดบังข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทุจริต           

คอรร์ปัชนั 
(3) พบการกระท าใดๆ ทีส่งสยัว่าจะเป็นการทุจรติคอรร์ปัชนัหรอืมเีหตุการณ์/ขอ้มลูทีอ่าจเขา้ขา่ยการกระท า

ดงักล่าว 
(4) ไดร้บัผลกระทบจากการแจง้เบาะแส หรอืการใหข้อ้มูล หรอืใหค้วามร่วมมอืในการคน้หาความจรงิ หรอื

ปฏเิสธการทุจรติคอร์รปัชนั เช่น การถูกกลัน่แกล้ง การถูกลดต าแหน่ง การถูกลงโทษ การถูกปลดออก
จากงาน หรอืผลกระทบอนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อผูแ้จง้เบาะแส 

 
ช่องทางการแจ้งเบาะแส /ร้องเรียนการทุจริตคอรร์ปัชนั 

ผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระท าทุจริตคอร์รัปชันหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริต           
คอร์รปัชนัสามารถแจง้เบาะแส / ร้องเรยีน โดยเปิดเผยหรอืไม่เปิดเผยชื่อพรอ้มทัง้ระบุขอ้เทจ็จรงิ หรอืแจ้งหลกัฐาน          
ทีช่ดัเจนเพยีงพอทีแ่สดงใหเ้หน็ว่ามเีหตุอนัควรใหเ้ชื่อไดว้่ามกีารกระท าทุจรติคอร์รปัชนั 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 อาคารธนยิะพลาซ่า  ชัน้  29 ถนนสลีม   
แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั 
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กรุงเทพมหานคร 10500 
 

กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัทฯ ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธาน
กรรมการบรษิทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
หมายเหตุ :  บรษิทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบขอ้ร้องเรยีนโดยพจิารณาจากขอ้เทจ็จรงิทีม่คีวามน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี      
ผูแ้จง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนพงึตระหนักว่า การรายงานโดยไม่สุจรติ หรอืการรายงานในลกัษณะไม่เปิดเผยชื่อนัน้ 
อาจเป็นขอ้จ ากดัของบรษิทัฯ ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 
 
การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บริษัทฯ ได้ก าหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจรติ         
คอร์รปัชนั ไดแ้ก่ การแจง้เบาะแส หรอืการใหข้อ้มลู รวมถงึการปฏเิสธการทุจรติคอร์รปัชนั เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่า
การกระท าดงักล่าวนัน้ จะไม่ท าใหผู้แ้จง้ไดร้บัความเดอืดรอ้นและเสยีหาย ดงันี้ 

(1) บรษิัทฯ จะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมอืกบับรษิัทฯในการแจ้งเบาะแส หรอื ปฏิเสธการทุจรติ       
คอร์รปัชนัที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รบัความเดือดร้อน อนัตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม          
อนัเกดิจากการใหค้วามร่วมมอืในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัดงักล่าว 

(2) บริษัทฯ จะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการทุจริต          
คอรร์ปัชนั แมว้่าการกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

(3) กรณีผูแ้จง้เบาะแส / รอ้งเรยีน พบว่าตนเองไดร้บัความไม่ปลอดภยัหรอือาจเกดิความเสยีหาย สามารถ
รอ้งขอใหบ้รษิทัฯ ก าหนดมาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมได ้

(4) เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และให้ข้อมูลที่กระท าโดยสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดข้อมูล              
ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ให้ข้อมูลและเก็บขอ้มูลดงักล่าวเป็นความลบั โดยจ ากัดให้มกีารรบัรู้เฉพาะผู้ที่มี
หน้าที่ร ับผิดชอบในการตรวจสอบค้นหาความจริง หากพบว่ามีการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ผิด
วตัถุประสงคห์รอืเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมจะถอืว่าฝ่าฝืนและเป็นการกระท าทีผ่ดิวนิัย 

(5) กรณีพบว่ามพีนักงาน หรอืผู้บรหิาร ปฏิบตัิต่อบุคคลอื่นด้วยวธิกีารทีไ่ม่เป็นธรรม หรอืก่อใหเ้กดิความ
เสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนัน้ได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธ           
การทุจรติคอรร์ปัชนั ใหถ้อืว่าเป็นการผดิวนิัย  
 

บทลงโทษ 
ผู้ที่กระท าการใดๆ โดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ ไม่ปฏิบตัิตามระเบยีบนี้ รวมถึงพฤตกิรรมทีส่่อไปในทาง

กลัน่แกล้ง ข่มขู่ลงโทษทางวินัย หรือ เลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน             
ต่อผูแ้จง้เบาะแส / รอ้งเรยีน หรอื บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการตามระเบยีบนี้ ใหถ้อืว่าผูน้ัน้กระท าผดิวนิัย และ
ตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ทัง้ต่อบรษิทัฯ และผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว 
หมายเหตุ : ทัง้นี้ หากระเบียบใดที่ขดัหรือแย้งกับค าสัง่นี้ให้ถือปฏิบัติตามค าสัง่นี้แทน ตัง้แต่วันที่มีผลบังคับใช้          

เป็นตน้ไป 
 
11. นโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธขิ ัน้พื้นฐานในการเขา้ร่วมประชุมและใช้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ดงันี้ 
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11.1 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
(1) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบญัชี และบริษัท        

อาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ เพิ่มเติมตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม 

(2) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท เรื่องก าหนดการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นหรอืวสิามญัผู้ถือหุน้ 
ระเบียบวาระการประชุม และสาระส าคญัที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ        
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) SETPORTAL โดยทนัทีหรือไม่เกิน 9.00 น.       
ของวนัท าการถดัไปนับจากวนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีติ 

(3) ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจดัส่งหนังสือเชญิประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทัง้ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาการประชุม วาระการประชุม 
วตัถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระทีเ่สนอ พรอ้มทัง้ความเหน็ของ คณะกรรมการบรษิทั ตลอดจน
ข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า             
ก่ อนการประชุม ไม่ น้ อยกว่ า  30 วัน  (สามสิบวัน ) โดย เผยแพร่บนเว็บ ไซต์ของบริษัท ที่  
www.millconsteel.com และเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และจดัส่งเอกสารล่วงหน้า
ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนั (ยีส่บิเอด็วนั) ยกเวน้กรณีมคีวามจ าเป็นเร่งด่วน บรษิทัจะแจง้ล่วงหน้า
ในระยะเวลาไม่น้อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนด 

(4) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถเสนอชื่อบุคคล                   
ผู้มีคุณสมบตัิเพื่อรบัการิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทได้ก่อนวนัประชุม ตามหลกัเกณ์ที่บรษิัท
ก าหนด  

(5) ประธานทีป่ระชุมจดัสรรเวลาและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้ีโอกาสในการแสดงความคดิเหน็และตัง้ค าถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัท การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท  รวมทัง้       
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามล่วงหน้ามากกว่า 3 เดอืนก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทั
หรอืส่งมาที ่ 

ฝ่ายงาน ส านักกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน)  
เลขที ่52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ 29 ถนนสลีม   
แขวงสุรยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2652-333 ต่อ 208   โทรสาร 0-2632-9899 

โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่
ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์(SETPORTAL) พรอ้มกบัการน าส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

(6) คณะกรรมการจะก าหนดวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยตอ้งมวีาระดงัต่อไปนี้ 
การประชุมสามญัประจ าปี 
• พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ก่อน 
• รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา 
• พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจ าปี 

สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ของปีทีผ่่านมา 
• พจิารณาอนุมตั ิหรอืใหง้ด การจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานในปีทีผ่่านมา 
• พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
• พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
• พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชปีระจ าปี 
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• วาระอื่นๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เพื่อให้คณะกรรมการตอบข้อซักถาม           
ในประเดน็นอกเหนือจากวาระทีก่ าหนดขา้งตน้ หรอืใหผู้ถ้อืหุน้ใหข้อ้เสนอแนะในประเดน็ต่างๆ 
ทีอ่ยู่ในความสนใจ แต่ในทุกกรณี จะไม่มกีารลงมตแิต่อย่างใด 

การประชุมวสิามญั 
• พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ก่อน 
• กรณีมวีาระอื่น บรษิทัจะจดัใหม้สีารสนเทศทีค่รบถว้นและเพยีงพอ 
• พจิารณาวาระส าคญัตามทีค่ณะกรรมการเสนอต่อผูถ้อืหุน้ 

(7) กรณีมกีารยกเลกิ เพิม่เตมิ หรอืเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมทีส่ าคญั บรษิทัต้องแจง้ตลาดหลกัทรพัย์
ล่วงหน้า ≥ 14 วัน ก่อนวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุม (Record Date “RD”) หรือ         
วนัปิดสมุดทะเบยีน  (Book Closing Date “BC”) 

(8) ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวนัติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวัน
ประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ส่วนมตพิเิศษใหล้งประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั 

(9) มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผูต้ิดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวก
ระหว่างบรษิัทกบันกัลงทนุ 

 
11.2 วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

(1) อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง ไม่ท าการใดๆ ทีเ่ป็นการ
จ ากดัโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ 

(2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเวลาเริ่มประชุม           
2 ชัว่โมง 

(3) บริษัทก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น            
ทีจ่ะเขา้ประชุม 

(4) บรษิทัน าระบบคอมพวิเตอร์ และบาร์โคด้ มาใชใ้นการลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีง เพื่อความสะดวก
รวดเรว็ และความถูกตอ้ง เชื่อถอืไดข้องขอ้มลู 

(5) บรษิทัสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระ 
(6) อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทด าเนินการ       

แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น              
เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยตนเองได ้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถมอบอ านาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตัง้ขึ้นเป็นผู้รบัมอบอ านาจแทน โดยปฏิบตัิหน้าที่
เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ         
ออกเสยีงคะแนนแทนตน ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะ ซึง่เป็นเงือ่นไขตามกฎหมายทัว่ไป 

(7) บริษัทชี้แจงและอธบิายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียง
ลงคะแนนอย่างชดัเจนตัง้แต่เริม่การประชุม 

(8) บรษิทัจะไม่เพิม่วาระการประชุมนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ หรอืเปลี่ยนแปลง
ขอ้มลูทีส่ าคญัโดยไม่แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

(9) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม        
แสดงความคดิเหน็ และขอรบัการชีแ้จงจากคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูส้อบบญัชใีนวาระทีเ่กีย่วขอ้ง 
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(10) บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล บรษิัทตรวจนับ
คะแนนเสยีงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบอย่างชดัเจนและ
โปร่งใส 

(11) บริษัทบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์และบนัทึกการออกเสียงและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์        
ของบริษัท เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจดูการประชุมผู้ถือหุ้น           
ทีจ่ดัขึน้ 

 
11.3 หลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

(1) บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรือ           
อย่างชา้ภายในเวลา 9.00 น.ของวนัท าการถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(SETLink) เพื่อเผยแพร่ต่อผูล้งทุน 

(2) บรษิทัจดัท ารายงานการประชุมทีม่สีาระส าคญัครบถว้น เพื่อจดัส่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์บรษิทัภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ (ทัง้กรณีการประชุมสามญั         ผู้
ถอืหุน้และการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้) 

(3) บรษิทัเผยแพร่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.millconsteel.com และมกีารแจง้
ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SETLink) 

 
นอกจากนัน้บรษิทัมนีโยบายจดัการใหผู้ถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูถ้อืหุน้รายย่อยรวมทัง้ผูถ้อืหุน้

ต่างชาตไิดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม โดยมแีนวปฎบิตัดิงันี้ 
(1) บรษิัทเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้มสีทิธเิสนอเรื่องเขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุมผู้ถือหุน้และเสนอชื่อบุคคล       

เพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกใหเ้ป็นกรรมการในการประชุมสามญัประจ าปี ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด 
(2) บริษัทก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน และ นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล            

ทางการเงิน และที่มิใช่ทางการเงิน ต่อสาธารณะ  เช่น การใช้ขอ้มูลในทางที่ผดิ การใช้ขอ้มูลภายใน         
เพื่อการซื้อขายหลกัทรพัย์ เพื่อป้องกนัมใิห ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ใชข้อ้มูลภายในแสวงหา
ประโยชน์โดยตรงหรอืโดยอ้อม ทัง้นี้บรษิทัไดม้กีารแจง้นโยบายและแนวปฏบิตัใิหทุ้กคนภายในองค์กร
ปฏบิตั ิและตดิตามผลอย่างสม ่าเสมอ 

(3) บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระส าคัญและ            
อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน์            
ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทัง้นี้  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบงัคบัของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย           อย่าง
เคร่งครดั 

(4) บริษัทก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และ          
แจ้งแนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในบรษิทัฯ ถือปฏิบตัิ และห้ามบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายในท าการ     
ซื้อขายหลกัทรพัย ์ของบรษิทัฯ ภายใน 1 เดอืน ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิ
ประจ าปี  

(5) คณะกรรมการบรษิทั จะด าเนินการประชุมผูถ้อืหุน้โดยเรยีงตามวาระที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม 
และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้            
ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น         
เพื่อประโยชน์ของบรษิทั ฯ และไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 
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(6) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทด าเนินการแนบหนังสือมอบฉันทะ           
แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บั      
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตน เองได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอ านาจ            
ใหก้รรมการอสิระทีบ่รษิทัแต่งตัง้ขึน้เป็นผูร้บัมอบอ านาจแทน โดยปฏบิตัหิน้าทีเ่สมอืนเป็นตวัแทนของ        
ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตน       
ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะ ซึง่เป็นเงือ่นไขตามกฎหมายทัว่ไป 

