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ผูผ้ ลิตรายย่อยและเป็ นผูจ้ ดั จําหน่าย ENDUROFRAME ตามสัญญาลงวันที่ 1
เมษายน 2556 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2556
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บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) (K.C. Metalsheet Public Company Limited) จดทะเบียนก่อตัง้ ขึน้ โดย
นายนิพนธ์ เจริญกิจ และกลุม่ ครอบครัวเจริญกิจ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1.00 ล้าน
บาท เพื่อดําเนินธุรกิ จขึน้ รู ปและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากแผ่นเหล็กเคลือบรีดลอน ทัง้ ชนิดเคลือบสีและไม่เคลือบสี โดยใช้
วัต ถุดิ บแผ่นเหล็กเคลือ บสังกะสีแ ละอลูมิ เนีย มคุณภาพสูงผลิต จากเทคโนโลยีจากประเทศออสเตรเลีย โดยเริ่มต้นจาก
ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเหล็กและผนังเหล็ก (Metalsheet) ขึน้ ลอนเป็ นรู ปแบบต่างๆ ก่อนจะเริ่มขยายตลาดด้วยการพัฒนา
รูปแบบต่างๆ ของผลิตภัณฑ์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทัง้ เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
ใช้ประกอบกันสําหรับงานหลังคาและผนังเหล็ก บริษัททําการตลาดผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
“รถถัง’’ (TANK) ในเวลาต่อมาบริษัทขยายตลาดโดยเจาะกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสําคัญกับเรื่องราคาเป็ นหลัก โดยการจัดหา
วัตถุดิบแผ่นเหล็กคุณภาพสูงจากประเทศอื่นมาผลิตเป็ นแผ่นหลังคาและผนังเหล็กเพื่อทําการตลาดกับลูกค้ากลุม่ นี ้ และเพื่อให้
เกิดความชัดเจนในการทําการตลาดจึงได้ใช้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน “คอมมานโด” (Commando) เพิ่มขึน้ อีกหนึ่งตรา
สินค้า ในปี 2554 บริษัทได้ต่อยอดธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการติดตัง้
งานหลังคาและผนังเหล็กสําหรับอาคารขนาดกลางที่ตอ้ งการหน้ากว้าง 10 เมตรขึน้ ไปโดยไม่มีเสากลาง และอาคารขนาดใหญ่
ที่ตอ้ งการหน้ากว้าง 50-120 เมตรโดยไม่มีเสากลาง ต่อมาในปี 2556 จึงได้ตดั สินใจลงทุนซือ้ เครือ่ งจักรสําหรับขึน้ รูปโครงสร้าง
เหล็กกล้าสําเร็จรู ปสําหรับงานโครงสร้างหลังคาและโครงสร้างผนังอาคารขนาดเล็ก และทําสัญญาเกี่ยวกับการเป็ นผูจ้ ัด
จําหน่ายภายใต้ตราสินค้า ENDUROFRAME/1 จากเจ้าของตราสินค้าในประเทศออสเตรเลีย เพื่อทําการตลาดกับกลุม่ ลูกค้า
รายย่อยซึง่ เป็ นเจ้าของบ้าน ผูร้ บั เหมาขนาดเล็ก หรือเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรในเขตพืน้ ที่การขายของบริษัท
ในเวลาต่อมาผูบ้ ริหารบริษัทได้ตอ่ ยอดธุรกิจให้เติบโตมากยิง่ ขึน้ ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์หลัก โดยขยาย
งานบริการแบบครบวงจรที่เกี่ยวเนื่องกับงานหลังคาและผนังเหล็ก สําหรับอาคารสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ ประเภทโรงงาน
คลังสินค้า โชว์รูมแสดงสินค้า อาคารสํานักงาน รวมไปถึงอาคารขนาดเล็ก อาทิ อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว บ้านสําเร็จรู ป
เป็ นต้น โดยทีมวิศวกรมืออาชี พ ตัง้ แต่การแนะนําผลิตภัณฑ์สาํ หรับตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ให้
คําแนะนําในการออกแบบโครงสร้างเหล็กสําหรับอาคารสิง่ ปลูกสร้าง หรือแลกเปลีย่ นองค์ความรูเ้ กี่ยวกับงานวิศวกรรมสําหรับ
การออกแบบโครงสร้างอาคาร รวมถึงขึน้ รู ปโครงสร้างเหล็กสําเร็จรู ปและให้บริการติดตัง้ งานโครงสร้างเหล็กดังกล่าว ปั จจุบนั
บริษัทก้าวเข้าไปสูธ่ ุรกิจลงทุนโครงการก่อสร้างอาคารสําเร็จรู ปให้เช่า เนื่องจากวิสยั ทัศน์ที่เล็งเห็นว่าที่ดินที่บริษัทลงทุนตัง้ เป็ น
สาขามีพนื ้ ที่เหลืออยูจ่ ึงต้องการหากลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สงู สุด ประกอบกับที่ตงั้ สาขาอยูใ่ นเขตพืน้ ที่ที่
มีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและยังมีความต้องการโรงงานสําเร็จรู ปหรือโกดังจัดเก็บสินค้าเพื่อบริหารระบบโลจิสติกส์ใน
การขนส่งสินค้าจากฐานการผลิตไปยังฐานลูกค้าในจังหวัดหัวเมืองใหญ่เพิ่มขึน้ มาก บริษัทจึงริเริ่มลงทุนโครงการก่อสร้าง
อาคารสําเร็จรู ปจากโครงสร้างเหล็กสําหรับให้เช่าดังกล่าว โดยเริ่มต้นโครงการที่จงั หวัดเชียงใหม่เป็ นแห่งแรกสําหรับใช้เป็ น
โรงงาน และคลังสินค้าสําเร็จรูป ในปี 2558

“เอ็นดูโรเฟรม” (ENDUROFRAMETM) เป็ นเครื่องหมายการค้าที่ได้รบั อนุญาตให้ใช้ภายใต้สัญญาที่ทาํ กับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป
(ประเทศไทย) จํากัด (NSBT) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหัวข้อ “ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ”
/1

1 - 1 หน้าที่ 2
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ปั จจุบนั บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) นับได้ว่าเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจขึน้ รู ปแผ่นเหล็กสําหรับแผ่นหลังคา
และผนัง งานโครงสร้างเหล็กกล้าสําเร็จรูป และจําหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบสําหรับงานติดตัง้ หลังคาและผนังครบ
วงจร ที่ครอบคลุมทุกขนาดของอาคารและครอบคลุมทุกกลุม่ ลูกค้า ตัง้ แต่อาคารขนาดใหญ่ ประเภทโรงงาน คลังสินค้า โชว์รูม
แสดงสินค้า อาคารสํานักงาน และอาคารขนาดเล็ก ประเภทอาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว บ้านสําเร็จรูป เป็ นต้น และด้วยความคิด
ต่อยอดทางธุรกิจจึงมีการขยายงานบริการแบบครบวงจรที่เกี่ยวเนื่องกับงานหลังคาและผนังเหล็ก จึงเรียกได้วา่ บริษัทเป็ นผูน้ าํ
ในธุรกิจวัสดุก่อสร้างเกี่ยวกับงานหลังคาและผนังเหล็กครบวงจรสําหรับอาคารสิง่ ปลูกสร้าง (Steel Building Solution)

1.1. วิสัยทัศน์และเป้ าหมายการดําเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์ : บริษัทฯ จะเป็ นผูน้ าํ ด้านวัสดุก่อสร้างระดับชาติ ภายใต้ผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่มคี ณ
ุ ภาพ โดยยึดหลักการ
ดําเนินธุรกิจตามสโลแกนที่วา่ “บริการซื่อตรง ไม่โกงความหนา คุณภาพสมราคา กล้าวัดความหนาต่อหน้าคุณ”
พันธกิจ : บริษัทจะมุง่ สูก่ ารเป็ นผูน้ าํ ในธุรกิจวัสดุก่อสร้างเกี่ยวกับงานหลังคาและผนังเหล็กครบวงจรสําหรับอาคารสิง่ ปลูก
สร้าง (Steel Building Solution) โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทัง้ ที่ขนึ ้ รูปเหล็กเคลือบตามรูปแบบและขนาดตาม
ความต้องการของลูกค้า
หรือจัดหามาซึง่ ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการงานหลังคาและผนังเหล็ก
สําหรับอาคารสิง่ ปลูกสร้างของลูกค้าอย่างครบวงจร
เป้ าหมาย : 1. บริษัทจะพลิกโฉมภาพลักษณ์ของบริษัททุกสาขามุ่งสร้างการรับรู แ้ บรนด์ “รถถัง” เพื่อผลักดันเข้าสู่การเป็ น
Steel Building Solution สําหรับการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการขยายธุรกิจด้วยการเปิ ดสํานักงานขายขนาดเล็ก
(มีเฉพาะออฟฟิ ศขาย ไม่มีเครือ่ งจักรที่ใช้ในการผลิต) ทัง้ ในรูปแบบสาขาของบริษัทและรู ปแบบแฟรนไชส์ในปี
2562
2. ขยายธุรกิจโกดังให้เช่าอีกแห่งทีจ่ งั หวัดขอนแก่นเริม่ เปิ ดให้เช่าได้ภายในปี 2562
3. เพิ่มยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนือ่ งทุกปี และตัง้ เป้ายอดขายแตะระดับ 1,000 ล้านบาทภายในปี 2562
4. ขยายธุรกิจเข้าสูธ่ ุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยโครงการแรกจะเริม่ ต้นภายในปี 2562
5. ขยายธุรกิจเข้าสูต่ ลาดโซลาร์เซลล์ทงั้ ในด้านการขายปลีก ติดตัง้ งานขนาดเล็ก รวมถึงติดตัง้ งานขนาดใหญ่

1.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญของบริษัทในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ สรุ ปได้ดงั นี ้
ปี 2557 :  บริษัทเริ่มทําการตลาดเกี่ยวกับงานโครงสร้างเหล็กสําหรับอาคารสําเร็จรู ปขนาดเล็ก ซึ่งผลิตจากเหล็ก
ทนทานต่อแรงดึงสูง ผ่านระบบทดสอบตามมาตรฐานสากล มีคณ
ุ สมบัติโดดเด่นเรือ่ งการติดตัง้ ง่ายช่วย
ประหยัดเวลาติดตัง้ สามารถออกแบบให้ได้รูปแบบอาคารและขนาดของอาคารตามทีล่ กู ค้าต้องการ และ
ได้ตกลงซือ้ สิทธิ์ในการผลิตงานโครงสร้างเหล็กดังกล่าวและสิทธิ์การใช้ตราสินค้า “ENDUROFRAME”
จากเจ้าของในประเทศออสเตรเลีย
 บริษั ท เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นเป็ น 120 ล้า นบาท เพื่ อ จัด โครงสร้า งทุน เตรีย มตัว เข้า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
 บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเป็ นบริษัทมหาชนจํากัด และเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริษัท เค.ซี.
เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)” และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 170 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
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ปี 2558 :
ปี 2559 :

ปี 2560 :

ปี 2561

ปี 2562






จํานวน 200 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท และอนุมตั ิให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไว้
สําหรับการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (Initial Public Offering; IPO)
บริษัทเข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ใช้ชื่อ
ย่อหลักทรัพย์วา่ “KCM”
บริษัทได้เริม่ ขยายธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าแห่งแรกที่จงั หวัดเชียงใหม่
บริษัทได้หาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความมั่นคง ผลิตภันฑ์ และช่องทางการจัดจําหน่าย ดังนี ้
ชื่อบริษัท
บริษัท สตีล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท 4จี เมทอล โปรดักซ์ จํากัด
SKSC METAL PRODUCT CO.,LTD

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ
ไทย
ไทย
กัมพูชา

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทร่วม บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 39.38
เป็นบริษัทร่วม บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 25
เป็นบริษัทร่วม บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 33.33

บริษัทได้เริม่ ขยายธุรกิจคลังสินค้าให้เช่าแห่งที่สองที่จงั หวัดขอนแก่น
 บริษัทได้เริม
่ ขยายสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ให้มีความทันสมัยและเป็ นศูนย์รวมของวิศวกรและช่างในพืน้ ที่
จังหวัดขอนแก่นได้เข้ามาพบปะเพื่อร่วมกันหา Solution ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และร่วมมือในการขาย
สินค้าซึง่ คาดว่าจะเปิ ดใช้ได้ในปี 2561
 บริษัท สตีล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุนของบริษัท (บริษัทถือหุน
้ ในสัดส่วน
ร้อยละ 39.38 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว) จดทะเบียนเลิกกิจการเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560
 บริษัทฯได้จด
ั ตัง้ บริษัท เคซีเอ็ม เพอร์เฟคท์เฮาส์ จํากัด เป็ นบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 ด้วย
ทุนจดทะเบียน 14.00 ล้านบาท เพื่อดําเนินธุรกิจรับก่อสร้างทั่วไป
 บริษัทได้จด
ั ตัง้ กิจการร่วมค้า เคซีเอ็ม พสิษฐ์ โซล่าพาวเวอร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยบริษัทเป็ นผูด้ าํ เนินงานเองทัง้ หมด เพื่อดําเนินธุรกิจรับก่อสร้างทั่วไป
ั ตัง้ กิจการร่วมค้า เคซีเอ็ม อรัชแลนด์ โซล่าพาวเวอร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ด้วยทุน
 บริษัทได้จด
จดทะเบียน 1.00 ล้านบาท โดยบริษัทเป็ นผูด้ าํ เนินงานเองทัง้ หมด เพื่อดําเนินธุรกิจรับก่อสร้างทั่วไป
 บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการร่วมค้า เคซีเอ็ม อรัชแลนด์ โซล่าพาวเวอร์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
โดยบริษัทเป็ นผูด้ าํ เนินงานเองทัง้ หมด
 บริษัทฯได้เริม
่ ขยายธุรกิจเข้าสูธ่ ุรกิจขายและติดตัง้ ระบบโซลาร์เซลล์สาํ หรับโครงการขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ซงึ่ ได้ติดตัง้ งานขนาดกลางและขนาดใหญ่ในปี 2562 แล้วและดําเนินการไปด้วยดี
 บริษัทฯได้เริม
่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการแรกภายใต้ชื่อโครงการบ้านสะอาด คาดว่าจะเริม่ จําหน่าย
ได้ในปี 2563 โดยบริษัท เคซีเอ็ม เพอร์เฟคท์เฮาส์ จํากัด
 บริษั ท ฯได้พฒ
ั นาพืน้ ที่อาคารสํานักงานหลังเก่าเป็ นพืน้ ที่ให้เช่าและได้เริ่มมีการเช่าเพื่อก่อสร้างร้าน
สะดวกซือ้ 7-11 ซึ่งคาดว่าจะเปิ ดจําหน่ายได้ในไตรมาส 1 ปี 2563 พร้อมทัง้ ทําให้พืน้ ที่รอบๆมีการ
พัฒนาไปสูก่ ารเป็ นตลาดขนาดย่อยได้ในอนาคต
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1.3. โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีโครงสร้าง และสัดส่วนการถือหุน้ ของกลุม่ บริษัทฯ ดังนี ้
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) (“KCM”)
ทุนจดทะเบียน 170,000,000 บาท / ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 170,000,000 บาท
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 0.25 บาท
ประกอบธุรกิจขึน้ รูปแผ่นเหล็กสําหรับแผ่นหลังคาและผนัง งานโครงสร้างเหล็กกล้าสําเร็จรูป และจําหน่ายผลิตภัณฑ์
และอุปกรณ์ประกอบสําหรับงานติดตัง้ หลังคาและผนังครบวงจร ที่ครอบคลุมทุกขนาดของอาคารและครอบคลุมทุก
กลุม่ ลูกค้า ตัง้ แต่อาคารขนาดใหญ่ ประเภทโรงงาน คลังสินค้า โชว์รูมแสดงสินค้า อาคารสํานักงาน และอาคารขนาด
เล็ก ประเภทอาคารพาณิชย์ บ้านเดีย่ ว บ้านสําเร็จรูป
99.99%

15.15%

บริษัท เคซีเอ็ม เพอร์เฟคท์เฮาส์ จํากัด
(“KCM PERFECT”)

บริษัท 4จี เมทอล โปรดักซ์ จํากัด
(“4G METAL”)

ทุนจดทะเบียน 14,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 14,000,000 บาท
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 100 บาท

ทุนจดทะเบียน 66,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 66,000,000 บาท
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ 100,000 บาท

ประกอบธุรกิจรับก่อสร้างทั่วไป

ประกอบธุรกิจค้าเหล็กกลวง หรือท่อเหล็ก และผลิตเหล็กกลวง หรือท่อเหล็ก

บริษัทย่อย
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตงั้ สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์ / โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
จํานวนหุน้
รายชื่อกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม

บริษัท เคซีเอ็ม เพอร์เฟคท์เฮาส์ จํากัด (“KCM PERFECT”)
ดําเนินธุรกิจรับก่อสร้างทั่วไป
เลขที่ 567 หมูท่ ี่ 2 ตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
043-306999
14.00 ล้านบาท
14.00 ล้านบาท
100 บาท
140,000 หุน้
1) นายนิพนธ์ เจริญกิจ
2) นายธนรัช วงษ์ปัญญา
: นายนิพนธ์ เจริญกิจ หรือ นายธนรัช วงษ์ปัญญา ลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญ
ของบริษัท
:
:
:
:
:
:
:
:
:
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บริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:
:

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

: บริษัท ออแกนิค แอนด์ เนเชอรัล โปรดักส์ จํากัด
: จําหน่ายและผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์ออแกนิคเพื่อ
สุขภาพ
: 24 เมษายน 2558
: 1.00 ล้านบาท
: 1.00 ล้านบาท
: - มีกรรมการของบริษัทฯ 3 ท่าน เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทดังกล่าว คือ
(1) นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน
(2) นายอลัมพล เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน
(3) นายนิพนธ์ เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 4 ท่าน คือ นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ / นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญ
กิจ / นายอลัมพล เจริญกิจ / นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ

วันที่ก่อตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว
ความสัมพันธ์

บริษัท มาร์คอฟคอฟฟี่ โรสเตอร์รี่ จํากัด
ผลิตภัณฑ์กาแฟ กาแฟบด กาแฟสําเร็จรูป
11 ธันวาคม 2557
1.45 ล้านบาท
1.45 ล้านบาท
- ถือหุน้ ในบริษัทดังกล่าวผ่าน บริษัท แฮปปี ้ มันนี่ จํากัด ในสัดส่วนร้อยละ 6.89 ของทุน
จดทะเบียน
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นายนิพนธ์ เจริญกิจ

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:
:

บริษัท เค.ซี โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
ผลิต และส่งไฟฟ้า
24 มีนาคม 2558
1.00 ล้านบาท
1.00 ล้านบาท
- มีกรรมการของบริษัทฯ 3 ท่าน เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทดังกล่าว คือ
(1) นายนิพนธ์ เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน
(2) นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียน
(3) นายอลัมพล เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียน
- มี ก รรมการบริ ษั ท ร่ว มกัน คื อ นายนิ พ นธ์ เจริ ญ กิ จ / นางสาวภัส ธิ ต า เจริ ญ กิ จ /
นายอลัมพล เจริญกิจ

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:
:

บริษัท เบสท์ ฟาร์ม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
ผลิต และส่งไฟฟ้า
24 เมษายน 2558
1.00 ล้านบาท
1.00 ล้านบาท
- มีกรรมการของบริษัทฯ 3 ท่าน เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทดังกล่าว คือ
(1) นายนิพนธ์ เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน
1 - 1 หน้าที่ 2

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

(2) นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน
(3) นายอลัมพล เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นายนิพนธ์ เจริญกิ จ / นางสาวอุทัยวรรณ เจริญกิ จ /
นายอลัมพล เจริญกิจ
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:
:

บริษัท ฟาร์ม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
ผลิต และส่งไฟฟ้า
24 เมษายน 2558
1.00 ล้านบาท
1.00 ล้านบาท
- มีกรรมการของบริษัทฯ 3 ท่าน เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทดังกล่าว คือ
(1) นายนิพนธ์ เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน
(2) นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน
(3) นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นายนิพนธ์ เจริญกิ จ / นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิ จ /
นายอลัมพล เจริญกิจ

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:
:

บริษัท บลู เวิลด์ จํากัด
ผลิต และส่งไฟฟ้า
24 เมษายน 2558
1.00 ล้านบาท
1.00 ล้านบาท
- มีกรรมการของบริษัทฯ 3 ท่าน เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทดังกล่าว คือ
(1) นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน
(2) นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน
(3) นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ / นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:
:

บริษัท บลู อะตอม จํากัด
ผลิต และส่งไฟฟ้า
24 เมษายน 2558
1.00 ล้านบาท
1.00 ล้านบาท
- มีกรรมการของบริษัทฯ 3 ท่าน เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทดังกล่าว คือ
(1) นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน
(2) นายอลัมพล เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียน
(3) นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ / นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว

:
:
:
:
:

บริษัท แฮปปี ้ มันนี่ จํากัด
ใหสิน้ เชื่ออื่นๆ ซึง่ มิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
10 กันยายน 2558
1.00 ล้านบาท
1.00 ล้านบาท
1 - 1 หน้าที่ 2

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์

: - มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทดังกล่าว คือ
(1) นายนิพนธ์ เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นายนิพนธ์ เจริญกิจ

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:
:

บริษัท เค โมเดิรน์ โฮม จํากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
22 เมษายน 2559
1.00 ล้านบาท
1.00 ล้านบาท
- มีกรรมการของบริษัทฯ 5 ท่าน เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทดังกล่าว คือ
(1) นายนิพนธ์ เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน
(2) นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน
(3) นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน
(4) นายอลัมพล เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน
(5) นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นายนิพนธ์ เจริญกิจ / นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ / นางสาว
ลัดดาวัลย์ เจริญกิจ / นายอลัมพล เจริญกิจ / นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:
:

บริษัท 4จี เมทอล โปรดักซ์ จํากัด
ค้าเหล็กกลวง หรือท่อเหล็ก และผลิตเหล็กกลวง หรือท่อเหล็ก
1 สิงหาคม 2559
66.00 ล้านบาท
66.00 ล้านบาท
- บริษัทฯ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 15.15 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นายอลัมพล เจริญกิจ

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว
ความสัมพันธ์

:
:
:
:
:
:

บริษัท ไลฟ์ บิด (ไทยแลนด์) จํากัด
จัดทําซอฟต์แวร์ ออกแบบ พัฒนา ติดตัง้ และให้คาํ ปรึกษา
30 ตุลาคม 2560
1.00 ล้านบาท
1.00 ล้านบาท
- มีกรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบริษัทดังกล่าว คือ
(1) นายนิพนธ์ เจริญกิจ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียน
- มีกรรมการบริษัทร่วมกัน คือ นายนิพนธ์ เจริญกิจ

1 - 1 หน้าที่ 2

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

2. ลัก ษณะการประกอบธุร กิจ
2.1. ลัก ษณะผลิต ภัณฑ์ข องบริษัท
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจขึนรู ปแผ่นเหล็กตามรู ปแบบและขนาดตามความต้องการของ
ลูกค้าสําหรับใช้เป็ นแผ่นหลังคาและผนังเหล็ก รวมทังขึนรูปชินงานเหล็กกล้าสําเร็จรู ปสําหรับงานโครงสร้างหลังคาและผนัง และ
ให้บริการงานออกแบบและติดตังงานโครงสร้างเหล็กกล้าสําเร็จรู ปสําหรับอาคารสิงปลูกสร้างแบบครบวงจรและงานติดตังแผ่น
หลังคาและผนังเหล็ก โดยสามารถแบ่งลักษณะกลุม่ ผลิตภัณฑ์ 2 กลุม่ หลัก ได้แก่
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสังกะสีและอลูมเิ นียม บริษัททําการตลาดสําหรับกลุม่ ผลิตภัณฑ์นีภายใต้เครืองหมายการค้าจด
ทะเบียน “รถถัง’’(TANK) และ “คอมมานโด”(Commando) แบ่งเป็ น 3 ประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี
1.1 ผลิต ภัณ ฑ์แ ผ่ น เหล็ก เคลื อ บรี ด ลอน ทังชนิ ด เคลื อ บสี แ ละไม่เ คลื อ บสี ในการติ ด ตังหลัง คาและผนัง เหล็ก (Core
Product) เป็ นวัสดุหลักสําหรับการติดตังหลังคาและผนังเหล็ก ทังแผ่นเหล็กชนิดเคลือบสีและไม่เคลือบสีสาํ หรับติดตัง
หลังคาและฝาผนัง
หมายเหตุ : บริษัทได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 1.1 ทีเป็ น
งานขึนรูปแผ่นหลังคาและผนังเหล็ก