(7) คณะกรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัส่วนไดเ้สยีและผูเ้กีย่วขอ้งเพื่อใหค้ณะกรรมการ
ได้พจิารณาธุรกรรมของบรษิทั ที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ และตดัสนิใจเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทัโดยรวม นอกจากนี้ กรรมการและ/หรอืผูบ้รหิารทีม่ส่ีวนไดเ้สยีกบัธุรกรรมทีท่ ากบับรษิทั ตอ้งไม่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจท าธุรกรรมดงักล่าว เพื่อให้เป็นไปตามขัน้ตอนหรือมาตรการอนุมตัิการท า
รายการระหว่างกนัของบรษิทั 

(8) ก าหนดใหก้รรมการบรษิทั และผูบ้รหิารของบรษิทัตอ้งรายงานการซื้อขาย รวมถงึการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทัง้ของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ            
ผ่านเลขานุการบริษัท หลงัการซื้อขายหลกัทรพัย์ 1 วนั นับจากวนัที่ขายหลกัทรพัย์ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ  ก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 59  แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.  2535 ทัง้นี้บริษัทได้ก าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืน          
หรอืไม่ปฏบิตัติาม  

(9) บรษิทัจดัท ารายงานการประชุมทีม่สีาระส าคญัครบถว้น เพื่อจดัส่งตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์บรษิทัภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ (ทัง้กรณีการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
และการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้) 

 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ที่เป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รบัการปฏิบตัิและ

ปกป้องสิทธิ ขัน้พื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น        
ส่วนน้อย การป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การเขา้ท า รายการระหว่างกนั 
ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยก าหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
 
12. นโยบายการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามที่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่การปลูกฝังจิตส านึกแก่พนักงานในการ                 
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนัที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และน าไปปรับใช้ที่บ้าน รวมทัง้            
ยงัคาดหวงัผลพลอยไดซ้ึ่งจะท าใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพในระดบัประเทศ ทัง้นี้ บรษิทัฯสื่อสารการ
สรา้งจติส านึกดา้นการใชท้รพัยากร ดว้ยวธิกีารต่างๆ การประชาสมัพนัธ ์การจดับอรด์ และใหค้วามรูโ้ดยการ จดัอบรม 
ภายใต้แนวคิด 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ และเป็นการ              
ลดพลงังานในการก าจดัขยะ ลดมลพษิและลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก นอกจากนี้ บรษิัทฯส่งเสรมิในการ        
จดัการพลงังานภายในองค์กร และการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้หลกัผู้ก่อมลพษิเป็นผู้รบัภาระค่าใช้จ่าย          
เพื่อกระตุน้ใหเ้กดิการลด การก่อมลพษิและลดภาระของสงัคมตามธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม อกีทัง้ ส่งเสรมิใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน รวมทัง้พนักงานในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ใชท้รพัยากรของบรษิทัฯใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สงูสุดโดยมหีลกัปฏบิตั ิดงันี้ 
 
นโยบายการลดขยะ และการน ากลบัมาใชใ้หม่ 

(1) ใชก้ระดาษทัง้สองหน้า อย่าใชเ้พยีงดา้นใดดา้นหนึ่งเท่านัน้ 
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(2) ก าหนดใหใ้ชก้ารส่งเอกสารต่อๆ กนั แทนการส าเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยดักระดาษ 
(3) ลดการสูญเสยีกระดาษเพิม่มากขึน้ ดว้ยการหลกีเลี่ยงการใชก้ระดาษปะหน้าโทรสาร ชนิดเตม็แผ่น และ

หนัมาใชก้ระดาษขนาดเลก็ ทีส่ามารถตดัพบับนโทรสารไดง้า่ย 
(4) ใชก้ารส่งผ่านขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพวิเตอรแ์ทนการส่งขา่วสารขอ้มลูโดยเอกสาร 
(5) ส าหรบัขอ้มลูบางอย่างทีส่ามารถอ่านผ่านคอมพวิเตอรไ์ด ้โดยไม่จ าเป็นตอ้งพมิพอ์อกมา 
(6) ลดการใชผ้ลติภณัฑ ์ทีม่บีรรจุภณัฑท์ีย่ากต่อการท าลาย เช่น โฟม หรอืพลาสตกิ ควรเลอืกใชบ้รรจุภณัฑ์

ทีน่ ากลบัมาใชใ้หม่ได ้(Reuse) หรอืน าไปผ่านกระบวนการผลติมาใชใ้หม่ได ้(Recycle) 
 

นโยบายการใชอุ้ปกรณ์ส านักงานของบรษิทัฯ 
(1) ปิดจอภาพคอมพวิเตอรเ์มื่อไม่มกีารใชง้านนานเกนิกว่า 15 นาท ีหรอืตัง้โปรแกรมพกัหน้าจอ 
(2) ปิดเครื่องคอมพวิเตอร์และเครื่องพมิพ์เมื่อไม่มกีารใช้งาน ติดต่อกนันานกว่า 1 ชัว่โมง และปิดเครื่อง      

ทุกครัง้หลงั เลกิการใชง้านพรอ้มทัง้ถอดปลัก๊ออก 
(3) เลอืกใชค้อมพวิเตอรท์ีม่รีะบบประหยดัพลงังาน เพราะใชก้ าลงัไฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 55 ในขณะทีร่อท างาน

และควรใชจ้อภาพขนาดทีไ่ม่ใหญเ่กนิไป เช่น จอภาพ ขนาด 14 นิ้ว จะใชพ้ลงังานน้อยกว่าจอภาพขนาด 
17 นิ้ว ถงึรอ้ยละ 25 

(4) การตรวจแก้ไขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแก้ไขบนเอกสารที่พมิพ์จากเครื่อง พมิพ์ จะช่วยลด         
การสิน้เปลอืง พลงังาน กระดาษ หมกึพมิพ ์และการสกึหรอของเครื่องพมิพ์ 

(5) ตดิตัง้เครอืขา่ยเชื่อมโยงการท างานของเครื่องพมิพเ์พื่อใชเ้ครื่องพมิพ ์ร่วมกนั จะช่วยลดความสิน้เปลอืง
ทัง้ดา้นพลงังานและการซ่อมบ ารุง 

(6) ปิดเครื่องถ่ายเอกสารทุกครัง้หลงัเลกิงานพรอ้มถอดปลัก๊ออก 
(7) ถอดปลัก๊เครื่องใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดในส านักงานเมื่อเลกิใชง้าน หรอืเมื่อไม่มคีวามต้องการใชง้านนานกว่า        

1 ชัว่โมง 
(8) ปฏิบัติตามค าแนะน าการใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์

เครื่องใชไ้ฟฟ้า ต่างๆ 
 
นโยบายการใชเ้ครื่องปรบัอากาศและพดัลมระบายอากาศของบรษิทัฯ  

(1) ปิดเครื่องปรบัอากาศทนัทเีมื่อไม่ตอ้งการใชง้าน และเมื่อตอ้งการเปิดเครื่องใหม่อกีครัง้ ควรเวน้ช่วงเวลา
อย่างน้อย 15 นาท ี

(2) ปิดเครื่องปรบัอากาศทนัทหีากไม่อยู่ในหอ้งนานกว่า 1 ชัว่โมง และปิดก่อนเวลาเลกิงานเน่ืองจากยงัคงมี
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
ของอากาศไม่เพียงพอให้แก้ไขโดยติดตัง้พดัลมระบายอากาศ โดยขนาดของพดัลมระบายอากาศ          
ตอ้งมคีวามเหมาะสม กบัขนาดของหอ้ง 

(7) เปิดพดัลมระบายอากาศ 5-10 นาท ีทุก 2 ชัว่โมงและปิดทนัทเีมื่อเลกิใชง้าน ไม่เปิดตลอดเวลา 
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(8) ใชเ้ทอรโ์มสตตัทีม่คีวามเทีย่งตรงในการควบคุมอุณหภูม ิเช่น เทอรโ์มสตตัอเิลก็ทรอนิกสแ์บบตวัเลข 
(9) ติดเทอร์โมมิเตอร์ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อบอก อุณหภูมิและเป็นแนวทางในการปรับ              

เทอรโ์มสตตัแบบธรรมดา 
(10) ไม่น าตน้ไมม้าปลูกในหอ้งทีม่เีครื่องปรบัอากาศเพราะต้นไมจ้ะคายไอน ้า ท าใหเ้ครื่องปรบัอากาศท างาน

มากขึน้ 
(11) ยา้ยเครื่องใชไ้ฟฟ้าทีป่ล่อยความรอ้น เช่น กาต้มน ้ารอ้นไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ออกไวน้อก

ห้องปรบัอากาศโดย เนื่องจากเครื่องใชไ้ฟฟ้าจะปล่อยความรอ้นออกสู่หอ้งปรบัอากาศท าใหส้ิ้นเปลอืง
ไฟฟ้า นอกจากนี้ผงหมกึจากเครื่องถ่ายเอกสารจะฟุ้งกระจายอยู่ในหอ้ง เป็น อนัตรายต่อสุขภาพร่างกาย
ของผูป้ฏบิตังิานบรเิวณนัน้ 

(12) ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบไม่ให้มีวัสดุปิดขวางทางลมที่ใช้ระบาย ความร้อนทัง้ชุดคอยล์เย็นและ                 
ชุดคอนเดนซิง่ อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ 

(13) ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบทีผ่นัง ฝ้าเพดาน ประตู ช่องแสง เพื่อป้องกนัความเยน็รัว่ไหลจากหอ้งปรบัอากาศ
อย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ และหากพบสิง่ผดิปกตดิ าเนินการอุดรอยรัว่ทนัท ี

(14) ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครัง้ จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้            
รอ้ยละ 5-7 

(15) ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดตารางการดแูลรกัษา ซ่อมบ ารุง และมคีู่มอื ปฏบิตังิาน 
 
นโยบายการใชไ้ฟฟ้าและแสงสวา่งของบรษิทัฯ  

(1) ปิดไฟในเวลาพกัเทีย่งหรอืเมื่อเลกิการใชง้านหรอืหมด ความจ าเป็นต้องใชง้าน การปิดสวติช์ไฟบ่อยๆ 
ไม่ท าใหเ้ปลอืงไฟฟ้าแต่อย่างใด 

(2) เปิดม่านหรอืหน้าต่างหรอืตดิตัง้กระเบื้องโปร่งแสงเพื่อรบัแสงสว่างจากธรรมชาต ิแทนการใชแ้สงสว่าง
จากหลอดไฟ 

(3) ก าหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลาทีใ่ชง้าน 
(4) จดัระบบสวติช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมกบัพื้นที่ เช่น ปรับเป็นสวติช์เปิดปิดแบบ       

แยกแถว แยกดวง เป็นตน้ 
(5) ตดิสติก๊เกอรบ์อกต าแหน่งไวท้ีส่วติชเ์ปิดปิดหลอดไฟเพื่อเปิดใชง้านไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
(6) ใชอุ้ปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยดัพลงังานทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม เช่น 

หลอดฟลูออเรสเซนต ์( หลอดนีออน) แบบผอมแทน หลอดแบบธรรมดา 
(7) ตรวจวัดความเข้มแสงปีละ 2 ครัง้บริเวณที่ใช้ปฏิบัติงาน ให้มีความเข้มเหมาะสมตามเกณฑ์                   

(ค่ามาตรฐานความสว่างของส านักงานอยู่ระหว่าง 300-500 ลกัซ์) หากมคีวามสว่างเกินความจ าเป็น
หรอืไม่จ าเป็นตอ้งใชไ้ฟ แสงสว่างบรเิวณนัน้ควรถอดหลอดไฟออกบางหลอด และเพิม่หลอดไฟในจุดที่
แสงสว่างไม่เพยีงพอ 

(8) ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งท าความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เนื่องจาก ฝุ่ นละอองที่เกาะอยู่จะท าให้      
แสงสว่างน้อยลงและอาจท า ใหต้อ้งเปิดไฟหลายดวงเพื่อใหไ้ดแ้สงสว่างเท่าเดมิ 

(9) พนักงานทุกคนมีหน้าที่ส ารวจ และตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้า หากพบว่าหลอดไฟ สายไฟ ช ารุดหรือ          
ขาหลอดเปลี่ยนเป็นสนี ้าตาลหรอืด า ควรแจง้ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งเปลี่ยนทนัท ีเพื่อป้องกนัอคัคภียั เนื่องจาก
ไฟฟ้าลดัวงจร 

(10) ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดตารางการดแูลรกัษา ซ่อมบ ารุง และมคีู่มอื ปฏบิตังิาน 
นโยบายการลดการใชน้ ้าของบรษิทัฯ 
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(1) ฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งวางแผนตรวจสอบรอยรัว่ของท่อประปา หรอืรอยรัว่ก๊อกน ้า หรอืพนักงานท่านใดพบว่า       
มที่อประปา หรอืก๊อกน ้ารัว่ แจง้ฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งทราบ โดยฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งรบีด าเนินทนัท ี

(2) ก าหนดใหใ้ชถ้งัชกัโครกทีป่ระหยดัน ้า 
(3) ใชอ้่างลา้งมอืเท่าทีต่อ้งการแลว้ปิดน ้าใหส้นิท 
(4) ก าหนดให้ใช้หวัน ้าก๊อกชนิดประหยดัน ้าก๊อกแบบคนัโยกสามารถประหยดัน ้าได้มากกว่าก๊อกแบบมอื