1.2 วัสดุประกอบทีเกียวข้องในการติดตังหลังคาและผนังเหล็ก (Option Product) เป็ นวัสดุทางเลือกทีใช้ประกอบในการ
ก่อสร้างหลังคาและผนังของอาคารสิงปลูกสร้าง ไม่เฉพาะเจาะจงสําหรับวัสดุหลังคาหรือผนังเหล็กเท่านัน อาทิ บาน
เกล็ดระบายอากาศ, ประตูเหล็กม้วน ฯลฯ
1.3 อุปกรณ์ใช้ร่วมในการติดตังหลังคาและผนังเหล็ก (Accessories Product) เป็ นวัสดุอุปกรณ์ใช้ร่วมกันในการติดตัง
สําหรับการก่อสร้างหลังคาและผนังของอาคารและสิงปลูกสร้าง ไม่เฉพาะเจาะจงสําหรับวัสดุหลังคาหรือผนังเหล็ก
เท่านัน อาทิ สกรู, ซิลโิ คน ฯลฯ
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กกล้าสาํ เร็จรู ป แบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี
2.1 งานโครงสร้างเหล็กกล้าสําเร็จรูปสําหรับอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย แปเหล็กกล้า
กําลังสูง (High Strength Purlin) และโครงสร้างเหล็กกล้าขนาดใหญ่ (Pre-Engineered Building: P.E.B.)
หมายเหตุ : บริษัทได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ 2.1 ทีเป็ น
งานขึนรูปโครงสร้างเหล็กกล้าสําเร็จรูปขนาดกลางและแปเหล็กกล้า

2.2 งานโครงสร้างเหล็กกล้าสําเร็จรู ปสําหรับอาคารขนาดเล็ก บริษัททําการตลาดภายใต้เครืองหมายการค้า “แทงค์ ทรัส”
(Tank Truss) ซึงบริษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด ซึงเป็ นบริษัทในเครือ
ของ BlueScope Steel Limited เจ้า ของกรรมสิ ท ธิ “Enduroframe” เป็ น ตราผลิ ต ภั ณ ฑ์แ ละนวั ต กรรมการผลิ ต
โครงสร้างเหล็กสําเร็จรูปจากประเทศออสเตรเลีย
2.3 งานเหล็กรูปพรรณ ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าสําหรับงานก่อสร้างอาคารสิงปลูกสร้าง ใช้สาํ หรับทําเสาหรือคาน เป็ นต้น
นอกจากนี ตังแต่ปี 2555 เป็ นต้นมา บริษัทฯ มีการขยายการให้บริการไปยังงานออกแบบและรับติดตังงานโครงสร้าง
เหล็กสําหรับอาคารสิงปลูกสร้างให้แก่ลกู ค้า เพือเป็ นการสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์หลักและเป็ นการเพิมแหล่งรายได้อีกทาง
หนึง และเพือต่อยอดธุรกิจและเป็ นการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ทีบริษัทเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด บริษัทฯ จึงได้
เริมลงทุนธุรกิจก่อสร้างอาคารสําเร็จรู ปเพือให้เช่าพืนที ปั จจุบนั ได้ก่อสร้างคลังสินค้าสําเร็จรู ปให้เช่าทีจังหวัดเชียงใหม่ และเปิ ดให้
เช่าและสร้างรายได้ตอ่ เนือง (Recurring income) ให้แก่บริษัทตังแต่ตน้ ปี 2558 เป็ นต้นมา
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บริษัทมีโครงสร้างรายได้แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ รวมทังรายได้คา่ บริการติดตัง ดังนี
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อ ยละ ล้านบาท ร้อ ยละ

รายได้แ ยกตามกลุม่ ผลิต ภัณฑ์

1. กลุม่ ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสังกะสีและอลูมิเนียม

330.76 84.09% 315.04
1.1 ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเคลือบรีดลอน
287.03 72.97% 253.54
1.2. วัสดุประกอบทีเกียวข้องในการติดตังหลังคาและผนังเหล็ก
15.10
3.84% 16.48
1.3. อุปกรณ์ใช้รว่ มในการติดตังหลังคาและฝาผนัง
18.80
4.78% 31.71
1.4 หลังคาประเภทอืนๆ
6.03
1.53% 10.19
1.5 หน้าต่างอลูมเิ นียม
3.80
0.97
3.12
2. กลุม่ ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กกล้าและผนังสําเร็จรูป
57.05 14.50% 56.56
. งานโครงสร้างเหล็กกล้าสําเร็จรู ปสําหรับอาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่
25.41
6.46% 23.72
2.2 งานโครงสร้างเหล็กกล้าสําเร็จรู ปสําหรับอาคารขนาดเล็ก
13.18
3.35% 17.85
. งานเหล็กรู ปพรรณ
18.22
4.63% 14.99
2.4 งานผนังสําเร็จรู ป
0.24
0.06%
0.00
รายได้จ ากการขาย-สุท ธิ
387.81 98.59% 371.60
รายได้จากการบริการ–สุทธิ
2.90 0.74% 2.97
รายได้จากค่าเช่า
2.63 0.67% 2.97
รายได้จ ากการขายและบริก าร-สุท ธิ
393.34 100.00% 377.54

83.45%
57.06%
3.71%
7.14%
2.29%
0.70%
15.00%
5.34%
4.02%
3.37%
0.00%
98.42%
0.79%
0.79%
100.00%

283.60
241.10
14.11
24.41
3.11
0.87
49.76
8.47
25.92
15.37
0.00
333.36
4.07
4.01
341.44

83.06%
70.61%
4.13%
7.15%
0.91%
0.25%
14.57%
2.48%
7.59%
4.50%
0.00%
97.63%
1.20%
1.17%
100.00%

รายละเอียดผลิต ภัณฑ์แ ละการบริก าร สามารถสรุปได้ดงั นี
ผลิต ภัณฑ์ก ลุ่ม ที 1 : กลุ่ม ผลิต ภัณฑ์เ หล็ก เคลือ บสังกะสีแ ละอลูม เิ นียม
1.1 ผลิต ภัณฑ์จ ากวัส ดุเ หล็ก เคลือ บรีด ลอน ทังชนิด เคลือ บสีแ ละไม่เ คลือ บสี สําหรับ ติด ตังหลังคาและฝาผนัง :
1.1.1) ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาและแผ่นผนังเหล็ก (Steel Roof and wall)
แผ่นหลังคาและแผ่นผนังเหล็ก (ในทางวิศวกรรมหรือการช่างหมายถึงแผ่นเหล็กในลักษณะแผ่นตรงมีรูปลอนไปใน
ระนาบเดียวกัน) เป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีลกั ษณะเหมือนกันและสามารถใช้ทดแทนกัน เนืองจากผนังเหล็กมีคณ
ุ สมบัติรูปร่างและ
ลักษณะการใช้งานทีมีความใกล้เคี ยง ผลิตจากวัสดุชนิดเดียวกันและกระบวนการผลิตแบบเดี ยวกัน ซึงลักษณะทีกล่าวมา
สามารถแยกคุณสมบัตติ ามรูปร่างได้ 4 ประเภท คือ
1.1) รู ปลอน เป็ นรู ปแบบลักษณะทางกายภาพของแผ่นหลังคาและแผ่นผนังเหล็กเพือตอบสนองความต้องการใช้งาน
ในรูปแบบต่างๆ
1.2) สี ปั จจุบนั บริษัทผลิตภัณฑ์ทงแบบเคลื
ั
อบสีและไม่เคลือบสี โดยมีสีมาตรฐานให้เลือกทังหมด 13 สี กรณี ลกู ค้า
ต้องการสีอืนนอกเหนือจากนี บริษัทสามารถผลิตให้ได้แต่ปริมาณการสังซือต้องมีความยาวมากกว่า 1,000 เมตร
หรือคิดเป็ นนําหนัก 5 ตันขึนไป
1.3) ความหนา เป็ นลักษณะทีลูกค้าให้ความสําคัญมากเนืองจากต้องการคุณสมบัติความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะ
แวดล้อม ปั จจัยทีมีผลต่อความหนา คือ ประเภทของแผ่นเหล็กรีดเย็น กรณีลกู ค้าต้องการความหนาพิเศษ บริษัท
สามารถผลิตให้ได้แต่ตอ้ งมีปริมาณการสังซือความยาวมากกว่า 1,000 เมตร หรือคิดเป็ นนําหนัก 5 ตันขึนไป
1.4) ความยาว เป็ นลักษณะแปรตามความต้องการของขนาดพืนทีใช้งาน ซึงบริษัทสามารถผลิตตามความยาวได้ทกุ
ขนาดขึนอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า
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จากทีกล่าวมาถึงคุณสมบัติและลักษณะเฉพาะทีให้ลกู ค้าได้ตดั สินใจเลือกซือผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ความต้องการใช้งานแล้ว บริษัทก็จะเริมดําเนินการผลิตตามทีลูกค้าสังซือทันที (ยกเว้นกรณีทีลูกค้าต้องการวัตถุดิบทีมีลกั ษณะ
พิเศษคือสีหรือความหนาทีพิเศษกว่าปกติ บริษัทจะต้องใช้เวลาในการจัดหาวัตถุดิบ) โดยทัวไปลูกค้าจะได้รบั สินค้าภายในวันทํา
การถัดไปนับจากวันทีสังซือผลิตภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามโบรชัวร์ของบริษัท

1.1.2) ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาโค้ง (Curved Roof)
แผ่นหลังคาโค้งเป็ นส่วนประกอบหลักอีกส่วนหนึงทีให้ลกู ค้าเลือกใช้ในการติดตังหลังคาสิงปลูกสร้างในลักษณะ
ตามทีต้องการ โดยส่วนใหญ่ แล้วหลังคามักจะมี ลักษณะทางกายภาพที เป็ น รู ป ร่า งโค้งหรือเว้าในบางส่วนเป็ นไปตามการ
ออกแบบเพือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ความต้องการใช้งาน รวมไปถึงความต้องการให้รูปร่างทีออกมาเกิดความสวยงาม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามโบรชัวร์ของบริษัท
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1.1.3) ผลิตภัณฑ์แผ่นปิ ดครอบ (Capping and Flashing)
ปิ ดแผ่นครอบจะถูกนําไปใช้ประโยชน์ในการปิ ดรอยต่อ ปิ ดสัน เดินขอบ เพือกันนํา เข้าไปในทุกทีทีมีรอยเชือมต่อกัน
เพราะอาจเกิ ดการรัวซึมหากไม่มีการปิ ดครอบส่วนดังกล่าวตามรอยต่อ รวมทังการประโยชน์ในด้านความสวยงามในการ
เชือมต่อส่วนตกแต่งต่างๆ เพิมเติมอีกด้วย
จากทีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าแผ่นปิ ดครอบเป็ นส่วนประกอบหนึงติดกับแผ่นหลังคาและแผ่นผนังเหล็ก เช่นเดียวกับแผ่น
หลังคาโค้งแต่มีรูปแบบการใช้งานทีต่างกันออกไป ดังนันวัตถุดิบของแผ่นปิ ดครอบจะใช้วตั ถุดบิ ชนิดเดียวกันกับแผ่นหลังคาและ
แผ่นผนังเหล็ก แต่จะมีกระบวนการผลิตทีแตกต่างกัน ซึงจะต้องอาศัยการพับและขึนรู ปเพือให้ได้รูปแบบแผ่นปิ ดครอบทีใช้
ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ซึงบริษัทมีรูปแบบแผ่นปิ ดครอบให้ลกู ค้าเลือกใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ทีต้องการ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามโบรชัวร์ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม 1.1 เป็ นผลิตภัณฑ์ทีบริษัทผลิตเองทังหมด จําหน่ายภายใต้เครืองหมายการค้าจดทะเบียน “รถถัง’’
(TANK) และ “คอมมานโด” (Commando) โดยปั จจุบนั บริษัทมีกาํ ลังการผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุม่ 1.1 เท่ากับ 100,600 เมตร/วัน
1.2 วัส ดุป ระกอบทีเกียวข้อ งในการติด ตังหลังคาและฝาผนัง :
1.2.1) ผลิตภัณฑ์หลังคาโปร่งแสง (Translucent Sheeting Roof)
หลังคาโปร่งแสงเป็ นวัสดุทางเลือกทีใช้ร่วมกับแผ่นผนังเหล็กในการติดตังหลังคาเหล็ก ด้วยคุณสมบัติทีช่วยกรอง
แสงธรรมชาติให้ผา่ นเข้ามาในพืนทีของอาคารตามทีต้องการ แสงทีผ่านเข้ามานันจะมีความนุ่มนวลเป็ นธรรมชาติชว่ ยสร้างความ
สว่างให้กระจายได้อย่างทัวถึง โดยไม่ตอ้ งเปิ ดไฟฟ้าในเวลากลางวัน เป็ นการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าซึงเป็ นการช่วยลด
ค่าใช้จ่ายได้
หลังคาโปร่งแสงของบริษัทสังซือ จากผูผ้ ลิตทีใช้เทคโนโลยีลา่ สุดของเครืองจักรการผลิตมาตรฐานออสเตรเลีย ทีชือ
ว่า UVIC Technology ด้วยการนําเรซินเกรดสูงมาเป็ นวัตถุดิบ เสริมกําลังด้วยใยแก้วตามมาตรฐานจากออสเตรเลีย AS/NZS
4256.3 part 1&3 : 1994 เคลือบผิวสองด้านด้วยแผ่นฟิ ล์มเมลิเนกซ์ ช่วยปกป้องให้ผิวด้านนอกไม่หลุดร่อน เพิมความคงทน
ุ สมบัติสะท้อนรังสี UVA/ UVB ได้ถึง
แข็งแรง และคงสภาพความสดใสให้แสงผ่าน ยืดอายุการใช้งานได้นานยิงขึน อีกทังยังมีคณ
99% จึงช่วยลดความร้อนและปกป้องอันตรายจากรังสีได้อีกด้วย
ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์หลังคาโปร่งแสงของบริษัทมี 2 แบบ คือ หลังโปร่งแสงซึงมีสีขาวขุ่นปกติ เป็ นทีนิยมอย่างมากใน
อาคารและสิงปลูกสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรม โกดังผลิตภัณฑ์ ทีต้องการแสงสว่างตลอดช่วงเวลาการทํางาน ส่งผลให้
ผูป้ ระกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิมผลกําไรให้กิจการ และหลังคาโปร่งแสงสี เพือเพิมสีสนั ความสวยงาม นิยมใช้
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ในส่วนตกแต่งเพิมเติมอาคารสิงปลูกสร้างประเภททีอยูอ่ าศัย อาทิ กันสาดหน้าบ้าน โรงจอดรถ กันสาดหลังบ้าน หรือส่วนอืนๆ ที
ต้องการแสงสว่างปั จจุบนั มีให้เลือกทังหมด 11 สี

1.2.2) ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อน (Heat Insulator)
ฉนวนกันความร้อนเป็ นวัสดุทางเลือกทีใช้ร่วมกับแผ่นผนังเหล็กใน
การติดตังหลังคาเหล็ก โดยมีทีมาจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของ
มนุษ ย์ที มี การคิ ดค้น และสร้า งขึนมา เพื อลดอุณ หภูมิค วามร้อ นในอาคารเพื อ
ควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารและสิงปลูกสร้างให้อยู่ในระดับทีต้องการ ปั จจุบนั
อาคารและสิงปลูกสร้างในประเทศไทย เกือบทุกประเภท ทังในกลุ่มอุตสาหกรรม
โรงงาน อาคารสํานักงาน หรือแม้กระทังที อยู่อาศัย มี ความจําเป็ นทีจะต้องใช้
ฉนวนกันความร้อน เพือช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกและรักษาความเย็นเอาไว้ภายใน โดยเฉพาะในเวลากลางวันทีมี
อากาศร้อนเนืองจากประเทศไทยเป็ นเมืองร้อน ทังนีเพืออนุรกั ษ์พลังงานและรักษาสิงแวดล้อม
ฉนวนกันความร้อนของบริษัทผลิตจากสารสังเคราะห์โพลิเอธิ ลีนโฟม มีลกั ษณะเป็ นฟองอากาศขนาดเล็กจํานวน
มากยึดติดกันอย่างแน่นหนาใช้ติดใต้แผ่นหลังคาเหล็กเพือป้องกันความร้อนและการซึมผ่านของไอนําได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าฉนวนใยแก้ว สามารถสะท้อนความร้อน ได้ถึง 95% ทังนี ลูกค้าสามารถเลือกทีจะซือหลังคาเหล็กทีติดฉนวนกันความ
ร้อนเรียบร้อยเพือพร้อมนําไปติดตังได้ทนั ที
1.2.3) ผลิตภัณฑ์ลกู หมุนระบายอากาศ (Roof Ventilator)
ลูกหมุนระบายอากาศเป็ นวัสดุทางเลือกทีใช้รว่ มกับแผ่นผนังเหล็กในการติดตัง
หลังคาเหล็ก มีลกั ษณะทางกายภาพเป็ นทรงกลมคล้ายลูกมะเฟื อง มีช่องระบายอากาศเป็ น
กลีบๆ เรียงติดๆ ไปจนรอบ ผลิตจากอลูมิเนียม ส่วนตัวฐานเป็ นไฟเบอร์กลาส มีคณ
ุ สมบัติ
ระบายอากาศร้อนด้านในให้ออกไปด้านนอกอาคารและสิงปลูกสร้าง โดยอาศัยปั จจัยทาง
ธรรมชาติคือลมทีมีความร้อนจะก่อให้เกิดแรงดัน ลมร้อนจะลอยตัวขึนสูง แรงดันอากาศดังกล่าวจากภายในลูกหมุนประกอบกับ
ลมเย็นความดันตําจากด้านนอก จะก่อให้เกิดแรงเหวียงทําให้สามารถดึงอากาศจากด้านในออกไปนอกอาคารและสิงปลูกสร้าง
ผ่านทางใบพัด หรือ ใบกังหันของลูกหมุน เหมาะสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม โกดังสินค้า โดยติดตังเข้ากับฐานซึงมีรูปแบบเข้า
กับลักษณะของหลังคาเหล็กเคลือบ
อย่างไรก็ตาม การจะเกิดการไหลเวียนหรือการถ่ายเทของอากาศได้นัน ผูอ้ อกแบบอาคารต้องคํานึงถึงการสร้าง
สภาวะทีเอืออํานวยให้เกิดการถ่ายเทของอากาศ โดยจัดให้มีทงช่
ั องอากาศขาเข้าและช่องอากาศขาออก มีขนาดทีกว้างพอ
เพือให้เกิดการถ่ายเทของอากาศ โดยอาจจะติดตังทังแผ่นบานเกล็ดระบายอากาศและลูกหมุนระบายอากาศด้วย ทังนีการติดตัง
ลูกหมุนระบายอากาศนันจะติดตังในตําแหน่งทีอยู่สว่ นบนสุดของหลังคาเพือช่วยระบายอากาศออก และในขณะเดียวกันก็ช่วย
ระบายลมร้อนทีลอยขึนสูงและสะสมอยูด่ า้ นบนของตัวอาคาร หากไม่มีช่องระบายอากาศขาเข้าและออกแล้ว การติดลูกหมุนแต่
เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถช่วยให้ระบบการระบายอากาศของอาคารและสิงปลูกสร้างมีประสิทธิภาพเท่าทีควร
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1.2.4) ผลิตภัณฑ์แผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ (Steel Louver)
จากทีกล่าวไปถึงการใช้ลกู หมุนระบายอากาศร่วมกันกับแผ่น
บานเกล็ดจึงถือเป็ นวัสดุทางเลือกทีใช้ร่วมกับแผ่นผนังเหล็กเช่นกัน ใน
การออกแบบโครงสร้างอาคารและสิงปลูกสร้างนัน การสร้างช่องอากาศ
เข้า –ออก เพื อให้มี ร ะบบระบายอากาศ สามารถออกแบบได้ห ลาย
ลักษณะ อาทิเช่น ตัดหรือเจาะแผ่นหลังคาเหล็ก หรือเว้นช่องเพือระบาย
ความร้อ น นิ ย มสร้า งช่ อ งอากาศเข้า –ออก ที บริ เ วณโครงสร้า ง หรื อ
โครงถักตอนบน แต่หากต้องการอาคารและสิงปลูกสร้างทีสามารถกันความร้อนจากแสงแดดและความชืนจากฝนควรใช้แผ่น
บานเกล็ดระบายอากาศ ทีออกแบบลักษณะบานเกล็ดมาเพือป้องกันแดดและฝนโดยเฉพาะ
บานเกล็ดระบายอากาศผลิตจากการนําแผ่นเหล็กรีดเย็นมารีดและตัดให้ได้แผ่นบานเกล็ดก่อนจะต่อเข้ากับขาบาน
เกล็ด และปิ ดครอบด้านบนและด้านข้างด้วยแผ่นปิ ดครอบทีออกแบบมาให้สอดคล้องกัน ติดเข้ากับส่วนบนผนังอาคารก่อนจะ
เชือมไปยังส่วนหลังคาสอดคล้องตามหลัก การสร้างระบบระบายอากาศทีมีประสิทธิภาพของอาคารและสิงปลูกสร้าง
1.2.5) ผลิตภัณฑ์ประตูเหล็กม้วน (Steel Roller Shutter)
ประตูเหล็กม้วนเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีความนิยมสูง ในสิงปลูกสร้างประเภทอาคาร ตึกแถว โรงงาน อุตสาหกรรม ซึงจาก
รูปแบบประตูทีมีขนาดกว้าง สะดวกต่อการใช้งาน มีหลายระบบเปิ ด-ปิ ดให้เลือกใช้งานได้ มีความแข็งแรงทนทาน อีกทังสามารถ
ออกแบบบานประตูเหล็กม้วนได้หลายรู ปแบบ ทังขนาดและรู ปลักษณะเพือให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ความต้องการใช้งาน
โดยมีขอ้ จํากัดในการออกแบบไม่มากทําให้สามารถออกแบบและผลิตประตูเหล็กม้วนได้ตามต้องการของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม 1.2 ส่วนใหญ่ เป็ นผลิตภัณฑ์ทีซือมาเพือจําหน่าย ยกเว้น 1.2.4 ผลิตภัณฑ์แผ่นบานเกล็ดระบาย
อากาศ และ 1.2.5 ผลิตภัณฑ์ประตูเหล็กม้วน ทีบริษัทสามารถผลิตเองได้โดยการดัดขึนรูปแผ่นเหล็กและประกอบเข้ากับชินส่วน
เหล็กต่างๆ
1.3 อุป กรณ์ใ ช้ร ่วมในการติด ตังหลังคาและฝาผนัง : ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ เป็ นผลิตภัณฑ์ทีซือมาเพือจําหน่ายทังหมด อาทิ
1.3.1) ผลิตภัณฑ์สกรูและหัวจับสกรู (Screw and Mag Socket)
1.3.2) ผลิตภัณฑ์แหวนรองสกรูสาํ หรับแผ่นโปร่งแสง (Dome Washer)
1.3.3) ผลิตภัณฑ์แผ่นปิ ดกันนก (Filler Strip)
1.3.4) ผลิตภัณฑ์ซิลโิ คน (Silicone)
ผลิต ภัณฑ์ก ลุ่ม ที 2 : กลุ่ม ผลิต ภัณฑ์โ ครงสร้างเหล็ก กล้าและผนังสําเร็จ รู ป
2.1 งานโครงสร้างเหล็ก กล้าและผนังสําเร็จ รู ป สําหรับ อาคารขนาดกลางและขนาดใหญ่ :
2.1.1) ผลิตภัณฑ์แปเหล็กกล้ากําลังสูง (High Strength Purlin)
แปเหล็กกล้ากําลังสูงของบริษัท ผลิตขึนจากแผ่นเหล็กซึงเป็ นเหล็กกล้าทีมีค่าความต้านทานแรงดึงสูงถึง G550 –
G570 MPa พร้อมเคลือบกันสนิม ซึงมีความต้านทานมากกว่าเหล็กดําทีใช้ในการก่อสร้างทัวไปทีมีค่าต้านทานแรงดึงเพี ยง
ํ กเบา
G300 MPa เหมาะสําหรับใช้ในงานโครงสร้างเหล็กรับหลังคา หรือโครงรับผนังของอาคารสิงปลูกสร้าง เป็ นวัสดุทีมีนาหนั
แต่มีความแข็งแรงสูง โดยเฉพาะเมือเทียบกับแปเหล็กทีมีขายในตลาดวัสดุก่อสร้างทัวไปแล้วแปเหล็กกล้าให้ประสิทธิภาพในการ
รับนําหนักได้ดีเยียม ติดตังได้สะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลา ประกอบด้วย แป-ตัว C และ แป-ตัว C-Premium
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แปของบริษัทมีคณ
ุ ภาพและมีความแข็งแรงสูง บริษัทได้พฒ
ั นาจนทําให้ แป-ตัว C และ แป-ตัว C-Premium สําเร็จรู ป
ซึงสามารถรองรับการติดตังหลังคาและผนังเหล็กได้หน้ากว้างขนาด 10-50 เมตร โดยไม่ตอ้ งมีเสากลางคอยรับนําหนักโครงสร้าง
ของอาคารสิงปลูกสร้าง ซึงทําให้เกิดพืนทีการทํางานภายในอาคารกว้างขึน รู ปแบบอาคารมีความทันสมัยและมีความสวยงาม
ยิงขึน รวมทังรู ปแบบสําเร็จรู ปทําให้ติดตังง่าย สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการก่อสร้างอาคาร และไม่จาํ เป็ นต้องพึงพิงช่าง
รับเหมาก่อสร้างมากนักในการติดตัง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามโบรชัวร์ของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทมีลงทุนซือเครืองจักรเพือขยายกําลังการผลิตแปเหล็กกล้ากําลังสูง รู ปแบบ แป-ตัว Z ซึงมีรูปร่างและ
คุณสมบัติการใช้งานในการติดตังทีแตกต่างจากแป-ตัว C เพือให้ติดเข้ากับโครงสร้างอาคารได้ง่ายขึนและรู ปแบบทีหลากหลาย
มากขึน จํานวน 1 เครือง กําลังการผลิตรวม 2,100 ตัน/ปี รวมมูลค่าลงทุน 1.45 ล้านบาท โดยจะติดตังเครืองจักรบนพืนทีสาขา
ในจังหวัดขอนแก่น
2.1.2) ผลิตภัณฑ์โครงสร้างอาคารเหล็กกล้าสําเร็จรูป (Pre-Engineered Building: P.E.B.)
โครงสร้างอาคารเหล็กกล้าสําเร็จรูป (P.E.B.) คือ ระบบการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก โดยวิธีการประกอบเจาะรู
ขึนรู ป (Knock Down) จากโรงงานมาแล้ว โครงสร้างถูกออกแบบการรับแรงโดยใช้หลักวิศวกรรม คํานวณหาจุดทีประหยัดทีสุด
ของการนําเหล็กมาขึนรู ป แต่ก็คาํ นึงถึงความปลอดภัยมาเป็ นอันดับแรก ทําให้อาคารดังกล่าวมีความปลอดภัยและสามารถ
รองรับภัยธรรมชาติได้ ซึงข้อดีของสิงปลูกสร้างประเภทดังกล่าวคือ ลดงานเชือมเหล็กทําให้มีความรวดเร็วในการก่อสร้าง และ
เพิมความปลอดภัยในหน้างานก่อสร้าง สามารถเปิ ดใช้งานอาคารได้เร็ว ควบคุมค่าใช้จา่ ยในการก่อสร้างได้
โครงสร้างอาคารเหล็กกล้าสําเร็จรู ปของบริษัทนัน เป็ นนวัตกรรมล่าสุดออกแบบและผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูง มี
ใบรับรองการออกแบบโดยสถาบันต่างประเทศ ซึงในทางปฎิบตั ิโครงสร้างทุกส่วนจะถูกออกแบบร่วมกันระหว่างทีมวิศวกรของ
บริษัทและลูกค้าเพือให้ได้โครงสร้างทีเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม โดย
โครงสร้า งทุก ส่ ว นจะถูก จัด เตรี ย มขึ นพร้อ มทํา สี ใ ห้แ ล้ว เสร็จ จากโรงงาน ก่ อ นขนส่ ง ไปติ ด ตังที หน้า งานด้ว ยระบบ Bolt
Connection โดยไม่ตอ้ งมีการเจาะ เชือม หรือตัดให้เสียเวลา เหมาะสําหรับสร้างโรงงาน โรงเก็บผลิตภัณฑ์ โชว์รูม ศูนย์แสดง
ผลิตภัณฑ์ โรงเรือนเกษตร และอาคารพืนราบทัวไป การให้บริการติดตังงานโครงสร้างเหล็กสําเร็จรู ปสําหรับอาคารสิงปลูกสร้าง
และงานติดตังแผ่นหลังคาและผนังเหล็กพร้อมรับรองงานติดตังโดยวิศวกรชันภาคี และรับประกันงานติดตังเป็ นเวลา 1 ปี
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์ตามโบรชัวร์ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ 2.1.1 ผลิตภัณฑ์แปเหล็กกล้ากําลังสูง บริษัทสามารถผลิตเองได้โดยมีกาํ ลังการผลิต 11,250 เมตร/
วัน ส่วนผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม 2.1.2 ผลิตภัณฑ์โครงสร้างอาคารเหล็กกล้าสําเร็จรู ป เป็ นผลิตภัณฑ์ทีบริษัทรับคําสังซือตามความ
ต้องการของลูกค้า เพือออกแบบโครงสร้างอาคารโดยทีมวิศวกรของบริษัทร่วมกับผูผ้ ลิตจากต่างประเทศ ก่อนจะสังผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์สาํ เร็จรูปจากต่างประเทศและนําเข้ามาเพือติดตังให้ลกู ค้า
2.2 งานโครงสร้างเหล็ก สําเร็จ รู ป สําหรับ อาคารขนาดเล็ก “แทงค์ ทรัส ” (Tank Truss) :
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์งานโครงสร้างเหล็กกล้าสําเร็จรู ปเหมือนกันกับ
งาน P.E.B. แต่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับทีอยูอ่ าศัยหรืออาคารขนาดเล็กซึงมีหน้า
กว้างไม่เกิน 10 เมตร อาทิ บ้านเดียว บ้านสําเร็จรูป อาคารสํานักงานขาย เป็ นต้น
บริษัททําการตลาดภายใต้เครืองหมายการค้า “แทงค์ ทรัส” (Tank Truss)
ซึงบริษัทเป็ นตัวแทนจําหน่ายของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด
(เปลียนชือมาจาก บริษัท บลูสโคป สตีล (ประเทศไทย) จํากัด) ซึงเป็ นบริษัทในเครือ
ของ BlueScope Steel Limited เจ้าของกรรมสิทธิ ในตราผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
การผลิตโครงสร้างเหล็กสําเร็จรู ปจากประเทศออสเตรเลีย ซึงผ่านการรับรองทังการ
ออกแบบและการผลิตจากสถาบันในประเทศออสเตรเลีย
งานโครงสร้างเหล็กสําเร็จรู ปของ Tank Truss บริษัทรับประกันสินค้าให้ลกู ค้านานถึง 30 ปี และรับประกันงานติดตัง
เป็ นเวลา 1 ปี
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม 2.2 บริษัททําการผลิตและจําหน่าย ภายใต้เครืองหมายการค้า “แทงค์ ทรัส” (Tank Truss) ในฐานะ
ตัวแทนจําหน่าย พร้อมให้บริการติดตังให้แก่ลกู ค้า
2.3 งานเหล็ก รู ป พรรณ
ในงานก่อสร้างงานระบบหลังคาและผนังบางกรณีจาํ เป็ นต้องใช้เหล็กกล้ารูปพรรณหรือเหล็กดํา ในการทําเสาอาคาร
หรือวางเป็ นคานสําหรับรองรับระบบหลังคาหรือวางพืนอาคารชันบน บริษัทจึงมีการจัดจําหน่ายเหล็กรู ปพรรณสําหรับงาน
ก่อสร้างด้วย เพือให้มีผลิตภัณฑ์ทีครบวงจรในทีเดียว (One-stop shop) สําหรับงานระบบหลังคาและผนังเหล็ก และงานก่อสร้าง
อาคารโครงสร้างเหล็ก
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2.4 งานผนังสําเร็จ รู ป
ในงานก่อสร้างงานระบบหลังคาและผนังบางกรณีจาํ เป็ นต้องใช้เหล็กกล้ารูปพรรณหรือเหล็กดํา ในการทําเสาอาคาร
หรือวางเป็ นคานสําหรับรองรับระบบหลังคาหรือวางพืนอาคารชันบน บริษัทจึงมีการจัดจําหน่ายเหล็กรู ปพรรณสําหรับงาน
ก่อสร้างด้วย เพือให้มีผลิตภัณฑ์ทีครบวงจรในทีเดียว (One-stop shop) สําหรับงานระบบหลังคาและผนังเหล็ก และงานก่อสร้าง
อาคารโครงสร้างเหล็ก