หมุน ใชก้๊อกระบบประหยดัน ้า 
 
13. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

มนุษย์แต่ละคนอาจมเีชื้อชาต ิสผีวิ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรอืความคดิแตกต่างกนั       
แต่มนุษย์ทุกคนย่อมมศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ มสีทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั ด้วยเหตุนี้ บรษิทัฯ         
จงึไดก้ าหนดนโยบายการไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน ทัง้ดา้นสทิธมินุษยชน ดา้นความปลอดภยัและด้านสภาพแวดล้อม        
ในการท างาน เพื่อให้พนักงานทุกคน รวมถึงกรรมการและผู้บริหารได้รบัสิทธิ เสรีภาพอย่างเสมอภาค เท่าเทียม          
อนัจะส่งผลใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและมคีวามสุข โดยมหีลกัปฏบิตัดิงันี้ 

 
13.1 ด้านสิทธิมนุษยชน 

(1) ส่งเสรมิใหทุ้กคนในบรษิทัฯ เคารพสทิธศิกัดิศ์ร ีความเป็นส่วนตวั และใหเ้กยีรตซิึง่กนัและ                กนั
ทัง้พนักงานในบรษิทัฯและบุคคลทีไ่ดม้ปีฏสิมัพนัธด์ว้ยในระหว่างปฏบิตัหิน้าที่ 

(2) ไม่กระท าการใดๆ หรอืส่งเสรมิใหม้กีารละเมดิหรอืล่วงเกนิสทิธมินุษยชนทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม 
(3) หลีกเลี่ยงการน าข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทัง้ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่ วนตัว              

ไปเปิดเผยหรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายทัง้ต่อพนักงานและต่อบรษิทัฯ 
(4) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและสงัคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หากมีการ

กระท าของกจิการหรอืบุคลากรในกจิการทีอ่าจเป็นการละเมดิสทิธ ิทัง้นี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสะทอ้น
ปัญหาและคน้หาแนวทางแกไ้ข 

(5) วางแผนการด าเนินโครงการของกจิการอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ประเมนิความเป็นไปไดข้องโครงการ 
(feasibility study) ว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมดิสทิธขิองพนักงาน ชุมชน และสงัคมในสภาพแวดลอ้ม
อย่างไร พรอ้มทัง้หามาตรการป้องกนั 

13.2 ด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยัของพนักงาน 
a. สนับสนุนดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั และความมัน่คงของพนักงานเพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิสุขอนามยัทีด่ ี

และสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภยั 
b. จดัใหม้กีารระบุ ประเมนิความเสี่ยง และบนัทกึสถติอิุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ในรอบปี หรอือัตราการหยุดงาน 

หรอือตัราการเจบ็ป่วยจากการท างาน เพื่อควบคุมและป้องกนัมใิหเ้กดิอุบตัเิหตุและโรคจากการท างาน 
13.3 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(1) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบตัิทัง้ทางตรงและทางอ้อม            
ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ  สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดง
ความเหน็ดา้นการเมอืงทีไ่ม่ผดิกฎหมาย หรอืการแสดงความเหน็อื่นใด 

(2) จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับจากบริษัทฯ เช่น กองทุนส ารอง        
เลีย้งชพี ประกนัอุบตัเิหตุแบบกลุ่ม วนัหยุดพกัผ่อน การจดักจิกรรมสนัทนาการประจ าปี เป็นตน้ 

(3) จดัให้มขี ัน้ตอน วธิกีาร และกระบวนการยื่นขอ้ร้องทุกข์ และพจิารณายุติขอ้ร้องทุกข์ที่เหมาะสมและ       
เป็นธรรม 
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(4) กรณีพบการกระท าผดิระเบยีบหรอืวนิัยทีต่อ้งด าเนินการพจิารณาสอบสวนลงโทษ จะใหแ้ผนกทรพัยากร
บุคคลหรอืฝ่ายบรหิารท าการสอบสวนผูก้ระท าผดิทางวนิัยเท่านัน้เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรม 

 
14. นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง 

บรษิัทฯ มนีโยบายความเป็นกลางทางการเมอืง โดยไม่ให้การสนับสนุน หรอืการกระท าอนัเป็นการฝักใฝ่
พรรคการเมือง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรพัยากรบรษิัทฯ ในกิจกรรมที่จะท าให้บรษิัทฯ สูญเสยี          
ความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว            
โดยบรษิทัฯ ไดก้ าหนดแนวทางหลกัปฏบิตัคิวามเป็นกลางทางการเมอืง ดงันี้  

(1) ไม่กระท าการใดๆ ทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการเมอืง อาท ิการสนับสนุนทางการเงนิหรอืสิง่ของ การมส่ีวน
ร่วมในการหาเสยีงหรอืโฆษณาใหน้ักการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง การเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมอืง        
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม  

(2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหรือ              
พรรคการเมอืงใดๆ ในนามของบรษิทัฯ หรอือา้งถงึบรษิทัฯ ทัง้นี้ พนักงานมสีทิธเิขา้ร่วม สนับสนุน หรอื
มส่ีวนร่วมกจิกรรมทางการเมอืงทีเ่ป็นไปตามกฎหมายในนามของพนักงานเอง  

(3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้อ านาจหน้าที่ชี้ชวน โน้มน้าว กดดัน หรือบังคับให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืพนักงานอื่นเขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงทุกประเภท 
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ตวัอยา่งเหตุการณ์และค าแนะน าในการปฏิบติั 

เหตุการณ์ : ท่านจะทราบไดอ้ย่างไรว่าจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายใดบา้ง 
ค าแนะน า : ในการปฏบิตังิานใดๆ ควรปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ หรอืฝ่ายกฎหมาย ว่ามกีฎหมาย

ใดบา้งทีเ่กีย่วขอ้ง อย่างไรกต็ามบรษิทัไดร้วมกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งไวเ้พื่อใหท้่านสามารถเขา้ไป
หาขอ้มลูเพิม่เตมิได ้

 
เหตุการณ์ : หากท่านตอ้งไปปฏบิตังิานต่างประเทศ ควรมกีารเตรยีมตวัอย่างไร 
ค าแนะน า : ฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษย์จะใหข้อ้มูลที่เกี่ยวขอ้งรวมถงึเรื่องวฒันธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณี ท้องถิ่นแต่ละประเทศที่พนักงานต้องเดนิทางไป รวมทัง้จดัให้มฐีานขอ้มูลประเทศ
ต่างๆ ทีบ่รษิทัมกีารลงทุนดว้ย 

 
เหตุการณ์ : กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงาน สามารถเขา้ร่วมเป็นสมาชกิพรรคการเมอืงไดห้รอืไม่ 
ค าแนะน า : โดยหลักการท่านสามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้ในนามส่วนตัว รวมถึงการเป็นสมาชิก         

พรรคการเมือง อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ใช้เวลางาน เงินทุน หรือทรัพยากรของบริษัท           
เพื่อไปสนับสนุนพรรคการเมอืง หรอืนักการเมอืง และต้องไม่ใช้ต าแหน่งในบรษิัท ชื่อ หรอื      
ตราของบรษิทัไปเพื่อชกัจูงใหม้กีารจ่ายเงนิอุดหนุน หรอืใหก้ารสนับสนุนพรรคการเมอืง หรอื
นักการเมอืงอนัก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิว่าบรษิทัสนับสนุน เกีย่วขอ้ง หรอืฝักใฝ่กลุ่มการเมอืง 

 
เหตุการณ์ : ท่านสามารถน าใบโฆษณาหาเสยีงของญาติหรือบุคคลใดก็ตาม ซึ่งลงรบัสมคัรเลอืกตัง้ใดๆ        

ทางการเมอืงมาแจกใหพ้นักงานในช่วงเลอืกตัง้ไดห้รอืไม่ 
ค าแนะน า : เพื่อหลกีเลีย่งการขดัแยง้ทางความคดิในเรื่องการเมอืงทีอ่าจจะเกดิขึน้ในหมู่พนักงาน จะตอ้งไม่

หาเสยีงของญาต ิใหพ้รรคการเมอืงหรอืนักการเมอืงคนใดในพืน้ทีข่องบรษิทัโดยเดด็ขาด 
 

เหตุการณ์ : ท่านสามารถวพิากษ์วจิารณ์เกีย่วกบัพรรคการเมอืงในทีท่ างานไดห้รอืไม่ 
ค าแนะน า : บรษิทัเคารพสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ทางการเมอืงของท่าน อย่างไรกต็ามเพื่อหลกีเลี่ยง

ความขัดแย้งทางความคิดที่อาจเกิดขึ้นในหมู่พนักงาน อันอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ           
การท างานจึงควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ท างาน          
หรอืในเวลางาน 

 
15. นโยบายเก่ียวกบัการท ารายการระหว่างกนั 

คณะกรรมกรรมการบรษิทัได้ก าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการระหว่างกนัไว้ว่า รายการระหว่างกนัทีอ่าจ
เกิดขึ้นในอนาคตนัน้ บรษิัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ 
ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกี่ยวโยงกนัของบรษิัทฯ ตามมาตรฐานการบญัชทีี่ก าหนดโดย   
สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ ์โดยบรษิทัฯ มหีลกัปฏบิตัใินการท ารายการระหว่างกนัดงันี้ 

(1) ในกรณีทีเ่ป็นรายการทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไปจะตอ้งกระท าอย่างยุตธิรรม ตามราคาตลาด
และเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดกรอบการท ารายการดงักลา่ว ซึง่ไดร้บัการพจิารณา
และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน า เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ            
เป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท าธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนัน้                
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มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั 
ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธพิลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร บุคคล          
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทัง้นี้บริษัทฯ จะจัดท า รายงานสรุป                 
การท าธุรกรรมรายการระหว่างกนั เพื่อรายงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ และ        
การประชุมคณะกรรมการบรษิัทในทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทพบว่ามีการด าเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบรษิทัร่วมกนัด าเนินการเพื่อหาทางแกไ้ข 

(2) โดยรายการทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้ทัว่ไป จะตอ้งเป็นรายการทางการคา้ทีบ่รษิทัฯ กระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกจิการหรอืเป็นรายการทางการคา้ซึง่ธุรกจิโดยทัว่ไปมลีกัษณะเดยีวกบับรษิทัฯ กระท าเพื่อ
สนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดงักล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้า          
ทีม่รีาคาและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเททางผลประโยชน์ 

(3) หากมกีารเขา้ท ารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นธุรกรรมอื่น บรษิทัฯ จะต้องเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
พจิารณาและใหค้วามเหน็ ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
เพื่อพจิารณาอนุมตัติ่อไป ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการ
ระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้บรษิทัฯ จะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชเีป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบั
รายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ยหรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์แต่เป็นการท ารายการทีบ่รษิทัฯ ไดค้ านึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ทุกราย 

 
16. นโยบายการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน         
รวมทัง้ด าเนินการทบทวนความมปีระสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอเพื่อปกป้องเงนิลงทุนของ        
ผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การด า เนินงาน           
การก ากบัดูแลการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง และการบรหิารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้
บรษิัทฯ มคีวามมัน่ใจที่จะบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงิน          
ทีม่คีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้และเพื่อใหบ้รรลุการควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิลเกีย่วกบัรายงานทางการเงนิดงักล่าว 

ทัง้นี้  บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่                
โดยขึ้นตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรบัผดิชอบการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของบรษิัทฯ ให้มปีระสทิธภิาพ        
โดยก าหนดให ้ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา เพื่อใหค้วามเหน็เรื่องความเพยีงพอของระบบ
ควบคุมภายในไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
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17. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 
คณะกรรมการตระหนักถึงความรบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิที่มขีอ้มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิและ

สมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสม การบนัทกึขอ้มูลทางบญัชีมคีวามถูกต้องครบถ้วน เพยีงพอทีจ่ะด ารงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัย์สนิ 
และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ โดยถือปฏิบัติ             
อย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงนิ ใหม้คีวามถูกตอ้ง ครบถว้นและ
เชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส  และทันเวลาตามข้อก าหนดของการเป็นบริษัท               
จดทะเบยีน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อใหม้รีะบบควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึ การพจิารณาปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและระเบียบของบรษิัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมีการสอบทานพจิารณารายการเกี่ยวโยงหรอื
รายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ถงึความเหมาะสมและสมเหตสุมผล ก่อนทีจ่ะน าเสนอใหก้บัทางคณะกรรมการ
บรษิทั พจิารณาอนุมตัติ่อไป 

นอกจากนี้  บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่                     
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง                
ในรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1)  โดยมหีลกัปฏบิตัดิงันี้ 

 
ผู้มีอ านาจในการเปิดเผยขอ้มลู  

(1) กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสงูสุดทีร่บัผดิชอบในสายงานบญัชแีละการเงนิ หรอื ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย
ให้ท าหน้าที่ Investor Relations สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่ส าคัญ       
เพื่อการพจิารณาเปิดเผย โดยจะชี้แจงขอ้มลูดว้ยตนเอง หรอือาจมอบหมายใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งเป็นผูช้ีแ้จง     
กไ็ด ้ 

(2) ผู้ที่ได้รบัมอบหมายใหท้ าหน้าที ่Investor Relations มอี านาจในเผยแพร่ขอ้มูลที่มนีัยส าคญัของบรษิทั 
ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และนักวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ 

 
ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล  

(1) ห้ามเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัทางธุรกจิ หรอืขอ้มูลทีห่ากเปิดเผยแล้วอาจท าใหเ้สยีประโยชน์ และ
ความสามารถในการแขง่ขนั หรอืขอ้มลูทีย่งัไม่มผีลสรุป หรอือยู่ระหว่างการเจรจา ซึง่มคีวามไม่แน่นอน  

(2) ไม่เปิดเผยขอ้มูลที่มลีกัษณะเป็นการคาดคะเนเกินจรงิ หรอืในเชงิส่งเสรมิที่เกินความจ าเป็นโดยไม่มี
เหตุผลสนับสนุน โดยควรละเว้นการใช้ถ้อยค า หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือที่อาจท าให้เขา้ใจผดิ         
ต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั  

(3) ในกรณีที่มกีารเปิดเผยขอ้มูลไม่ถูกต้อง ผดิพลาด คลาดเคลื่อนจากขอ้เทจ็จรงิ หรอืมกีารตีความ หรอื
แปลความหมายไม่ถูกต้องอย่างมีนัยส าคญั ให้ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดที่รบัผิดชอบ            
ในสายงานบญัชแีละการเงนิ หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่ Investor Relations มีอ านาจชี้แจง
ขอ้เทจ็จรงิ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้งโดยทนัท ี

 
การด าเนินการกรณีข้อมูลรัว่ไหล หรือข่าวลอื  

เมื่อมเีหตุการณ์ทีม่นีัยส าคญั ข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกบับรษิทั หรอืมกีารอ้างองิขอ้มูลทีไ่ม่ถูกต้อง หรอืขอ้มูล
ส าคญัรัว่ไหลไปสู่บุคคลอื่น หรอืถูกเปิดเผยก่อนเวลาอนัควร และอาจก่อใหเ้กดิขา่วลอื ทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์
และ/หรอืการด าเนินงานของบรษิทัฯ ไม่ว่าทางบวกหรอืทางลบ ใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสูงสุดทีร่บัผดิชอบ   
ในสายงานบญัชแีละการเงนิ หรอื ผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที ่Investor Relations รบัผดิชอบในการชี้แจงขอ้มูล
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ส าคญั และขอ้เท็จจรงิทีค่วรต้องแจง้ ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และช่องทางการเปิดเผยต่างๆ เพื่อใหเ้กดิ
ความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง โดยทนัท ี

 
ช่วงเวลาก่อนจดัส่งงบการเงิน (Quiet Period)  

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือ         
เป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลา 10 วนั ก่อนจดัส่งงบการเงนิและแจ้งผลประกอบการอย่างเป็น
ทางการผ่านระบบการจดัส่งข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว เวน้แต่ในกรณีทีม่ปีระเด็น
หรอืเหตุการณ์ทีท่ าใหผ้ลประกอบการของบรษิัทฯ ถูกคาดการณ์คาดเคลื่อนอย่างมนีัยส าคญัจนส่งผลใหผู้ท้ีน่ าขอ้มูล      
ไปใช้เกิดความเขา้ใจผดิได้ บรษิัทฯ จะด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึง         
ไม่มีการนัดพบปะให้ข้อมูล จดัประชุมกลุ่ม หรือตอบข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น         
นักลงทุน นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ และสื่อมวลชน และให้ถือปฏิบตัิตามนโยบายการรกัษาความลบัและการใชข้อ้มูล
ภายในทีบ่รษิทัก าหนดดว้ย 

 
จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ ์ 

ในการปฏิบตัิหน้าที่นักลงทุนสมัพนัธ์ บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางและหลกัการพื้นฐานในการปฏิบัติงาน       
เพื่อใหน้ักลงทุนสมัพนัธส์ามารถใหข้อ้มลูและปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ดงันี้  

(1) นักลงทุนสมัพนัธ์ต้องเปิดเผยขอ้มูลที่ส าคญัและจ าเป็น ต่อการตดัสนิใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพยีงพอ 
และทนัเวลา  

(2) นักลงทุนสมัพนัธต์อ้งไม่ใชข้อ้มลูภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผูอ้ื่น  
(3) นักลงทุนสมัพนัธ์ต้องเปิดเผยขอ้มูลอย่างเท่าเทยีมและ เป็นธรรม โดยเปิดโอกาสใหบุ้คคลทีเ่กี่ยวขอ้ง         

ทุกกลุ่ม สามารถเขา้ถงึและสอบถามขอ้มลูได ้ 
(4) นักลงทุนสมัพนัธ์ต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลกัการของ        

ความเท่าเทยีมกนั ไม่มกีารเลอืกปฏบิตับินอามสิสนิจา้งใดๆ ทีเ่ป็นเหตุจงูใจส่วนบุคคลและเอือ้ประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของบรษิทัและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ตวัอยา่งเหตุการณ์และค าแนะน าในการปฏิบติั 

เหตุการณ์ : มผีูส้ื่อข่าวโทรศพัท์เขา้มาสอบถามถงึผลก าไรในไตรมาสถดัไป หากยงัไม่มกีารเปิดเผยขอ้มูล
งบการเงนิรายไตรมาส ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่านควรตอบผูส้ื่อขา่วอย่างไร 

ค าแนะน า : ท่านควรปฏเิสธการใหข้อ้มลู เน่ืองจากถอืเป็นขอ้มลูภายในทีย่งัไม่มกีารเปิดเผย และอาจถอืเป็น
การจูงใจใหม้ผีลต่อราคาหลกัทรพัย์ จงึควรมอบใหเ้ป็นหน้าที่ของหน่วยงานกลางทีท่ าหน้าที่        
ใหข้อ้มลูแก่สาธารณชน ไดแ้ก่ หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) 

 
เหตุการณ์ : ผู้บริหารที่ร ับผิดชอบหน่วยงานนั ้นๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบกับ

บุคคลภายนอกหรอืใหค้วามเหน็เกีย่วกบัผลก าไร ไดห้รอืไม่ 
ค าแนะน า : สามารถให้ขอ้มูลเกี่ยวกบังานที่รบัผดิชอบได้ โดยต้องไม่เกินจรงิ หรอืเกินความจ าเป็น และ      

ต้องค านึงว่าไม่ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บรษิัทหรอืผู้มีส่วนได้เสยี หรอือาจท าให้เขา้ใจว่า     
เป็นความพยายามหรอื จงูใจใหม้ผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลก าไร สามารถ
ใหไ้ดต้ามทีเ่ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
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เหตุการณ์ : หากท่านเป็นผูร้บัผดิชอบจดัเตรยีมขอ้มลูทีจ่ะเปิดเผย ตอ้งผ่านการกลัน่กรองจากผูใ้ดบา้ง 
ค าแนะน า : ข้อมูลดงักล่าวต้องได้รบัความเห็นชอบจากผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัขัน้ โดยหากเกี่ยวขอ้ง         

กบัผูร้่วมทุนรายอื่น ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากผูร้่วมทนุดว้ย ก่อนส่งขอ้มลูใหห้น่วยงานกลาง
ที่ท าหน้าที่ให้ขอ้มูลแก่สาธารณชน ได้แก่ หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ( Investor Relations)       
ขอความเหน็ชอบจากประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเป็นผูเ้ปิดเผย
ขอ้มลูต่อไป 

 
18. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิทัมนีโยบายในการจ่ายเงนิปันลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้สามญัในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลงัหกัส ารองตามกฎหมายและเงนิสะสมอื่นๆ ตามที่บรษิัท
ก าหนด ทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน 
ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร  

ทัง้นี้ มตขิองคณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างก าลได้             
และจะด าเนินการรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชุมต่อไป 

นอกจากนี้ ตามทีไ่ดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัออกหุน้บุรมิสทิธหิมวด ก, หมวด ข และ หมวด ค ทัง้นี้สทิธแิละสภาพ
ของหุน้บุรมิสทิธิห์มวด ก, หมวด ข และ หมวด ค เกี่ยวกบัการจ่ายเงนิปันผล มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ “ในปีใดกต็ามที่
บรษิัทมกี าไรหลงัจากการตัง้ส ารองตามกฎหมายและการตัง้ส ารองอื่นที่จ าเป็นครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ไม่มผีลขาดทุน
สะสม บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิโดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลชนิดสะสมจากก าไร            
ของบรษิทัในอตัรารอ้ยละหา้ (5) ต่อปีของเงนิลงทุนทีผู่ถ้อืหุน้ไดช้ าระแลว้ในแต่ละหุน้บุรมิสทิธดิงักล่าว (“เงนิปันผลหุน้
บุรมิสทิธ”ิ) โดยเงนิปันผลบุรมิสทิธดิงักล่าวจะไดร้บัการจดัอนัดบัไวก้่อนสทิธขิองผูถ้อืหุน้สามญั” 
 
19. นโยบายการด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการบริษทั 

ดว้ยคณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูน้ าองค์กรทีส่รา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื โดยใหค้วามส าคญัในการ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล จงึไดก้ าหนดจ านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง      
ใหเ้หมาะสมเพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการของบรษิทัฯได้อย่างเตม็ที ่ โดยมหีลกัปฏบิตัิ
ดงันี้ 

(1) กรรมการบรษิัท (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร) โดยแต่ละท่านด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจด
ทะเบยีนอื่นไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 

(2) กรณีกรรมการบริษัทมีการไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่           
ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน ใหแ้จง้คณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบ  

 
20. นโยบายการบริหารงานในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

คณะกรรมการบรษิัทมขีอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบในการก ากบัดูแลโครงสร้างการบรหิารงาน และ          
การด าเนินธุรกิจของบรษิทัรวมถงึการบรหิารงานในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมใหส้อดคล้องกบัแผนการด าเนินธุรกจิ 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของบริษัทฯ ตามมติของผู้ถือหุ้น โดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคับ           
ของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ                 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมหีลกัปฏบิตัติามประเดน็ส าคญัดงัต่อไปนี้ 
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โครงสร้างการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  

(1) แต่งตัง้ตวัแทนเขา้ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ หรอืผู้บรหิารในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม เพื่อดูแล        
การบรหิารงานของบรษิทันัน้ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

(2) ตดิตามดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมทีไ่ดล้งทุนอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารก าหนด
ทศิทางใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัดงักล่าวถอืปฏบิตั ิ 

(3) ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย 
แผนการ 

(4) พจิารณาโครงสรา้งองค์กรและการบรหิารจดัการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ใหม้ปีระสทิธภิาพ และ
เอือ้ต่อสภาพการด าเนินธุรกจิ  

(5) พิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการด าเนินงานต่างๆ การท ารายการการได้มาหรอื
จ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การกูย้มืหรอืการขอสนิเชื่อใดๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้ย้มืเงนิ การเพิม่ทุน 
การลดทุน การเลกิบรษิทั ทีม่ผีลต่อการด าเนินธุรกจิอย่างมนีัยสา้คญัของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม  

(6) พจิารณามอบหมายอ านาจหน้าทีใ่หแ้ก่  
(6.1) คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน       

สอบทานระบบการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การท ารายการเกี่ยว โยงกัน               
การปฏิบตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถึงการก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน
ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม  

(6.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยง      
ของบรษิทัย่อยและ บรษิทัร่วม  

(6.3) คณะกรรมการบรหิารผ่านทางฝ่ายจดัการให้มหีน้าทีร่ายงานผลการด าเนินงานจากบรษิทัย่อย 
หรอืบรษิัทร่วม และมกีารพจิารณาผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมถึงบรษิทัย่อย
ต้องรายงานแผนการประกอบธุรกจิ โครงการลงทุน การเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื่น
ต่อบรษิทัซึ่งถอืเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผล การด าเนินงานพรอ้มทัง้บรษิทัย่อยต้องน าส่งขอ้มลู
หรอืเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานให้กบับรษิัทเมื่อได้รบัการรอ้งขอตามความเหมาะสม 
ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มนีัยส าคญั อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจงและน าส่งเอกสาร       
เพื่อประกอบการพจิารณาของบรษิทั  

(7) พฒันาการบรหิารจดัการบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมใหม้รีะบบการก ากบัดูแลกจิการ การควบคุมภายใน
และการบรหิารความเสีย่งทีด่ ี 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  

(1) ตดิตามการด าเนินงานของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมอย่างใกลช้ดิ เพื่อใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามเป้าหมาย
ทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้ 

(2) ปฏิบตัิหน้าทีต่ามทีค่ณะกรรมการของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม และ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิทั
ย่อยหรอืบรษิทัร่วมก าหนด  

(3) พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกบั          
การด าเนินงานทัว่ไปตามธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ตามแต่ทีก่รรมการและผูบ้รหิารของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ               
บริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่ องดังต่อไปนี้  จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั กล่าวคอื  
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(3.1) การท ารายการของบรษิัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั และประกาศการได้มาและ
จ าหน่ายไป  

(3.2) การท ารายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด า เนินงาน         
ของบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ 
- การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัย่อยทัง้หมดหรอืบางส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น  
- การซื้อหรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทัย่อย  
- การเลกิกจิการของบรษิทัย่อย  
- การโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์ สทิธเิรยีกรอ้งทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อความเสยีหายของบรษิัท

ย่อย  
- การกู้ยมืเงนิ การใหกู้้ยมืเงนิ การค้้าประกนั การก่อภาระผูกพนั หรอืการใหค้วามช่วยเหลอื

ทางการเงนิใหแ้ก่บรษิทัอื่นทีม่ผีลต่อฐานะทางการเงนิของบรษิทัย่อยอย่างมนีัยส าคญั  
- การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย  
- การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจน          

การด าเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของบริษัท              
ในบรษิทัย่อยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลงตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของทุนช าระแล้วของบรษิทัย่อยนัน้ หรอื
ลดลงจนถอืหุน้น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัย่อยนัน้ 