2.2. บริก ารรับ จ้างออกแบบและก่อ สร้าง รวมทังบริห ารจัด การอาคารให้เ ช่า
ลูกค้าทีเข้ามาเพือเลือกซือผลิตภัณฑ์จากบริษัทจะได้รบั การให้บริการอย่างครบวงจร ตังแต่การแนะนําผลิตภัณฑ์และ
หากต้องมี การออกแบบหรือหารือองค์ความรู เ้ กี ยวกับทางวิศวกรรม ก็จะมี ทีมวิศวกรคอยให้บริการ ตลอดจนบริการขนส่ง
ผลิตภัณ ฑ์ไ ปยัง สถานที ที ลูก ค้า ต้อ งการ นอกเหนื อ จากนันแล้ว หากลูกค้า มี ค วามประสงค์จ ะใช้บ ริก ารติ ด ตังหลัง จากซื อ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทางบริษัทก็มีการให้บริการดังกล่าวแก่ลกู ค้า นอกจากนียังมีการตรวจสอบคุณภาพและการให้บริการแก่
ลูกค้าโดยมีทีมช่างวิศวกร และเมืองานติดตังแล้วเสร็จ ลูกค้าจะต้องตรวจและประเมินผลงานทังหมดร่วมกันกับเจ้าหน้าทีของ
บริษัทอีกครังหนึง ก่อนจะรับส่งมอบงานติดตังทุกๆ งาน เพือให้มนใจถึ
ั งคุณภาพโดยรวมของผลงาน เพือให้ลกู ค้าได้รบั บริการที
น่าพึงพอใจ ซึงมีผลต่อภาพลักษณ์และความประทับใจทีลูกค้าได้รบั บริการ ซึงอาจส่งต่อความน่าเชือถือ และอาจส่งต่อผลการ
ดําเนินงานของบริษัทได้เช่นกัน
บริษัทมีขอบข่ายงานบริการแบบครบวงจรทีเกียวเนืองกับงานระบบหลังคาและผนังเหล็ก ประกอบด้วย
1. งานออกแบบโครงสร้างหลังคาและผนังเหล็ก พร้อมรับรองแบบก่อสร้างโดยวิศวกรชันสามัญ
2. การให้คาํ ปรึกษาเกียวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกียวกับหลังคาและผนังเหล็ก
3. การให้คาํ ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างหลังคาและผนัง
4. การให้บริการติดตังงานโครงสร้างเหล็กกล้าสําเร็จรู ปสําหรับอาคารสิงปลูกสร้างและทีอยู่อาศัย พร้อมรับรอง
งานติดตังโดยวิศวกรชันภาคี และรับประกันงานติดตังเป็ นเวลา 1 ปี
5. การให้บริการติดตังแผ่นหลังคาและผนังเหล็ก พร้อมรับรองงานติดตังโดยวิศวกรชันภาคี และรับประกันงาน
ติดตังเป็ นเวลา 1 ปี
6. งานเกียวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเชือมต่อสายส่ง (Solar Rooftop) เป็ นระบบผลิตไฟฟ้า
ทีสามารถติดตังสําหรับอาคารทุกรูปแบบ เช่น บ้านพักอาศัย อาคารสํานักงาน โรงงาน ทีจอดรถ ฯลฯ
7. ติดตังหลังคาดับเบิลรู ฟ (Double Roof) เป็ นการติดตังหลังคาโดยทีจะปูทบั แผ่นหลังคาเดิมได้ไม่ว่าจะเป็ น
แผ่นกระเบืองหรือหลังคาเหล็ก จึงทําให้การเปลียนหลังคาไม่ใช่เรืองยากอี กต่อไป ไม่เสียเวลา ติดตังได้
รวดเร็วเพราะไม่ตอ้ งรือถอนหลังคาเดิม และช่วยลดความร้อนหลังคา ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ภาพผลงานทีผ่านมาของบริษัท

บริษัทฯ มีวิสยั ทัศน์ทีเล็งเห็นว่าทีดินทีบริษัทฯ ลงทุนตังเป็ นสาขามีพืนทีเหลืออยู่จงึ หากลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สนิ
ทีบริษัทฯ เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด อาทิ ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพือให้เช่า โดยเน้นการสร้าง
อาคารขนาดใหญ่ จากโครงสร้างเหล็กสําเร็จรู ป (P.E.B.) อาทิ อาคารโรงงานและคลังสินค้าสําเร็จรู ป ซึงนอกจากจะเป็ นการ
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สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทในปั จจุบนั แล้ว บริษัทจึงใช้ทีดินทีตังสาขาในจังหวัดหัวเมืองใหญ่ทาํ ธุรกิจให้เช่าพืนทีโรงงานหรือ
คลังสินค้าสําเร็จรูปเป็ นการสร้างรายได้ตอ่ เนือง (Recurring income) ให้แก่บริษัทอีกทางหนึง

2.3. การพัฒนาโครงการอสังหาริม ทรัพ ย์
เนื องจากบริษัทมี ความเชี ยวชาญเกี ยวกับงานก่อ สร้างด้านหลังคาอยู่แ ล้ว จึงทดลองขยายสู่การพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทได้รเิ ริมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก โครงการ ภายใต้ บริษัท เคซีเอ็ม เพอร์เฟคท์เฮาส์
จํากัด ซึงเป็ นบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี

ชือโครงการ

บ้านสะอาด

ทีตังโครงการ

ต.บ้านเป็ ด(เมืองเก่า) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

พืนทีโครงการ

0-2-05.9 ไร่

ชนิดของโครงการ

ทาวน์โฮม 2 ชัน

มูลค่าโครงการ

8 ยูนิต มูลค่าประมาณ 20.20 ล้านบาท

จุดเด่นของโครงการ






การออกแบบสไตล์โมเดิรน์
เน้นวัสดุเกรดพรีเมียมและการก่อสร้างทีมีคณ
ุ ภาพ
ให้ฟังชันการใช้งานแก่ลกู ค้าครบครันโดยทีไม่ตอ้ งต่อเติมเพิมในภายหลัง
กระเป๋ าหนึงใบสามารถเข้าอยูไ่ ด้เลย