 
21. นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมแวดล้อมในการท างาน เป็นองค์ประกอบส าคัญ                
ของการด าเนินธุรกิจกลุ่มบรษิทั มลิล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) เรามุ่งมัน่พฒันาการด าเนินงานด้านความปลอดภยั                  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมแวดล้อมในการท างานอย่างมปีระสิทธผิลควบคู่กบัการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ของ
พนักงานและลูกจา้งทุกคน อย่างเคร่งครดัเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัค่านิยมขององคก์ร โดยมหีลกัปฏบิตั ิดงันี้  

(1) ความปลอดภัยในการท างาน เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน และพนักงานต้องค านึงถึง                
ความปลอดภยัของตนเอง เพื่อนร่วมงานและทรพัยส์นิบรษิทัฯ เป็นส าคญั ตลอดเวลาทีม่กีารปฏบิตังิาน 

(2) ความปลอดภยัในการท างานของผูป้ฏบิตังิาน ถอืเป็นภาระรบัผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั 
(3) ผู้บังคับบัญชาและผู้ควบคุมงานทุกคน มีหน้าที่แนะน า และกระท าตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ             

ตามกฎเกณฑค์วามปลอดภยัในการท างานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
(4) บรษิทัฯ ถอืว่าพนักงานทุกคนมส่ีวนร่วมในการป้องกนัอุบตัเิหตุ และรกัษาสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ ยนิดรีบั

ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ ของพนักงาน โดยจะน าไปพจิารณา ตลอดจนปรบัปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัแก่พนักงานมากทีสุ่ด  

(5) บริษัทฯ มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน             
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ 
รวมถงึมาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดอื่น ๆ ทีบ่รษิทัฯ น ามาประยุกตใ์ช้ 

(6) บรษิทัฯ ส่งเสรมิ สนับสนุนใหม้กีจิกรรมความปลอดภยัต่าง ๆ ทีจ่ะช่วยกระตุ้นจติส านึกความปลอดภยั
ของพนักงาน เช่น การอบรม จงูใจ ประชาสมัพนัธ ์ดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ 

(7) บริษัทฯ สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

(8) รณรงค ์สนับสนุน คุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยั ทัง้ในเวลาท างานและนอกเวลางาน 



                   บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
                MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 124 

(9) บริษัทฯ จะยกระดบัและพฒันาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ สถานที่ท างาน ความสะอาดโดยรอบ
บรเิวณบรษิัทฯ อยู่เสมอ เพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุ และโรคเนื่องจากการท างาน อนัน ามาซึ่งคุณภาพชวีติ         
การท างานและสุขภาพทีด่โีดยทัว่กนัของพนักงาน 

(10) ติดตาม ปรบัปรุง และประเมนิผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม        
ในการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างจรงิจงัและเกดิประสทิธภิาพสงูสุด 

 
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 ประกอบกับความตัง้ใจจริงที่ผลิตผลงานที่ดี และต้องการให้ลูกค้า               
พงึพอใจในคุณภาพและบรกิารของสนิคา้เรา จงึก าหนดนโยบายดา้นคุณภาพไวด้งันี้ 

(1) ผลติสนิคา้อย่างมคีุณภาพ ลดของเสยีในกระบวนการผลติ 
(2) ส่งมอบสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ตรงเวลา 
(3) รบัประกนัความพอใจสนิคา้ โดยปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของลูกคา้ ตลอดจนใหค้ าปรกึษาเกีย่วกบัตวัสนิคา้ 
(4) พฒันาบุคลากรใหเ้ป็นทรพัยากรอนัมคี่าสงูสุด 
(5) ปฏบิตัขิอ้ก าหนดของระบบการบรหิารคุณภาพ ISO 9001:2015 

 
23. นโยบายคณุภาพ (กรงุเทพฯ) 

พนักงาน และ ต่อชุมชน จึงได้ด าเนินระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการด าเนินธุรกิจ            
ขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO14001 และได้ก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ และ           
เป็นแนวทางในการปฏบิตัภิายใต้ 

 
“ร่วมแรงร่วมใจพฒันา  ช่วยรกัษาส่ิงแวดล้อม  เพื่อองคก์รและชมุชน  ให้เหมาะสมอย่างยัง่ยืน” 

โดยมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตั ิดงันี้ 
(1) ด าเนินระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัทีเ่กดิ จากกจิกรรมการ ด าเนิน 

ธุรกจิใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะสามารถท าได ้ทัง้ผลกระทบทางตรง และทางออ้ม 
(2) ปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดด้านสิง่แวดล้อม และขอ้ก าหนดอื่นๆ ซึ่งรวมถึง ขอ้ก าหนดของลูกคา้

ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(3) ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด าเนินธุรกิจ            

โดยมุ่งเน้น 
- การวางแผนงาน โดยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตัง้แต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต           

จนถงึการจดัส่ง 
- การปฏิบัติงาน ได้แก่ การลดอัตราการเกิดของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ                 

การใชท้รพัยากรใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด 
(4) ด าเนินกจิกรรมอนุรกัษ์พลงังานโดยการมส่ีวนรว่มของพนักงานทุกคน เพื่อใหเ้กดิการใชพ้ลงังาน         

อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสุด 
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(5) ก าหนดวตัถปุระสงคเ์ป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มการปรบัปรงุการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังานอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

 
24. นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท”) ตระหนักถึง
ความส าคญัของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จดัท านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data 
Protection Policy) ขึน้ โดยนโยบายนี้ไดอ้ธบิายถงึวธิกีารทีบ่รษิทัปฏบิตัติ่อขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น การเกบ็รวบรวม การ
จดัเก็บรกัษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสทิธติ่าง ๆ ของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อให้เจ้าของขอ้มูลได้
รบัทราบถงึนโยบายในการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของบรษิทั บรษิทัจงึประกาศนโยบายฯ ดงัต่อไปนี้ 

1. ค านิยาม 
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท าให้สามารถระบุตวับุคคลนัน้ได้ไม่ว่าทางตรงหรอื

ทางออ้ม แต่ไม่รวมถงึขอ้มลูผูถ้งึแก่กรรมโดยเฉพาะ 
“ขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถงึ ขอ้มูลทีเ่ป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแทข้องบุคคล แต่มคีวามละเอียดอ่อน

และอาจสุ่มเสีย่งในการเลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชือ้ชาต ิความคดิเหน็ทางการเมอืง ความเชื่อในลทัธ ิศาสนา 
พฤติกรรมทางเพศ ประวตัิอาชญากรรม ขอ้มูลสุขภาพ ความพกิาร ขอ้มูลสหภาพแรงงาน ขอ้มูลพนัธุกรรม ขอ้มูล
ชวีภาพ หรอืขอ้มูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลในท านองเดยีวกนัตามทีค่ณะกรรมการคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบุคคลประกาศก าหนด 

2. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคล 
บรษิทัจะท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลโดยม ีวตัถุประสงค์ ขอบเขต และใชว้ธิกีารทีช่อบดว้ยกฎหมาย

และเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนัน้จะท าเพยีงเท่าที่จ าเป็นแก่การด าเนินงานภายใต้วตัถุประสงค์ของบรษิัท
เท่านัน้ ทัง้นี้ บรษิัทจะด าเนินการให้เจา้ของขอ้มูล รบัรู้ ให้ความยนิยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรอืตามแบบวธิกีารของ
บรษิทั กรณีทีบ่รษิทัจดัเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจา้ของขอ้มลู บรษิทัจะขอความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูโดย
ชดัแจ้งก่อนท าการเกบ็รวบรวม เว้นแต่การเกบ็ขอ้มูลส่วนบุคคลและขอ้มูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเขา้ขอ้ยกเวน้ตามที่
พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรอืกฎหมายอื่นก าหนดไว้ 

3. วตัถุประสงคใ์นการเกบ็รวบรวม หรอืใชข้อ้มลูส่วนบุคคล 
บรษิทัจะท าการเกบ็รวบรวม หรอืใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของ

บริษัท เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การท าสัญญา การท าธุรกรรมทางการเงิน การด าเนินกิจกรรมบริษัท การติดต่อ
ประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่ น การจัดท าฐานข้อมูล 
วเิคราะหแ์ละพฒันากระบวนการด าเนินงานของบรษิทั และเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดทีไ่ม่ตอ้งหา้มตามกฎหมาย และ/หรอื
เพื่อปฏิบตัิตามกฎหมายหรอืกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานของบรษิัท โดยบรษิัทจะจดัเก็บและใช้ข้อมูล
ดงักล่าวตามระยะเวลาเท่าทีจ่ าเป็นตามวตัถุประสงคท์ีไ่ดแ้จง้เจา้ของขอ้มลูหรอืตามทีก่ฎหมายก าหนดไวเ้ท่านัน้ บรษิทั
จะไม่กระท าการใด ๆ แตกต่างจากทีร่ะบุในวตัถุประสงคข์องการเกบ็รวบรวมขอ้มลู เวน้แต่ 

   (1) ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์หม่ใหแ้ก่เจา้ของขอ้มลูทราบ และไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลู 
   (2) เป็นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัขิอ้มลูส่วนบุคคล หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. การเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล 
บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะ

เปิดเผยตามวตัถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทและการ
ใหบ้รกิารแก่เจา้ของขอ้มูล บรษิทัอาจมคีวามจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล ใหแ้ก่บรษิทัใน
เครอื หรอืบุคคลอื่นทัง้ในและต่างประเทศ เช่น ผูใ้หบ้รกิารต่าง ๆ ทีต่อ้งด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคล โดย
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ในการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่บุคคลดงักล่าว บรษิทัจะด าเนินการใหบุ้คคลเหล่านัน้เกบ็รกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลไว้
เป็นความลบั และไม่น าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่นนอกเหนือจากขอบเขตทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว้ 
 นอกจากนี้ บรษิทัอาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลู ภายใตห้ลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด เช่น 
การเปิดเผยขอ้มลูต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานก ากบัดแูล รวมถงึในกรณีทีม่กีารรอ้งขอใหเ้ปิดเผย
ขอ้มลูโดยอาศยัอ านาจตามกฎหมาย เช่น การรอ้งขอขอ้มลูเพื่อการฟ้องรอ้งหรอืด าเนินคดตีามกฎหมาย หรอืการรอ้ง
ขอจากหน่วยงานเอกชน หรอืบคุคลภายนอกอื่น ๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบักระบวนการทางกฎหมาย 
 5. แนวทางในการด าเนินการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

บรษิทัจะก าหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถงึมาตรการดา้นการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบุคคลที่
สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์และแนวปฏบิตัดิา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหแ้ก่พนักงานของบรษิทั
และบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึสนับสนุนและส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามรูแ้ละตระหนักถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใน
การเกบ็รวบรวม การจดัเกบ็รกัษา การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มลู โดยพนักงานของบรษิทั
ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายฯ และแนวปฏบิตักิารคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลตามทีบ่รษิทัก าหนดไว ้เพื่อใหบ้รษิทัสามารถ
ปฏบิตัติามนโยบายและกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 

6. สทิธขิองเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคล 
เจา้ของขอ้มลูส่วนบุคคลมสีทิธใินการด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 
   (6.1) สทิธใินการเพกิถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ดใ้หค้วามยนิยอมไว ้ทัง้นี้ 

การเพกิถอนความยนิยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเกบ็รวบรวม ใช ้หรอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลทีไ่ดใ้หค้วาม
ยนิยอมไวแ้ลว้ 

   (6.2) สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคลและขอท าส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคล รวมถงึการขอใหเ้ปิดเผยการ
ไดม้าซึง่ขอ้มลูส่วนบุคคลทีไ่ม่ไดใ้หค้วามยนิยอม 

   (6.3) สทิธใินการแกไ้ขขอ้มลูส่วนบุคคลใหถู้กตอ้ง 
   (6.4) สทิธใินการลบขอ้มลูส่วนบุคคล 
   (6.5) สทิธใินการระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล 
  เจา้ของขอ้มลูสามารถขอใชส้ทิธดิงักล่าวขา้งตน้ได ้โดยยื่นค ารอ้งขอใชส้ทิธติ่อบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร

หรอืผ่านทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกสต์ามแบบฟอรม์ทีบ่รษิทัก าหนด ผ่าน “ช่องทางการตดิต่อของบรษิัท” ดา้นล่าง โดย
บรษิทัจะพจิารณาและแจง้ผลการพจิารณาตามค ารอ้งฯ ของเจา้ของขอ้มลู ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ารอ้งฯ 
ดงักล่าว ทัง้นี้ บรษิทัอาจปฏเิสธสทิธขิองเจา้ของขอ้มลูไดใ้นกรณีทีม่กีฎหมายก าหนดไว ้

7. การทบทวนและเปลีย่นแปลงนโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
บรษิทัอาจท าการปรบัปรุงหรอืแกไ้ขนโยบายนี้เป็นครัง้คราวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดตามกฎหมาย การ
เปลีย่นแปลงการด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบรษิทัจะประกาศ
แจง้การเปลีย่นแปลงใหท้ราบอยา่งชดัเจน ก่อนจะเริม่ด าเนินการเปลีย่นแปลง 

8. ช่องทางการตดิต่อบรษิทั 
ฝ่ายก ากบัดแูลกจิการ 
บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน) 
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชัน้ที ่29 ถนนสลีม 
แขวงสุรยิะวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท:์ 66 (0) 2652-3333 ตอ่ 208 โทรสาร: 66 (0) 2632-9899 
อเีมล cg@millconsteel.com 
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25. นโยบายการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั(มหาชน) และบรษิทัย่อย ไดก้ าหนด “นโยบายการจา้งพนักงานรฐั” ขึน้ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละนโยบายต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไป
ตามวตัถุประสงคด์ว้ยความเรยีบรอ้ยและโปรง่ใส จงึไดก้ าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดงัต่อไปนี้  