 พนักงานราชการในพืนทีนัน
 กลุม่ ผูเ้ ริมสร้างครอบครัว
สถานะโครงการปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างภายในตัวบ้าน
กลุม่ เป้าหมาย

ระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง
ความคืบหน้าในการ
ก่อสร้าง

เริมก่อสร้าง ไตรมาสที 2 ปี 2562
และจะแล้วเสร็จไตรมาสที ปี
ความคืบหน้าในการสร้าง คิดเป็ นร้อยละ
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2.4. การตลาดและภาวะการแข่งขัน

1. การตลาด
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
บริษัทมีสโลแกนทีสําคัญคือ “บริก ารซือตรง ไม่โ กงความหนา คุณภาพสมราคา กล้าวัด ความหนาต่อ หน้าคุณ”
โดยมีจดุ แข็งทีเน้นให้ความสําคัญทีสุดคือกับการใช้วตั ถุดิบทีมีคณ
ุ ภาพ เครืองจักรทีทันสมัยในการผลิต และมีการควบคุมการ
ผลิต-ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพือให้มนใจได้
ั
ว่า ผลิตภัณฑ์ทีบริษัทผลิตและจําหน่ายนัน มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
ุ ลักษณะและ
รวมทังงานบริการจากพนักงานขายทีสามารถให้คาํ แนะนํากับลูกค้า ทําให้ลกู ค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ทีมีคณ
คุณสมบัติทีเหมาะสมตรงความวัตถุประสงค์ความต้องการใช้งาน และช่วยตรวจรับผลิตภัณฑ์ให้ถกู ต้องตามทีลูกค้าสังซือ อีกทัง
ยังสามารถให้พนักงานขายวัดความหนาเพือให้เกิดความเชือมันว่าบริษัทไม่โกงความหนาของแผ่นเหล็กทีใช้ โดยใช้ไมโครมิเตอร์
(อุปกรณ์เฉพาะทีใช้วดั ความหนาของสิงของ) รวมถึงผลิตภัณฑ์ตรา “รถถัง” นันมีการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามทีผูจ้ ดั
จําหน่ายวัตถุดิบให้การรับประกันด้วย ซึงมีการรับประกันนานสูงสุดถึง 30 ปี ตามประเภทของชนิดเคลือบ ทําให้ทีผ่านมาบริษัท
มีจดุ เด่นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา “รถถัง” ลูกค้าจึงให้ความเชือถือมาจนถึงปั จจุบนั
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์หลักคือแผ่นเหล็กเคลือบสําหรับหลังคาและผนังเหล็ก ผลิตภัณฑ์อืนของบริษัทก็ผ่านการ
เลือกสรรจากวัสดุทีมีคณ
ุ ภาพจากผูผ้ ลิตทีมีความน่าเชือ ผ่านการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกัน เพือสร้างความ
มันใจได้วา่ ลูกค้าจะได้รบั ผลิตภัณฑ์ทีดีทีสุด
บริษัทเป็ นผูน้ าํ รายแรกได้รบั การรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 โดย AJA EQS (Thailand)
LTD. และผูป้ ระกอบการขึนรู ปแผ่นหลังคาเหล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีได้รบั มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.
1128-2535) จากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึงตอกยําให้เห็นถึงความมุง่ มันทีจะจําหน่าย
สินค้าคุณภาพ มีมาตรฐานเป็ นทียอมรับทังในระดับประเทศและในระดับสากล
1.2 ด้านการกําหนดราคาขาย (Price)
บริษัทฯมีการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี
1. ผลิตภัณฑ์ทีมีรูปแบบมาตรฐาน โดยส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจัดอยู่ประเภทดังกล่าวเป็ นส่วนใหญ่
ยกเว้นงานทีต้องมีการกําหนดรู ปแบบเฉพาะตัว จะกําหนดราคาขายเป็ นราคาตามใบเสนอราคาขาย (Price
List) และจะมีการพิจารณาปรับปรุ งใบเสนอราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตเป็ นประจําทุกไตรมาส
หรือกรณีตน้ ทุนวัตถุดบิ หลักมีการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ
2. ผลิตภัณฑ์ทีไม่มีรูปแบบมาตรฐาน คือ ผลิตภัณฑ์ทีลูกค้าสังออกแบบหรือมีรูปแบบเฉพาะตัวทีแตกต่างกัน
ออกไป เช่น งานโครงสร้างเหล็กกล้าสําเร็จรู ป (P.E.B. หรือ Tank Truss) ซึงขึนอยู่กบั แบบของอาคารสิงปลูก
สร้างหรือทีอยูอ่ าศัย การกําหนดราคาขายจะใช้วิธีกาํ ไรส่วนเพิมจากประมาณการต้นทุน (Mark up on cost)
สําหรับงานบริการจะกําหนดราคาค่าบริการด้วยวิธีนีเช่นกัน
ทังนี บริษัทใช้ปัจจัยในด้านปริมาณและพฤติกรรมการสังซื อประกอบการพิ จารณาการกํา หนดราคาและเงื อนไข
ทางการค้าโดยแบ่งตามกลุม่ ลูกค้า 3 ประเภทหลักๆ คือ
1. กลุม่ ลูกค้ารายย่อย (Retail)
2. กลุม่ ลูกค้าร้านค้าปลีก-ค้าส่ง (Agent&Dealer)
3. กลุม่ ลูกค้าโครงการ (Project)
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ซึงหากมีการขอส่วนลดหรือเงือนไขทางการค้าเพิมเติม พนักงานจะต้องทําตามขันตอนการปฏิบตั ิในการให้ผบู้ ริหาร
ระดับสูงขึนไปเป็ น อาทิ ผูจ้ ดั การสาขา ผูจ้ ดั การสํานักงานเขต รองกรรมการผูจ้ ดั การ ให้เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิตามนโยบายและ
อํานาจการอนุมตั ติ ามทีกําหนดไว้สาํ หรับผูบ้ ริหารแต่ละระดับ
1.3 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
เนืองจากลูกค้าของบริษัทสามารถจัดกลุ่มประเภท โดยใช้เกณฑ์ในด้านสถานะและวัตถุประสงค์ของลูกค้าในแต่ละ
กลุม่ ทีมีความแตกต่างกันออกไป เป็ นข้อพิจารณาในการจําแนกลูกค้าออกเป็ นกลุม่ ๆ ซึงสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท โดยมี
รายละเอียดลักษณะการซือผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการซือในกลุม่ ลูกค้าแต่ละประเภท ดังนี
1. กลุ่ม ลูก ค้ารายย่อ ย (Retail) เป็ นกลุ่มลูกค้าประเภทผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง เจ้าของบ้าน เจ้าของอาคาร
โรงงานหรือโกดัง ช่างรับเหมาก่อสร้างรายย่อย-รายกลาง เป็ นต้น
2. กลุ่ม ลูก ค้าร้านค้าปลีก -ค้าส่ง (Agent&Dealer) เป็ นกลุม่ ลูกค้าประเภทตัวกลางในการกระจายผลิตภัณฑ์ไปยัง
ผูบ้ ริโภค อาทิ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายเล็ก หรือรายใหญ่ทีมีวสั ดุก่อสร้างหรือวัสดุเกียวกับการตกแต่งบ้านอย่าง
ครบวงจร โดยมีลกู ค้า Modern Trade รายใหญ่คือ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดูโฮม
จํากัด มียอดซือประมาณร้อยละ 3-5 ต่อปี เมือเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายของบริษัท แสดงให้เห็นว่าฐาน
ของลูกค้าบริษัทกว้างมากและไม่พึงพิงลูกค้ารายใดเป็ นพิเศษ ทังนีบริษัทมีแผนจะขยายเข้าสู่ Modern Trade
รายอืนๆ ต่อไป
3. กลุ่ม ลูก ค้าโครงการ (Project) เป็ นกลุม่ ลูกค้าประเภทเจ้าของสิงปลูกสร้างหรือผูร้ บั เหมาก่อสร้างสําหรับสิงปลูก
สร้างขนาดใหญ่ซงติ
ึ ดต่อซือไปเพือใช้สาํ หรับโครงการของตนเองหรือโครงการทีตนเองเป็ นผูร้ บั เหมา อาทิ เจ้าของ
สิงปลูกสร้าง , บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ซึงซือไปก่อสร้างสาขา , บริษัท ไดโนพาร์ค จํากัด มีการ
ซือผลิตภัณฑ์เพือใช้เป็ นวัตถุดิบในการก่อสร้างสวนนําขนาดใหญ่ และ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างรายใหญ่ บริษัท อิตา
เลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) ทีมีการซือผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ฯลฯ จากทีกล่าวมาแสดงถึง
ความเชือถือของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
บริษัทกําหนดช่องทางการจัดจําหน่ายหลัก 2 ทาง เพือรองรับการทําการตลาดกับแต่ละกลุม่ ลูกค้า คือ
1. สํานักงานขาย เป็ นช่องทางการจัดจําหน่ายหลักทีให้บริการแก่ลกู ค้ารายย่อยหรือผูต้ อ้ งการจัดหาผลิตภัณฑ์เดิน
เข้ามาขอคําปรึกษาและเลือกซือผลิตภัณฑ์ต่างๆ (Walk In) โดยมีพนักงานขาย วิศวกร และทีมติดตัง คอยให้บริการอย่างครบ
วงจร ซึงปั จจุบนั บริษัทมีสาขาทังหมดจํานวน 22 สาขา (นับรวมสํานักงานใหญ่)
2. ทีมพนักงานขายและวิศวกร มีหน้าทีให้บริการลูกค้ารายใหญ่ ซึงส่วนใหญ่มกั เป็ นลูกค้าโครงการ ทีมพนักงานขาย
ดังกล่าวจะมีวิศวกรทีความสามารถร่วมทีมด้วยเพือตอบสนองความต้องการลูกค้ากลุม่ โครงการ และลูกค้าดังกล่าวจะมีการสรร
หาโดยทีมพนักงานขายเพือเข้าไปนําเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลกู ค้ากลุ่มดังกล่าวตัดสินใจ และบางครังจะต้องมีการออกแบบงาน
และนําเสนองาน รวมไปถึงเสนอราคาเพือแข่งขันให้ได้งานอีกด้วย
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1.4 ด้านการควบคุมและพิจารณาเครดิตของลูกค้า
โดยส่วนใหญ่ บริษัทมีการขายผลิตภัณฑ์เป็ นเงินสดให้กับกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail) จะพิจารณาให้เครดิตเทอม
เฉพาะกับกลุม่ ลูกค้าโครงการ (Project) และกลุม่ ลูกค้าตัวแทน (Agent/Dealer) ทีมีการติดต่อค้าขายมานานและไม่มีประวัติการ
ชําระหนี ล่าช้า และมีนโยบายให้เครดิตเทอมประมาณ 7-15 วัน ยกเว้นเป็ นกรณี โครงการพิเศษทีมีมลู ค่างานสูงและมีฐานะ
การเงินทีเข้มแข็งจะให้เครดิตเทอมได้สงู สุดไม่เกิน 2 เดือน ซึงจะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท
1.5 นโยบายด้านการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์
บริษัทให้ความสําคัญต่อนโยบายด้านการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็ นทีรู จ้ ัก
อย่างต่อเนืองและแพร่หลาย ผ่านทางสือโฆษณา แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตามสถานทีทัวไป การจัดหาพรีเซ็นเตอร์เพือสร้าง
ความน่าสนใจ นอกจากนี บริษัทยังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทีช่วยการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ ตราผลิตภัณฑ์ ,
ผลิตภัณฑ์ และภาพลักษณ์บริษัทให้เป็ นทีรูจ้ กั เพือขยายฐานลูกค้า ได้แก่
- การเปิ ดโอกาสให้สถาบันการศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานทีบริษัท
- ร่วมจัดงานวันเด็กเป็ นประจําทุกปี ทีจังหวัดขอนแก่น
- การออกงานสมาคมหอพัก จังหวัดขอนแก่น
บริษัทได้รบั รางวัล Bai Po Business Awards จากสถาบันศศินทร์ ซึงเป็ นรางวัลสําหรับความโดดเด่นในมิติการให้
ความสําคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) ด้วยความมุ่งมันเน้นคุณภาพสินค้าและบริการ ยึดมันในความซือสัตย์กบั ลูกค้า โดย
กล้าวัดความหนาของสินค้าต่อหน้าลูกค้าเพือแสดงให้เห็นว่าลูกค้าได้รบั สินค้าตรงตามความต้องการไม่โกงสินค้า ซึงเป็ นอีก
ุ ภาพเหมาะสมกับราคา
จุดเด่นทีสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าทีจะได้รบั สินค้าตามมาตรฐานมีคณ
2. ภาวะการแข่งขัน และแนวโน้ม อุต สาหกรรม
ภาวะอุต สาหกรรม
ก. แนวโน้ม อุต สาหกรรมเหล็ก ในตลาดโลก
ความต้องการใช้เหล็กในปี 2562 มีแนวโน้มทรงตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก และคาดว่าจะขยายตัวดีขนในช่
ึ
วง
ปื 2563-2564 ผลจากการขยายตัวของการก่อสร้างโครงสร้างพืนฐานรวมถึงการฟื นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม
การผลิตทัวโลก โดยประเทศมหาอํานาจทีนําจะใช้เหล็กจํานวนมาก ได้แก่ จีน อินเดีย และสหรัฐฯ โดยเฉพาะอินเดีย ซึงรัฐบาล
ส่งเสริมให้เป็ นประเทศศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ขนาดเล็กในภูมภิ าค ทําให้มีความต้องการใช้เหล็กเพิมขึน
ด้านการผลิตเหล็กของโลกปื 2562-2564 คาดว่าขยายตัวตามทิศทางอุปสงค์เหล็กทัวโลก โดยประเทศผูผ้ ลิต
เหล็กรายใหญ่ ได้แก่ จีน ยังขยายกําลังการผลิตโดยมีแนวโน้มลงทุนตังโรงานผลิตเหล็กทังในประเทศและต่างประเทศอินเดีย
และสหรัฐฯ มีแผนจะผลิตเหล็กเพิมขึนเพือป้อนให้กบั ภาคก่อสร้างและอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศตน ส่วนญีปุ่ นซึงปั จจุบนั
กลายเป็ นประเทศผูผ้ ลิตเหล็กอันดับสามรองจากอินเดีย (ในปี 2561 อินเดียขึนมาเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่อนั ดับสองเป็ นปี แรก) คาด
ว่าปริมาณการผลิตเหล็กจะทรงตัวตามความต้องการใช้เหล็กในญี ปุ่ น จึงคาดว่าปั ญหาการผลิตเหล็กส่วนเกินของโลกจะยังไม่
คลีคลายลง แม้สต๊อกสะสมเหล็กทังโลกในปี 2561 หดตัวลงเล็กน้อยที 2.7% แต่สต๊อกในจีนซึงเป็ นผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลกยังอยู่
ในระดับสูง
อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ดงั กล่าวยังไม่ได้คาํ นึงปั จจัยจาก Coronavirus disease (COVID-19) ซึงส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจทัวโลกโดยตรงและยังไม่สามารถประเมินผลกระทบได้เนืองจากการแพร่ระบาดยังเกิดขึนทัวโลกและยังไม่มี
วัคซีนทีใช้จะป้องกันโรคดังกล่าว ซึงอาจทําให้ขอ้ มูลจริงตํากว่าทีคาดการณ์ไว้เบืองต้นมาก
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ข. แนวโน้ม อุต สาหกรรมเหล็ก ในประเทศไทย
ตลาดเหล็กในประเทศจะเติบโตตามภาคก่อสร้างและอุตสาหกรรมทีเกียวเนือง ทําให้การผลิตขยายตัวตาม
ความต้องการใช้เหล็กโดยรวมในปี 2562 มีแนวโน้มทรงตัวถึงขยายตัวเล็กน้อย เนืองจากภาคเอกชนบางส่วนชะลอการลงทุน
ในช่วงครึงปี แรก เพือรอผลการจัดตังคณะรัฐบาลชุดใหม่ โดยคาดว่าการลงทุนโครงสร้างพืนฐานของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการ
ขนาดใหญ่ทีเป็ นโครงการใหม่จะมีเม็ดเงินลงทุนจริงในช่วงปลายปี 2562 สําหรับปี 2563-2564 ความต้องการใช้เหล็กในประเทศ
มีแนวโน้มกระเตืองขึน เป็ นผลจาก 1) ภาคก่อสร้างทีคาดว่าจะขยายตัวสูงจากทังงานโครงสร้างพืนฐานและอสังหาริมทรัพย์ใน
พืนทีศักยภาพ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก และตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 2)
ภาคอุตสาหกรรมทีเกียวข้อง ได้แก่ ยานยนต์ และเครืองใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มขยายตัว จากความต้องการของตลาดทังในประเทศ
และต่างประเทศสําหรับตลาดส่งออกเหล็กของไทย (สัดส่วน 10% ของปริมาณการผลิตในประเทศ) คาดว่าจะหดตัวทังในตลาด
สหรัฐฯ ซึงเป็ นประเทศคูค่ า้ รายใหญ่" (จากผลของมาตรการลดการนําเข้าของสหรัฐฯ เพือปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กภายในประ
ทศ) และตลาดประทศคูค่ า้ อืนทีได้รบั ผลกระทบจากการขึนภาษี นาํ เข้าของสหรัฐฯ
ทังนี ในปี 2562-2564 ผลจากความต้องการใช้ในประเทศ (สัดส่วน 90% ของปริมาณการผลิตเหล็กใน
ประเทศ) ทีมีแนวโน้มเติบโตจะเป็ นปั จจัยหนุนการขยายตัวของปริมาณการผลิต อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสียงสําคัญของ
ผูผ้ ลิตเหล็กในประเทศ จากการกานําเข้าเหล็กจากต่างประทศซึงมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึน เนืองจากมีราคาถูกกว่าและบาง
ประเภทมีเทคโนโลยีการผลิตทีดีกว่าในไทย เช่น รางรถไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นบางประเภท เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวทัวโลก ไทยก็ได้รบั ผลกระทบจาก Coronavirus disease (COVID-19) ซึงการ
คาดการณ์ดงั กล่าวยังไม่ได้คาํ นึงปั จจัยนี ทีย่อมจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและยังไม่สามารถประเมินผล
กระทบได้อย่างแน่ชดั เนืองจากการแพร่ระบาดยังเกิดขึนอย่างต่อเนืองและยังไม่มีวคั ซีนทีใช้จะป้องกันโรคดังกล่าว ดังนัน การ
ลงทุนภาครัฐและเอกชนในปี 2563 ทีได้ประเมินไว้ยอ่ มเลือนจากทีคาดการณ์เป็ นระยะเวลานาน ซึงยังไม่สามารถประเมิน
ระยะเวลาทีเลือนออกไปได้และอาจทําให้ขอ้ มูลจริงทีเกิดขึนตํากว่าทีคาดการณ์ไว้เบืองต้นมาก
ค. แนวโน้ม ราคาวัต ถุด บิ เหล็ก เคลือ บรีด เย็น
ในช่วงปี 2560 -2562 ทีผ่านมา ราคาเหล็กเคลือบรีดเย็นมีความผันผวน และมีผลต่อราคาเหล็กวัตถุดิบเหล็กต้น
นําอย่างมากแต่ในช่วงปลายปี
และต้นปี
ราคาเหล็กมีแนวโน้มลดลงซึงการเปลียนแปลงราคาวัตถุดิบเหล็กมี
ผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการทุกราย ทังนีด้วยประสบการณ์ของผูบ้ ริหารทีอยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กมากกว่า 10 ปี ทําให้สามารถ
ปรับตัวได้ทนั สถานการณ์ บริษัทมีการกําหนดนโยบายควบคุมและเลือกสังวัตถุดิบให้เพียงพอกับการผลิตและสอดคล้องกับ
เป้าหมายยอดขาย โดยวิเคราะห์จากอายุการหมุนเวียนของสินค้าแต่ละกลุม่ แต่ละประเภทเพือลดภาระการสต๊อกสินค้าคงเหลือ
โดยไม่มีนโยบายการสต๊อกวัตถุดิบเพือเก็งกําไรราคาวัตถุดิบเหล็ก ส่วนการกําหนดราคาขายจะมีการพิจารณาปรับราคาขาย
ทุกๆ ไตรมาสให้สอดคล้องกับต้นทุนหรือกรณี ภาวะตลาดมีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ซึงการปรับราคาขายจะส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้ารายทีสังซือประจําในปริมาณมากเนืองจากเห็นผลกระทบต่อราคาทีเปลียนไป
อย่างชัดเจน ส่วนลูกค้ารายย่อยมักมีปัจจัยอืนทีมีผลต่อการตัดสินใจมากกว่าผลจากการเปลียนแปลงราคาขาย อาทิ การเข้าถึง
ลูกค้า, การประชาสัมพันธ์หรือการจัดโปรโมชัน เป็ นต้น (ทีมา : ข้อมูลจากผูบ้ ริหารบริษัทฯ)
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ง.

สภาพการแข่งขัน และผู้ป ระกอบการ
ภาพรวมของอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตและจําหน่ายแผ่นเหล็กเคลือบมีการแข่งขันค่อนข้างรุ นแรง โดยคู่แข่งหลัก 3-4
ราย ทีประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันแต่มีเขตพืนทีการขายและการให้บริการทีต่างกันออกไป ปั จจัยแข่งขันของคู่แข่ง อาทิ
การแข่งขันด้านราคา, การเข้าถึงลูกค้าโดยการขยายแฟรนไชส์, การแข่งขันด้านโปรโมชันหรือของแถมเพือดึงดูดลูกค้า เป็ นต้น
ทังนี ยังไม่รวมถึงผลกระทบจากสินค้าทดแทนในตลาด อาทิ กระเบืองและไม้ การเข้ามาของผูป้ ระกอบการรายใหม่ โดยเฉพาะ
รายย่อยๆ ทีเข้ามาแข่งขันค่อนข้างมากและเข้ามาได้ง่าย เนืองจากหลายปั จจัย อาทิ ผลิตภัณฑ์ไม่ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยีเฉพาะ
ด้านมากนัก การลงทุนไม่ตอ้ งอาศัยเงินลงทุนสูงอย่างมีนยั สําคัญ เป็ นต้น จากการแข่งขันทีรุ นแรงมากขึนส่งผลให้ราคาตลาด
ของแผ่นเหล็กเคลือบรีดลอนสําหรับหลังคาและผนังปรับตัวลดลง ผูป้ ระกอบการทีเหลือจึงต้องเน้นการแข่งขันด้านการบริหาร
ต้นทุน โดยการหาแหล่งผูผ้ ลิตวัตถุดบิ ทีมีตน้ ทุนตํา การตังจุดขายในทําเลทีอยูใ่ กล้กบั กลุม่ ลูกค้าเพือให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
สามารถบริหารต้นทุนด้านโลจิสติกส์ได้ รวมไปถึงการแข่งขันด้านการบริการ และการส่งเสริมการตลาดในรู ปแบบต่างๆ มาก
ยิงขึน ทังนี บริษัทกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเพือรองรับการแข่งขันดังกล่าว โดยเน้นการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และเพิมผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดความหลากหลายและครบวงจร รวมทังเน้นการให้บริการอย่างครบวงจรโดยทีมงานผูเ้ ชียวชาญ
เพือให้เกิดความประทับใจ ซึงแผนการขยายสํานักงานขายขนาดเล็กจะช่วยให้สามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้ารายย่อยได้มากขึนด้วย
ภาพรวมของอุตสาหกรรมโครงสร้างอาคารสําเร็จรูปขนาดกลางและขนาดใหญ่ (Pre-Engineered Building: P.
E.B.) และโครงสร้า งอาคารสํา เร็จรู ป ขนาดเล็ก ที บริษั ท นํา “เอ็น ดูโ รเฟรม” (ENDUROFRAME) มาทํา การตลาดภายใต้
เครืองหมายการค้า “แทงค์ ทรัส” (Tank Truss) มีผปู้ ระกอบการรายใหญ่ 4-5 ราย แต่การแข่งขันเน้นการให้บริการในพืนทีต่างๆ
ซึงในส่วนของการตลาดภายใต้เครืองหมายการค้า “เอ็นดูโรเฟรม” (ENDUROFRAME) ผูไ้ ด้รบั ลิขสิทธิจะแยกพืนทีการให้บริการ
และมีการให้ความร่วมมือกันเมือมีลกู ค้าทีอยู่ในเขตบริการของผูไ้ ด้รบั ลิขสิทธิ รายอืน โดยการจ้างผลิตกับผูไ้ ด้รบั ลิขสิทธิ ทีอยู่
ใกล้เคียงในพืนทีให้บริการนัน ซึงจะมีตน้ ทุนขายตํากว่าการผลิตในพืนทีให้บริการตนเองและขนย้ายไปยังสถานทีก่อสร้างของ
ลูกค้าเนืองจากมีตน้ ทุนค่าขนส่งเพิม ทําให้บริษัทมันใจได้ว่าการเน้นรักษาคุณภาพของสินค้าและการให้บริการทีสร้างความ
เชือมันให้แก่ลกู ค้าตลอดช่วงเวลาทีผ่าน จะส่งผลให้บริษัทสามารถแข่งขันในพืนทีให้บริการในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและ
ภาคเหนือได้ อีกทังในอนาคตโครงสร้างอาคารสําเร็จรูปซึงเป็ นนวัตกรรมในการก่อสร้างรูปแบบใหม่จะมีแนวโน้มเติบโตขึนแทนที
ั
ดตังทีไม่ซบั ซ้อน ใช้เวลาในการติดตังน้อย ลดความ
โครงสร้างแบบเก่า โดยเฉพาะโครงสร้างหลังคา เนืองจากมีขนตอนในการติ
เสียงและปั ญหาสิงแวดล้อมในการเชือมประกอบโครงเหล็กหน้างาน ลดภาระเรืองช่างฝี มือทีหายากมากขึน ทําให้ผปู้ ระกอบการ
อสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของสิงปลูกสร้างสามารถควบคุมต้นทุนได้แน่นอนยิงขึน (ทีมา : ข้อมูลจากผูบ้ ริหารบริษัทฯ)
3. กลุ่ม ลูก ค้าเป้ าหมาย
ปั จจุบนั บริษัทมีการจําแนกลูกค้าออกเป็ นกลุม่ ๆ ซึงสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท โดยมีรายละเอียดลักษณะการซือ
ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการซือในกลุม่ ลูกค้าแต่ละประเภท ดังนี
1. กลุม่ ลูกค้ารายย่อย (Retail)
เป็ นกลุม่ ลูกค้าประเภทผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง เจ้าของสิงปลูกสร้างหรือช่างรับเหมาก่อสร้างจะได้รบั คําปรึกษาจาก
พนักงานขายของบริษัทซึงมีความรู ค้ วามชํานาญในการให้คาํ ปรึกษาเกียวกับการออกแบบและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ในการก่อสร้างหรือต่อเติมหลังคาและฝาผนังของอาคารและสิงปลูกสร้างให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า อีกทังลูกค้า
สามารถเลือกใช้บริการติดตังโดยทีมช่างมืออาชี พของบริษัทในกรณี ทียังไม่มีช่างในการติดตังด้วย โดยในปี 2561 มีสดั ส่วน
รายได้ประมาณร้อยละ 70 ของรายได้รวม บริษัทกําหนดเป้าหมายสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 80 ของรายได้รวม
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2. กลุม่ ลูกค้าร้านค้าปลีก-ค้าส่ง (Agent&Dealer)
เป็ นกลุ่มลูกค้าประเภทคนกลางในกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังผูบ้ ริโภค อาทิ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายเล็กทัวไป หรือราย
ใหญ่ทีมีการวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุเกียวกับการตกแต่งบ้านอย่างครบวงจร โดยมีลกู ค้า Modern Trade รายใหญ่คือ บริษัท สยาม
โกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน) และมีแผนจะขยายเข้าสู่ Modern Trade รายอืนๆต่อไป ลูกค้าใน
กลุม่ ดังกล่าวมีลกั ษณะการซือผลิตภัณฑ์ในปริมาณมาก หรือมีการซืออย่างต่อเนือง ทําให้เกิดอํานาจต่อรองทางด้านราคาหรือ
เงือนไขทางการค้ามากกว่าลูกค้ารายย่อย ปี 2561 มีสดั ส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 9 ของรายได้รวม บริษัทกําหนดเป้าหมาย
สัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวม
3. กลุม่ ลูกค้าโครงการ (Project)
เป็ นกลุม่ ลูกค้าประเภทเจ้าของสิงปลูกสร้างหรือผูร้ บั เหมาก่อสร้างสําหรับสิงปลูกสร้างขนาดใหญ่ อาทิ เจ้าของสิงปลูก
สร้าง , บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) , บริษัท ดูโฮม จํากัด (มหาชน), บริษัท ไดโนพาร์ค จํากัด, บริษัท ประตูนาํ
ขอนแก่น จํากัด และ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างรายใหญ่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จํากัด (มหาชน) ฯลฯ มีการทําตกลงทํา
การซือขายในปริมาณมากในครังเดียวสําหรับโครงการนันๆ ซึงลูกค้าสามารถขอคําแนะนํากับพนักงานขายหรือวิศวกรของบริษัท
ที มี ความเชี ยวชาญเพือให้ได้ขอ้ สรุ ปของรู ปแบบผลิตภัณฑ์และบริการตรงตามความต้องการของงานในแต่ละโครงการทีมี
วัตถุประสงค์แตกต่างกัน ปี 2561 มีสดั ส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 21 ของรายได้รวม บริษัทกําหนดเป้าหมายสัดส่วนรายได้
ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวม
อีกหนึงกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพือรองรับการแข่งขันและการรักษาระดับอัตรากําไรสุทธิให้ใกล้เคียงกับปี
ทีผ่านๆมา คือการปรับสัดส่วนรายได้จากกลุม่ ลูกค้าให้มีอตั รากําไรสูงสุดในขณะทีกระจายความเสียงอย่างเหมาะสม โดยเน้น
กลุม่ ลูกค้ารายย่อย ซึงกําหนดเป้าหมายเพิมสัดส่วนเป็ นร้อยละ 80 ของรายได้รวม กลุม่ ลูกค้าดังกล่าวเป็ นกลุม่ ทีสร้างอัตรากําไร
ให้แก่บริษัทสูงทีสุด และปรับลดสัดส่วนรายได้จากกลุม่ ลูกค้าร้านค้าปลีก-ค้าส่งซึงเป็ นกลุม่ ลูกค้าทีให้ความสําคัญกับเรืองราคา
เป็ นสําคัญ การปรับสัดส่วนรายได้จากกลุม่ ลูกค้าทีกล่าวมานีส่งผลให้บริษัทสามารถลดความเสียงเรืองการลดลงของรายได้และ
กําไรกรณีกลุม่ ลูกค้าร้านค้าปลีก-ค้าส่งเปลียนไปซือสินค้าจากคูแ่ ข่งทีเสนอราคาทีตํากว่าได้