1 . วตัปุระสงค ์ เหตุผลของการก าหนดนโยบายนี้ เน่ืองจากการทีบุ่คคลจากภาครฐัเขา้ไปท างานใน
ภาคเอกชน หรอืบคุคลในภาคเอกชนเขา้มาท างานดา้นนโยบายในภาครฐั อาจท าใหเ้กดิความเสีย่งต่อการทจุรติและ
คอรร์ปัชนั ในแงค่วามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของตวับุคคลทีม่บีทบาทในทัง้สององคก์ร โดยอาจท าใหเ้จา้หน้าทีข่อง
องคก์รรฐัท าหน้าทีก่ ากบัดแูลอยา่งไม่เป็นกลาง หรอืบุคคลในภาคเอกชนพยายามผลกัดนัใหน้โยบาบรฐัเอือ้ประโยชน์
แก่องคก์รของตน  ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทั ดว้ยการเสนอแนะจากคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิกการทีด่ขีองบรษิทั 
จงึเหน็ชอบใหม้ ี“นโยบายการจา้งพนักงานรฐั” เพิม่ขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการฏบิตังิานของบรษิทั บรษิทัย่อย และ
บรษิทัร่วมทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยมอี านาจควบคมุดา้นการบรหิารจดัการ (ถา้ม)ี (“บรษิทัฯ”) ต่อไป  

2.  ขอบเขต นโยบายการจา้งพนักงานรฐันี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน และลูกจา้งของ 
บรษิทัฯ โดยใหน้ าไปปฏบิตัใิชต้ามขัน้ตอนอย่างเคร่งครดั นอกจากน้ีมุ่งหวงัใหคู้่คา้ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ ใหก้ารสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายนี้ดว้ย 

3. ค านิยาม  
  “เจา้หน้าทีร่ฐั/พนักงานรฐั” หมายถงึ การทีบุ่คคลผูเ้ป็นหรอืเคยเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั นักการเมอืง ทีปึ่กษาของ
หน่วยงานรฐั และไดเ้ขา้มาท างานใหก้บับรษิทัฯ และอาจอาศยัความสมัพนัธห์รอืขอ้มลูภายในมาเอือ้ประโยชน์แก่บรษิทั
ฯ หรอืก่อใหเ้กดิภาวะความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของการปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัหรอืองคก์รก ากบัดแูล
ธุรกจิกบับรษิทัฯ ทีอ่ยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูล โดยผลของการกระท านัน้มุ่งหวงัใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิทีไ่ม่เป็น
ธรรม หรอื การก าหนดนโยบายเอือ้ประโยชน์เอกชนทีอ่ดตีเจา้หน้าทีข่องรฐันัน้ท างานให ้  
  นอกจากนี้ เจา้หน้าทีข่องรฐั/พนกังานรฐั ใหห้มายความรวมถงึ ผูด้ ารงต าแหน่งการเมอืง ขา้ราชการหรอื
พนักงานส่วนทอ้งถิน่ซึง่มตี ่าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ า พนักงานหรอืบุคคลผูป้ฏบิตังิานในรฐัวสิาหกจิหรอืหน่วยงาน
ของรฐั ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และสมาชกิทอ้งถิน่ซึง่มใิช่ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง เจา้พนักงานตามกฎหมายว่าดว้ย
ลกัษณะปกครองทอ้งถิน่ และหมายความรวมถงึกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจา้งของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอื
หน่วยงานของรฐั และบคุคลหรอืคณะบุคคลซึง่ใชอ้ านาจหรอืไดร้บัมอบหมายใหใ้ชอ้ านาจทางการปกครองของรฐัในการ
ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่วาจะเป็นการจดัตัง้ขึน้ในระบบราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืกจิการอื่นของรฐั  
  “การจา้งเจา้หน้าทีร่ฐั/พนักงานรฐั” หมายถงึ การทีบุ่คคลจากภาครฐัเขา้ไปท างานในบรษิทัฯ หรอืบุคคลของ
บรษิทัฯ เขา้ไปท างานดา้นนโยบายในภาครฐั ในลกัษณะทีท่ าลายภาพลกัษณ์ดา้นความน่าเชื่อถอืและความซื่อตรงของ
การท าหน้าที ่หรอืการจดัท านโยบายของภาครฐั ซึง่มคีวามเสีย่งการทุจรติคอรร์ปัชนัในแงค่วามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และท าหน้าทีก่ ากบัดแูลอย่างไม่เป็นกลาง 
  4. นโยบาย  
  บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายการจา้งงานเจา้หน้าทีร่ฐั/พนักงานรฐั เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน 
ลูกจา้ง หรอืทีป่รกึษาของบรษิทัฯ โดยตอ้งผ่านกระบวนการคดัเลอืก การอนุมตักิารจา้ง การก าหนดค่าตอบแทน และ
กระบวนการควบคมุ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการจา้งพนักงานรฐัจะไมไ่ดเ้ป็นการตอบแทนการไดม้าซึง่ประโยชน์ใดๆ การเอือ้
ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ท าลายภาพลกัษณ์ดา้นความน่าเชื่อถอืและความซื่อตรงของการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่มคีวามเสีย่งการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
  5. มาตรการด าเนินงาน 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการจา้งเจา้หน้าทีร่ฐั/พนักงานรฐัมมีาตรการด าเนินงานอย่างชดัเจน จงึก าหนดมาตรการ
ควบคุมเป็นแนวทางด าเนินงานดงันี้ 
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(1) การคดัเลอืก การอนุมตักิารจา้ง และการก าหนดค่าตอบแทน ในการจา้งเจา้หน้าทีร่ฐั/พนักงานรฐัเพื่อด ารง
ต าแหน่งงานพนักงานระดบัผูจ้ดัการฝ่ายลงไป ตอ้งไดร้บัการพจิารณาเหตุผลความจ าเป็นจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ก่อนการจา้งพนักงานรฐันัน้ๆ 

(2) การคดัเลอืก การอนุมตักิารจา้ง และการก าหนดค่าตอบแทน ในการจา้งเจา้หน้าทีร่ฐั/พนักงานรฐัเพื่อด ารง
ต าแหน่ง กรรมการ และระดบับรหิารทีต่ าแหน่งผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารขึน้ไป ตอ้งไดร้บัการพจิารณาเหตผุล
ความส าคญัอย่างระมดัระวงัจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทน และเสนอขออนุมตัติ่อคณะกรรมการ
บรษิทั 

(3) บรษิทัฯ จะไม่จา้งเจา้หน้าทีร่ฐั/พนักงานรฐั หากการจา้งเจา้หน้าทีร่ฐั/พนักงานรฐันัน้ มกีารเอือ้ประโยชน์
ต่อบรษิทัฯ หรอืผลประโยชน์ต่างตอบแทน  

(4) ใหเ้ปิดเผยขอ้มลูการจา้งเจา้หน้าทีร่ฐั/พนักงานรฐั ไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ เพื่อใหเ้กดิความ
โปร่งใส  

(5) ใหพ้นักงานฝ่ายทรพัยากรบคุคล รบัทราบขัน้ตอนการจา้งเจา้หน้าทีร่ฐั/พนักงานรฐั หากมกีารจา้ง
เจา้หน้าทีร่ฐั/พนักงานรฐันักการเมอืงทอ้งถิน่เขา้ปฏบิตังิาน ตอ้งไดร้บัการพจิารณาอนุมตักิ่อนด าเนินการ และการ
เปิดเผยขอ้มลูตามขัน้ตอนอนุมตัแิละการรายงานขา้งตน้  
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จรรยาบรรณ 

หลกัจรรยาบรรณทางธุรกจิ (Code of Conduct) เป็นกฎเกณฑม์าตรฐานของพฤตกิรรมหรอืความประพฤตซิึ่ง
ยดึตามกรอบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิและศลีธรรมอนัด ี               โดยเน้นหลกัความ
โปร่งใสในการด าเนินกจิการ การค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างยัง่ยนืของบรษิทั 

ทัง้นี้ บรษิทัไม่สามารถคาดการณ์ถงึสถานการณ์ซึง่อาจเป็นปัญหาจรยิธรรมไดอ้ย่างครบถว้นและ        ในบาง
สถานการณ์การชี้วดัความถูกผดิเป็นสิง่ทีก่ระท าไดย้าก ดงันัน้ สิง่ทีส่ าคญั คอื คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน คู่คา้ 
และผู้ที่มส่ีวนได้เสยี ต้องใช้ดุลยพนิิจในการตดัสินใจโดยยดึถือหลกัคุณธรรม ความถูกต้อง รวมถึงเจตนารมณ์ของ
จรรยาบรรณนี้และยดึถอืบทบญัญตัขิองกฎหมายทีม่อียู่ โดยเฉพาะในกรณีทีไ่ม่มบีทบญัญตัทิีช่ดัเจน 

การละเมดิแนวทางการปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจินี้รวมถงึการไม่รายงานการละเมดิเป็น              เรื่อง
ที่ไม่อาจยอมรบัได้ ผู้ที่ละเมดิหรอืกระท าผดิ อาจถูกด าเนินการทางวนิัยตามทีบ่รษิัทก าหนดหลกัจรรยาบรรณนี้เป็น
เครื่องมอืส าคญัในการสรา้งความเขา้ใจในหน้าทีร่วมถงึเป็นการผูกมดัในการปฏบิตัติามกฎหมายและใหค้ าแนะน าการ
จดัการของบรษิทั 
 
จรรยาบรรณส าหรบักรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษา  

เพื่อแสดงถงึความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มจีรยิธรรม และมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
จงึก าหนดแนวปฏบิตั ิดงันี้ 

(1) ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั มตคิณะกรรมการ
บรษิทั และมตขิองผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นโยบายของบรษิทัและหลกัการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั 

(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรมแล ะ              
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย              
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(3) อุทศิเวลาเพื่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนอย่างเตม็ก าลงัความรู ้ความสามารถ รวมถงึการเขา้ร่วมประชุม         
ทุกครัง้ เวน้แต่มเีหตุจ าเป็น 

(4) รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทมิให้รัว่ไหล และไม่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับ              
ของบริษัทไปยงับุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสยี 
ยกเวน้กรณีทีเ่ป็นการปฏบิตัติามกฎหมาย 

(5) ปฏิบัติหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท             
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม รวมถงึ 

(5.1) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมชิอบจากการท างานไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
(5.2) ไม่น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 
(5.3) ไม่กระท าการใดๆ อนัมลีกัษณะเป็นการเขา้ไปบรหิารหรอืจดัการใดๆ ในบรษิัทอื่นทีม่ผีล

บัน่ทอนผลประโยชน์ของบรษิทั 
(5.4) ไม่ด าเนินการใดๆ ทีเ่ป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
(5.5) ไม่มผีลประโยชน์ หรอืส่วนไดเ้สยีจากการท าสญัญาของบรษิทั 
(5.6) ไม่รบัสิง่ของ หรอืประโยชน์อื่นใดอนัเป็นการขดัต่อประโยชน์ของบรษิทั 
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จรรยาบรรณส าหรบัพนักงาน 

เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท างาน ควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัการท างาน กฎระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และประกาศ
ของบรษิทั โดยมุ่งหวงัใหพ้นักงานยดึถอืปฏบิตัไิปในวถิทีางเดยีวกนัจนเกดิเป็นวฒันธรรมองคก์รร่วมกนั ภายใตก้รอบ
คุณธรรมความซื่อสตัย ์และมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  
1. การปฏิบติัตน 

(1) เรยีนรู้และปฏิบตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิัท หลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีจรรยาบรรณทางธุรกจิ และนโยบายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

(2) ศกึษา หาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสรมิสร้างตนเองให้เป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนา      
การปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้  

(3) ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยสุ์จรติ มานะ อดทน ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม  
(4) ไม่แสวงหาต าแหน่ง ความดคีวามชอบ หรอืประโยชน์อื่นใดโดยมชิอบจากผูบ้งัคบับญัชา หรอื จากบุคคล

อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม  
(5) ละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท าให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียง            

ของตนเองและบรษิทั  
(6) ใหค้วามร่วมมอืและใหก้ารสนับสนุนการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ  
(7) รกัษาและร่วมสรา้งสรรคใ์หเ้กดิความสามคัคใีนหมู่คณะ  

 
2. การปฏิบติัต่อผู้ร่วมงาน  

(1) เรยีนรูก้ารเสรมิสรา้งการท างานเป็นทมี โดยใหค้วามร่วมมอืช่วยเหลอืเกือ้กูลซึง่กนัและกนั เพื่อประโยชน์
ต่องานของบรษิทัโดยรวม 

(2) ปฏบิตัติ่อเพื่อนร่วมงานดว้ยความสุภาพ มนี ้าใจ มมีนุษยสมัพนัธอ์นัด ีปรบัตนใหส้ามารถท างานร่วมกบั
บุคคลอื่นได ้และไม่ปิดบงัขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิานต่อเพื่อนร่วมงาน 

(3) เคารพในสทิธขิองบุคคลอื่น ไม่กล่าวรา้ยต่อผูอ้ื่นโดยปราศจากขอ้มลูความจรงิ 
(4) ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา        

รวมทัง้มคีวามสุภาพต่อบุคลากรใตบ้งัคบับญัชา และผูร้่วมงานทุกระดบั 
(5) ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และรับฟังค าแนะน าของ

ผูบ้งัคบับญัชา 
(6) หลีกเลี่ยงการน าเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของบุคคลอื่น ทัง้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและ           

เรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือ
ภาพลกัษณ์ของบรษิทั 

(7) ไม่กระท าการใดๆ ทีผ่ดิศลีธรรมหรอืเป็นการคุกคามทางเพศ ก่อใหเ้กดิความเดอืดร้อน หรอืก่อใหเ้กิด
สภาพแวดล้อมในการท างานที่บัน่ทอนก าลังใจ เป็นปฏิปักษ์  หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการ
ปฏบิตังิานของพนักงานอื่น  

 
3. การปฏิบติัต่อบริษทั 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมัน่ทุ่มเทในการท างาน ตลอดจนปฏิบัติ              
ตามกฎระเบยีบ หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณทางธุรกจิ นโยบาย และค่านิยมขององคก์ร 
โดยถอืประโยชน์ของบรษิทั เป็นส าคญั 
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(2) รกัษาความลบัของลูกคา้ คู่คา้ และบรษิทั อย่างเคร่งครดั โดยดูแลระมดัระวงัมใิหเ้อกสาร หรอืข่าวสาร
อนัเป็นความลบัของลูกค้า คู่ค้าและบรษิทั รัว่ไหล หรอืตกไปถงึผู้ทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งอนัอาจเป็นเหตุใหเ้กดิ
ความเสยีหายแก่บรษิทั ได ้

(3) ไม่กล่าวร้ายหรอืกระท าการใดๆ อนัน าไปสู่ความแตกแยก หรอืความเสยีหายภายในของบรษิัท หรอื 
ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

(4) พงึรกัษาเกยีรตขิองตนใหเ้ป็นทีย่อมรบั รวมทัง้ไม่กระท าการใดทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อภาพลกัษณ์ 
และชื่อเสยีงของบรษิทั 

(5) สรา้งความสมัพนัธอ์นัดโีดยใหค้วามร่วมมอืกบัสงัคม ชุมชน หน่วยงานราชการและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
(6) ไม่เขา้ไปมส่ีวนร่วมในการกระท าหรอืปกปิดการกระท าใดๆ ที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์          

กบับรษิทั การทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรอืการกระท าใดๆ ทีผ่ดิกฎหมาย  
(7) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสยัเกี่ยวกับการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รปัชัน่        

โดยแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ หรอืผ่านช่องทางการรายงานทีบ่รษิทัก าหนดไว ้
และใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบของบรษิทั 

(8) พึงดูแลรกัษาสิทธปิระโยชน์ และทรพัย์สินของบริษัท ให้คงสภาพดี ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และ        
ตอ้งไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน 

 
การดแูลให้มีการปฏิบติัตาม และการทบทวน 

(1) ก าหนดใหม้กีารสื่อสารจรรยาบรรณธุรกจิแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนเพื่อใหร้บัทราบ และ
เขา้ใจ 

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบ 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 หรอืแจง้ผ่านช่องทาง     การรบัแจง้เบาะแส 
หรอืร้องเรยีน รวมทัง้ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่างๆ        ทัง้นี้ บรษิัทมมีาตรการ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีนไวเ้ป็นความลบั รวมทัง้มกีระบวนการตรวจสอบอย่างรวดเรว็และเป็น
ธรรม 

(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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บรษิัทมคีวามคาดหวงัให้ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบในการสอดส่องติดตามดูแลการ
ปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณนี้ เพราะการกระท าต่าง ๆ ทีข่ดัต่อหลกัจรรยาบรรณถอืเป็นความผดิทางวนิัยการท างาน
ตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการท างาน และอาจจะถอืเป็นการกระท าความผดิตามกฎหมาย และเป็นการท าลายและท า
ใหเ้สื่อมเสยีต่อคุณค่าทีด่ขีององคก์รซึง่จะส่งผลกระทบต่อองคก์รในทุกๆ ดา้นทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
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การแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

 
บริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร้องเรียน แจ้งเบาะแส              

เสนอขอ้คดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีไ่ด้รบัผลกระทบหรอืมคีวามเสี่ยงที่จะได้รบัจากการด าเนิน
ธุรกิจของบรษิัท การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานที่ขดัต่อกฎหมายหรอืจรรยาบรรณการ
ด าเนินธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชนั ซึ่งครอบคลุมตัง้แต่ การรับเรื่อง การตรวจสอบ           
การสรุปผล ตลอดจนการคุม้ครองผูแ้จง้เรื่องและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  

หากผู้ร้องเรียนพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระท าดังกล่าว ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง                    
การร้องเรียนตามที่บริษัทก าหนด โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนหากเห็นว่าเรื่องที่ร้องเรียน              
จะมผีลกระทบดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของผูร้อ้งเรียน แต่ผูร้อ้งเรยีนจะต้องระบุรายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิ
หรอืหลกัฐานทีม่คีวามชดัเจนเพยีงพอ ทีส่ามารถแสดงใหเ้หน็ว่ามเีหตุอนัควรเชื่อว่าผูถู้กรอ้งเรยีนมกีารเขา้ไปมส่ีวนรว่ม
ในการกระท าอนัขดัต่อกฎหมายหรอืจรรยาบรรณการด าเนินธุรกจิ ตลอดจนพฤตกิรรมทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติ
คอร์รปัชนั ในกรณีที่ผู้ร้องเรยีนเปิดเผยตวัตนจะท าใหท้างบรษิทั สามารถรายงานความคบืหน้าและชี้แจงขอ้เทจ็จรงิ        
ใหท้ราบ และเมื่อมกีารรบัเรื่องรอ้งเรยีนแลว้ บรษิทัจะพจิารณาด าเนินการส่งเรื่องใหบุ้คคลทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งด าเนินการ
ตามความเหมาะสม โดยพจิารณาถึงความเป็นอสิระในการด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิดว้ยความโปร่งใส ถูกต้อง 
และให้ความยุตธิรรมทัง้ผู้ร้องเรยีนและผู้ถูกร้องเรยีน พร้อมทัง้ตดิตามความคบืหน้าเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารด าเนินการ        
ทีเ่หมาะสมกบัขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ดร้บั 
 
1. ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 
 

(1) การรอ้งเรยีนโดยหนังสอืถงึผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน 
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / เลขานุการบรษิทัฯ 
บรษิทั มลิลค์อน สตลี จ ากดั (มหาชน)  
52 อาคารธนิยะพลาซา ชัน้ที ่29 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์ 
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 
ฝ่ายสื่อสารองคก์ร  โทร. 02 652 3333 ต่อ 601 

(4) กล่องรบัขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ 
(5) เวบ็ไซต ์www.millconsteel.com 
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2. มาตรการการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
(1) ผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีน/ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รบัความคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงหรอื

โยกย้ายต าแหน่งาน ลกัษณะงาน สถานที่ท างาน พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลกิจ้าง หรอื        
การอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคล               
ทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่จ าเป็นจะตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

(3) บุคคลใดๆ ที่ได้รบัทราบเรื่องร้องเรยีน หรือข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องร้องเรียน จะต้องปกป้องขอ้มูล
ดังกล่าวให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงความปลอดภัยและ           
ความเสยีหายของผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน/แจง้เบาะแส แหล่งทีม่าของขอ้มูล หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่
กรณีที่มคีวามจ าเป็นในขัน้ตอนการด าเนินการ หรอื ตามที่กฎหมายก าหนด หากมกีารจงใจฝ่าฝืนน า
ขอ้มูลไปเปิดเผย บรษิทัจะด าเนินการลงโทษทางวนิัย และ/หรอื ด าเนินการทางกฎหมายกบัผู้ที่ฝ่าฝืน 
แลว้แต่กรณี  

 
3. การร้องเรียน 

เป็นหน้าที่และความรบัผิดชอบของทุกคนที่จะสอบถามและรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้น หรือข้อสงสยัที่อาจจะ
เกดิขึน้เกี่ยวกบัการกระท าความผดิเพื่อท าใหบ้รษิทัพฒันา หากมปัีญหาในการตดัสนิใจ หรอืกรณีทีห่ลกัการก ากบัดแูล
กจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทัมไิดก้ าหนดไว ้ใหต้ัง้ค าถามเกีย่วกบัการกระท านัน้ ดงัต่อไปนี้ 

(1) เป็นการกระท าทีถู่กตอ้งหรอืไม่ 
(2) เป็นเรื่องทีถู่กก าหนดไวใ้นระเบยีบของบรษิทัหรอืไม่ 
(3) เป็นการกระท าทีข่ดัต่อค่านิยมหรอืวฒันธรรมองคก์รหรอืไม่ 
(4) เป็นการกระท าทีท่ าใหเ้สื่อมเสยีต่อภาพลกัษณ์ทีด่งีามของบรษิทัหรอืไม่ 
(5) เป็นการกระท าทีส่งัคมยอมรบัหรอืเปิดเผยต่อสาธารณะไดห้รอืไม่ 

 
4. มาตรการจดัการข้อร้องเรียน 

(1) การรบัเรื่องรอ้งเรยีน  
ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันท าการ             

เพื่อด าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ  
(2) การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ  

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งจะด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริง และรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรยีน        
ซึ่งยุตแิล้ว และค าสัง่ลงโทษของผูม้อี านาจตดัสนิใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรยีนทราบภายในระยะเวลา        
ทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายการรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

(3) การรายงานสรุปผล  
(3.1) ผู้ประสานเรื่องร้องเรียนมหีน้าที่รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีน               

ผูถู้กรอ้งเรยีน และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
(3.2) ฝ่ายก ากับกิจการ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

(แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนและค าสัง่ลงโทษต่อประธาน
กรรมการบรหิาร รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั  
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(4) มาตรการการใหค้วามคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 
(4.1) ผู้ที่แจ้งข้อมูลร้องเรียน ผู้ที่ให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์ รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รปัชัน           

จะได้รบัการคุ้มครองและปกป้องอย่างเหมาะสม เช่น ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงหรอืโยกย้าย
ต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่ างาน พกังาน เลกิจา้ง หรอืใหผ้ลทางลบต่อผูร้อ้งเรยีน 
แมก้ารกระท านัน้จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

(4.2) ผู้ร้องเรยีนสามารถเลอืกไม่เปิดเผยตวัตน หากเห็นว่าร้องร้องเรยีนนัน้จะท าให้เกิดความ             
ไม่ปลอดภยั หรอืความเสยีหายแก่ชวีติและทรพัยส์นิ 

(4.3) บรษิทัจะเกบ็ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนและผูม้ส่ีวนเกีย่วขอ้งไวเ้ป็นความลบั ไม่เปิดเผยขอ้มลูตอ่         
ผู้ไม่เกี่ยวขอ้งและค านึงถึงความปลอดภยัของผู้ร้องเรยีน เว้นแต่ในกรณีที่มคีวามจ าเป็น
เปิดเผยขอ้มูลในขัน้ตอนการด าเนินการ หรอืตามที่กฎหมายก าหนด หากจงใจฝ่าฝืนน า
ขอ้มูลไปเปิดเผย บรษิทัจะด าเนินการลงโทษทางวนิัย และ/หรอื ด าเนินการทางกฎหมาย
กบัผูท้ีฝ่่าฝืน แลว้แต่กรณี 

 
5. กระบวนการบริหารจดัการข้อร้องเรียน 
การบริหารจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบภายในองคก์ร 

เมื่อผู้รบัเรื่องร้องเรียนได้รบัเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาว่าข้อมูลหรือหลกัฐานการร้องเรียนเพียงพอ 
สมเหตุสมผลหรือไม่ หากไม่มีความชัดเจนเพียงพอให้แจ้งแก่ผู้ร้องเรียนได้ทราบ หากมีความชดัเจนเพียงพอ                
ให้ด าเนินการแจ้งฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือ หน่วยงานก ากับดูแลกิจการเพื่อรับเรื่องร้องเรียน และ/หรือ               
ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เพื่อด าเนินการสอบสวนพร้อมทัง้ติดตามความคบืหน้าในกรณีที่พบว่ามมีูล       
ความจริงหน่วยงานที่ได้รบัมอบหมายจะเป็นผู้สรุปรายงานและเสนอต่อประธานกรรมการบริหารเพื่อด าเนินการ
พจิารณาในขัน้ตอนต่อไป 

(1) หากเรื่องร้องเรยีนเป็นการกระท าผดิหรือขดัต่อกฎระเบยีบ ขอ้ปฏิบตัิของบรษิัทด้านทรพัยากรบุคคล      
ใหน้ าส่งผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล  

(2) หากเรื่องร้องเรยีนเป็นการกระท าทีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบของรฐั นโยบายและ
หลกัการก ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ และระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั ใหน้ าส่งเลขานุการบรษิทั 

(3) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระท าที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระท าใดๆ เพื่อแสดง              
หาประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น เช่น การยกัยอกทรพัยก์ารคอรร์ปั
ชนั การฉ้อโกง เป็นต้น ใหน้ าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายใน
องคก์ร 

(4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตาม (1) (2) และ (3) เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน         
ให้น าส่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิ ส าหรบัด าเนินการตรวจสอบเรื่องดงักล่าว 

 
การบริหารจดัการขอ้ร้องเรียนท่ีส่งผลกระทบภายนอกองคก์ร 

ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียนจะด าเนินการรวบรวม กลัน่กรองข้อมูล และน าส่งเรื่องร้องเรียนแก่ประธาน
กรรมการบริหารเพื่อด าเนินการพิจารณาในเบื้องต้น และมอบหมายไปยงัหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ 
หน่วยงานก ากบัดูแลกิจการของบรษิัทฯ และ/หรอื แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเพยีงพอของขอ้มูล รวมถงึขอ้เทจ็จรงิต่างๆ เพื่อด าเนินการสอบสวน ในกรณีทีพ่บว่ามมีลูความจรงิใหห้น่วยงาน       
ที่ได้รบัมอบหมายจดัท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบรษิัท เพื่อด าเนินการ
พจิารณาด าเนินการต่อไป 



                   บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
                MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 136 

บทลงโทษ 
 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน มหีน้าทีต่้องปฏบิตัติามและส่งเสรมิให้ผูอ้ื่นปฏิบตัติามจรรยาบรรณ 
โดยการกระท าต่อไปนี้ถอืเป็นการผดิจรรยาบรรณ 

(1) ไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
(2) แนะน า ส่งเสรมิ สนับสนุนใหผู้อ้ื่นไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
(3) ละเลย เพกิเฉย เมื่อพบเหน็การฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ ในกรณีทีต่นทราบ หรอืควรทราบ 

เน่ืองจากเกีย่วขอ้งกบังานภายใตค้วามรบัผดิชอบของตน 
(4) ไม่ใหค้วามร่วมมอื หรอืขดัขวางการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิที่อ้างว่าไดม้กีารฝ่าฝืนหรอืการไม่ ปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณ 
(5) การกระท าอนัไม่เป็นธรรมต่อผูร้อ้งเรยีนจากการรายงานการไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

 
บรษิัทถอืว่าจรรยาบรรณเป็นวนิัยอย่างหนึ่งซึ่งกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตัติามอย่าง

เคร่งครดั การฝ่าฝืน หรอืการกระท าผดิจรรยาบรรณธุรกิจที่ก าหนดไว้ จะได้รบัโทษทางวนิัยอย่างเคร่งครดั รวมทัง้     
อาจถูกด าเนินคดตีามกฎหมายหากการกระท าการนัน้ผดิกฎหมาย 

ทัง้นี้ ผูท้ีก่ระท าความผดิจะไดร้บัการพจิารณาโทษตามความรา้ยแรงแห่งความผดิตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ 
ไป พนักงานจงึตอ้งท าความเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายในทุกขัน้ตอนอย่างเคร่งครดั โดยโทษทีก่ าหนดไวแ้บ่งเป็น 

(1) การว่ากล่าวตกัเตอืนดว้ยวาจา 
(2) การตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(3) การพกังานโดยไม่จ่ายค่าจา้ง 
(4) ใหอ้อกจากงาน หรอืเลกิจา้ง 

 
การพิจารณาโทษดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหน้าที่               

จากคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการใหม้อี านาจพจิารณาโทษ ค าตดัสนิของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ถือเป็น        
อนัสิน้สุด 
 
 
 
 
 
                                                                                    - ลายเซน็ - 
                     พลเอก วนิัย  ภทัทยิกุล  
                                     ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                   บริษัท มิลลค์อน สตีล จ ำกดั (มหำชน) 
                MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 138 

แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

เรียน  ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
ข้าพเจ้า _____________________________ ตำแหน่ง _____________________________

ขอรายงานเรื่องที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

ทั้งนี ้เพื ่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานในอนาคต ข้าพเจ้าจึงขอดำเนินการแก้ไข โดย  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ หากบริษัทมีคำแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติอื่นที่เหมาะสมอื่นๆ โปรดแจ้ง
ให้ทราบด้วย 

 
ลงชื่อ _________________________ ผู้รายงาน            ลงชื่อ________________________
ผู้บังคับบัญชา 
       (__________________________)     (_________________________) 
  วันที่ _____ / _________ / ________                          วันที่ _____ / _________ / 
________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ 
คำแนะนำ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 

ลงชื่อ_________________________________(ตัวบรรจง) 
(ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ) 

                           วันที่ _____ / _________ / ________ 
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แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ 
 

เรื่อง รายงานการรับของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์  
เรียน ผู้บังคับบัญชา  

เมื่อวันที่ ____________________________
ข้าพเจ้า___________________________________ 
ตำแหน่ง __________________________________ ฝา่ย_______________________________ 
ได้รับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ดังนี้ 
รายละเอียดของที่ได้รับ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
ประเมินมูลค่า   ต่ำกว่า 3,000 บาท   สูงกว่า 3,000 บาท (มูลค่าประมาณ___________________) 
จาก ___________________________________________________
บริษัท__________________________________________________ 
อันเนื่องมาจาก (โปรดระบุรายละเอียด)__________________________________________________  

 
ลงชื่อ _________________________ ผู้รายงาน     ลงชือ่________________________ผู้บังคับบัญชา 
      (__________________________)           (_________________________) 
    วันที่ _____ / _________ / ________             วันที่ _____ / _________ / ________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ 
  พิจารณาจากสิ่งของตามรายงาน ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้    
  ส่งคืนผู้ให้พร้อมจดหมายขอบคุณและขออภัยที่ไม่สามารถรับของกำนัลได้ตามนโยบายของบริษัท 
  ส่งคืนให้กับผู้รายงาน ในกรณีท่ีของมีมูลค่าต่ำกว่า 3,000 บาท หรือ เป็นสิ่งของที่มีการประทับตรา
บริษัท 
  นำสิ่งของมาเพ่ือใช้ในกิจกรรมส่วนรวมของบริษัท หรือ แผนก  

 
ลงชื่อ_________________________________(ตัวบรรจง) 

  (ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ) 
                         วันที่ _____ / _________ / ________ 
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แบบขออนุมัติการเลี้ยงรับรอง 

เรื่อง ขออนุมัติการเลี้ยงรับรอง  
เรียน   ผู้บังคับบัญชา 
          เนื่องในวันที่ __________________ ข้าพจ้า____________________________________
ตำแหน่ง_________________________________ ฝ่าย_________________________________      
มีความประสงค์ขออนุมัติเลี้ยงรับรองบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดของการเลี้ยงรับรอง ดังนี้ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
           มูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน (มูลค่าประมาณ  ____________________________ ) 
           จำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี (กรณีผู้รับการเลี้ยงรับรองเป็นบุคคลรายเดียวกัน) 
ผู้รับการเลี้ยงรับรอง  
1. ชื่อ-สกุล_________________________________บริษทั 

__________________________________________ 
2. ชื่อ-สกุล_________________________________บริษทั 

__________________________________________  
3. ชื่อ-สกุล_________________________________บริษทั 

__________________________________________  
4. ชื่อ-สกุล_________________________________บริษทั 

__________________________________________  
5. ชื่อ-สกุล_________________________________บริษทั 

__________________________________________  
เนื่องมาจาก (โปรดระบุรายละเอียด) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
ลงชื่อ _________________________ ผู้รายงาน     ลงชือ่________________________ผู้บังคับบัญชา 

         (__________________________)             (_________________________) 
        วันที่ _____ / _________ / ________         วันที่ _____ / _________ / ________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ พิจารณาการขออนุมัติตามรายงาน ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
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   ไม่อนุมัติการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน  
    อนุมัติการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คนเนื่องจาก__________________________ 
    ไม่อนุมัติการเลี้ยงรับรองจำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี  (กรณีผู้รับการเลี้ยงรับรองเป็นบุคคลรายเดียวกัน) 
    อนุมัติการเลี้ยงรับรองจำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี เนื่องจาก ______________________________ 

 
 

ลงชื่อ_________________________________(ตัวบรรจง) 
(ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ) 
วันที่ _____ / _________ / ________ 
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แบบขออนุมัติการบริจาค 
 
 

เรื่อง ขออนุมัติการบริจาค  
เรียน   ผู้บังคับบัญชา 
          เนื่องในวันที่ ___________________ ข้าพจ้า ___________________________________
ตำแหน่ง___________________ฝ่าย_______________________________มีความประสงค์ขออนุมัติ
การบริจาค ดังนี้ 
วัตถุประสงค์การบริจาค 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
  มูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน หรือ มูลค่าของที่บริจาค (มูลค่าจำนวน_______________________) 
  จำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี (กรณีผู้รับการบริจาคเป็นบุคคลรายเดียวกันมูลค่ารวม_______________) 

นามผู้รับการบริจาค 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 

ลงชื่อ _________________________ ผู้รายงาน  ลงชื่อ________________________ผู้บังคับบัญชา 
           (__________________________)            (_________________________) 

วันที่ _____ / _________ / ________          วันที่ _____ / _________ / ________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ พิจารณาการขออนุมัติตามรายงาน ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
พิจารณาการขออนุมัติตามรายงาน ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
    ไม่อนุมัติการบริจาคท่ีมีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน  
    อนุมัติการบริจาคท่ีมีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน เนื่องจาก ______________________________ 
    ไม่อนุมัติการบริจาคจำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี   (กรณีผู้รับการบริจาคเป็นบุคคลรายเดียวกัน) 
    อนุมัติการบริจาคจำนวนมากกว่า  4 ครั้ง/ปี เนื่องจาก __________________________________ 
 

ลงชื่อ_________________________________(ตัวบรรจง) 
(ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ) 
วันที่ _____ / _________ / ________ 
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แบบตอบรับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่ม 
 

ข้าพเจ้า  (ชื่อ) ______________________(นามสกุล) _____________________________
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ______________________ฝ่าย__________________________________
ภายใต้บริษัท________________________________________________ 
 
 ข้าพเจ้า ได้ทำความเข้าใจและตกลงปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่าง ๆ พร้อมให้การสนับสนุนในนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพ่ือการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
 
 
     ลงนาม __________________________________ 
     (ตัวบรรจง) _______________________________ 
                                                              วันที่______/___________/____________ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระผูท้รงคณุวฒุทิี่มี

ความรูแ้ละประสบการณด์า้นต่างๆ เพียงพอในการท าหนา้ที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 3 ท่าน ซึ่งในปี 2564 

กรรมการแต่ละท่านไดเ้ขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเป็น จ านวนครัง้ ดงันี ้

1. นายอภิชาติ จีระพนัธ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เขา้รว่มประชมุรวม  6/6 ครัง้ 

2. นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบ เขา้รว่มประชมุรวม  6/6 ครัง้ 

3. พล.ต.อ.สนุทร ซา้ยขวญั กรรมการตรวจสอบ เขา้รว่มประชมุรวม  6/6 ครัง้   

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตาม

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคลอ้งตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ก ากับดูแลใหบ้ริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในที่เพียงพอ มีการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์

มุ่งเนน้การเป็นองคก์รโปรง่ใส มีการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค านึงถึงความตอ้งการของผูม้ีส่วน

ไดส่้วนเสียทกุกลุ่มอย่างรอบดา้น  ทัง้นีก้ารด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส าคญัในปีที่ผ่านมา สรุปไดด้งันี ้

1. การสอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2564 ซึ่งผ่านการสอบทาน 

และตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ เพื่อให ้มั่นใจว่าการจดัท างบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย มาตรฐานการ

บญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความถกูตอ้ง ครบถว้น มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ มีความเชื่อถือได ้

และเป็นประโยชนต์่อผูใ้ชง้บการเงิน นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการประชมุเป็นการเฉพาะกับผูส้อบบญัชีโดย

ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มเป็นประจ าทกุปี เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่และการแสดงความเห็น  

2. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอเหมาะสมกับความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารความเส่ียงที่ส  าคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายงานสรุปผลการ

ตรวจสอบและการติดตามผลจากผูต้รวจสอบภายในแลว้ ไม่พบประเด็นหรือขอ้บกพร่องที่มีสาระส าคัญซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในพรอ้มขอ้แนะน าที่

เป็นประโยชนใ์หค้ณะกรรมการบรษิัททราบเป็นประจ าทกุไตรมาส เพื่อด าเนินการปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในอย่าง

ต่อเนื่อง 
3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์กฎหมายหรือข้อก าหนดอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
กฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
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ประเทศ ไทย และกฎหมายอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงขอ้ผูกพนัท่ีบริษัทมีกับบคุคลภายนอก
แลว้ ไม่พบประเด็นสาระส าคญัที่ขดัต่อกฎหมายและขอ้ก าหนดดงักล่าว 

 
4. รายการทีเ่กี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นต่อการท ารายการระหว่างบรษิัทกับบคุคลหรือนิติบุคคล
ที่เก่ียวขอ้ง หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัท รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักล่าว ตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล บริษัทไดด้  าเนินการตามเงื่อนไขการคา้ทางธุรกิจ
ปกติทั่วไป มีความเป็นธรรม และเป็นประโยชนส์งูสุดต่อบริษัท รวมทัง้มีการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและ
หมายเหตปุระกอบงบการเงินอย่าง ถกูตอ้งและครบถว้น 

 
5. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผู้สอบบัญชี ในปี 2564 มีความเห็นว่า มีความเป็นอิสระ มีความรู ้
ความสามารถ และผลการปฏิบตัิงานโดยรวมเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและเสนอต่อกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้ไดแ้ก่ นางสาวสา
วิน ี  สะวานนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7092 หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7494 
หรือ นายปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11133 แห่งบรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ประจ าปี 2565 

 
6. ความเหน็และข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 มีความเป็นอิสระ และไดร้บัความร่วมมือจากบริษัท 

เป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การด าเนินงานของบริษัทถกูตอ้งตามขอ้กฎหมาย คณะกรรมการและ

ผูบ้รหิารรวมถึงพนกังานปฏิบตัิงานดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั และสจุรติ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทกุฝ่ายอย่างเท่าเทียมกนั 

 

         

               (นายอภิชาติ  จีระพนัธุ)์ 

                      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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