2.5. การจัด หาผลิต ภัณฑ์ห รือ บริก าร

การจัดหาเพือให้ได้มาซึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการจัดหา ตามนโยบายการจัดซือจัดจ้าง ซึงจะมี
การเปรียบเทียบราคาและจัดทํารายชือคู่คา้ (Approve Vendor List) เพือใช้ประกอบการจัดซือสินค้าทีมีการจัดซือเป็ นประจํา
โดยสามารถจําแนกรูปแบบการได้มาซึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ดงั นี
1. ผลิต ภัณฑ์ท บริ
ี ษัท เป็ นผู้ผ ลิต
ด้วยประสบการณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์เกียวกับแผ่นเหล็กรีดเย็นทีผ่านมาทําให้ปัจจุบนั บริษัทมีผลิตภัณฑ์ทีบริษัท
ผลิตเองทังหมด 6 รายการ
ปั จจุบนั บริษัทมีเครืองจักรทีใช้ในการผลิตหลักๆ อาทิ เครืองอัลคอยล์ เครืองรีดเหล็ก เพือใช้ในการผลิตแผ่นหลังคา
และแผ่นผนังเหล็กแบบแผ่นตรง ก่อนนําไปดัดแปลงเพิมเติมเพือให้ได้แผ่นหลังคาโค้ง ผลิตภัณฑ์แผ่นปิ ดครอบ อีกทัง แผ่นเหล็ก
ขึนรูปยังนํามาดัดแปลงประกอบกับชินส่วนเหล็กต่างๆ เพือให้ผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ผลิตภัณฑ์แผ่นบานเกล็ดระบายอากาศ และ
ผลิตภัณฑ์ประตูเหล็กม้วน อีกด้วย ส่วนผลิตภัณฑ์แปต่างๆ จะมีการผลิตเฉพาะบางสาขาและกระจายผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายใน
สาขาอืนๆ โดยมีรายละเอียดเครืองจักรและกําลังการผลิตของปี 2562 ดังนี
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เครืองจัก รทีใช้ใ นการผลิต

จํานวน
เครือ งจัก ร
เครืองขึนรู ปแผ่นเหล็กเคลือบและรีดลอนสําหรับ 43 เครือง
แผ่นหลังคาและผนังเหล็ก
เครืองผลิตแปต่างๆ
5 เครือง

กําลังการผลิต เต็ม อัต ราการใช้ก าํ ลังการ
กําลัง
ผลิต ในปั จ จุบ ัน
106,600 เมตร/วัน
8.10%/1
9,150 เมตร/วัน

8.33%/1

หมายเหตุ : /1 กําลังการผลิตคํานวณจากเครืองจักรทังหมด โดยเป็ นเครืองจักรสําหรับการรีดลอนรูปแบบต่างๆ ซึงบริษัทลงทุน
ซือเครืองจักรดังกล่าวมาเพือสร้างความหลากหลายของการรีดลอนเพือรองรับความต้องการทีหลากหลายของ
ลูกค้า ทังนีบริษัทยังมีกาํ ลังการผลิตเพียงพอสําหรับการขยายการผลิตและเติบโตของยอดขายในอนาคต

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ทีบริษัททําการผลิตเอง บริษัทได้รบั สิทธิพิเศษจากการได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทังหมด
จํานวน 17 ฉบับ ตามพระราชบัญญัติสง่ เสริมการลงทุน พ.ศ.2520 ซึง ณ ปี 2562 สิทธิพิเศษจากการได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ทีบริษัทยังได้รบั มีจาํ นวน 6 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี
ลําดับ
สาขา
1 ขอนแก่น

2

3

4

5

6

ระยะเวลาใช้ส ทิ ธิ
ผลิต ภัณฑ์ท ได้
ี ร ับ ส่งเสริม
สิท ธิป ระโยชน์
10 ม.ค. 2554 –
ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบ ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการ
9 ม.ค. 2562
แปตัวซี แประแนง และประตูมว้ น
ประกอบกิจการทีได้รบั การส่งเสริมการลงทุนซึงมีมลู ค่าไม่
เกิน 25 ล้านบาท มีกาํ หนดเวลา 8 ปี นับตังแต่วนั ทีเริมมี
รายได้จากการประกอบกิจการนัน
อุบลราชธานี 5 เม.ย. 2554 –
ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบ ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการ
4 เม.ย. 2562
และแผ่ น หลั ง คาเหล็ ก เคลื อ บติ ด ประกอบกิจการทีได้รบั การส่งเสริมการลงทุนซึงมีมลู ค่าไม่
ฉนวนกั น ความร้อ น แปตั ว ซี แป เกิน 22 ล้านบาท มีกาํ หนดเวลา 8 ปี นับตังแต่วนั ทีเริมมี
ระแนง และประตูมว้ น
รายได้จากการประกอบกิจการนัน
อํ า เภอพล (จ. 6 พ.ค. 2553 –
ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบ ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการ
ขอนแก่น)
5 พ.ค. 2561
และแผ่นหลังคาเคลือบติดฉนวนกัน ประกอบกิจการทีได้รบั การส่งเสริมการลงทุนซึงมีมลู ค่าไม่
ความร้อน
เกิน 20 ล้านบาท มีกาํ หนดเวลา 8 ปี นับตังแต่วนั ทีเริมมี
รายได้จากการประกอบกิจการนัน
ห น อ ง เ รื อ ( จ . 5 เม.ย. 2554 –
ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบ ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการ
ขอนแก่น)
4 เม.ย. 2562
และแผ่ น หลั ง คาเหล็ ก เคลื อ บติ ด ประกอบกิจการทีได้รบั การส่งเสริมการลงทุนซึงมีมลู ค่าไม่
ฉนวนกั น ความร้อ น แปตั ว ซี แป เกิน 22 ล้านบาท มีกาํ หนดเวลา 8 ปี นับตังแต่วนั ทีเริมมี
ระแนง และประตูมว้ น
รายได้จากการประกอบกิจการนัน
อุตรดิตถ์
15 ต.ค. 2556 –
ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบ ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการ
14 ต.ค. 2564
แป และประตูมว้ น
ประกอบกิจการทีได้รบั การส่งเสริมการลงทุนซึงมีมลู ค่าไม่
เกิน 22 ล้านบาท มีกาํ หนดเวลา 8 ปี นับตังแต่วนั ทีเริมมี
รายได้จากการประกอบกิจการนัน
เพชรบูรณ์
30 ก.ค. 2556 –
ผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบ ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการ
29 ก.ค. 2564
แปต่างๆ และประตูมว้ น
ประกอบกิจการทีได้รบั การส่งเสริมการลงทุนซึงมีมลู ค่าไม่
เกิน 22 ล้านบาท มีกาํ หนดเวลา 8 ปี นับตังแต่วนั ทีเริมมี
รายได้จากการประกอบกิจการนัน

2. ผลิต ภัณฑ์ท ซืี อมาเพือจําหน่าย
บริษัทมีการจัดหาวัสดุประกอบทีเกียวข้องและอุปกรณ์ใช้รว่ มในการติดตังหลังคาและผนัง มาจําหน่ายร่วมกันเพือ
ตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์เพือให้การก่อสร้างหรือต่อเติมหลังคาและผนังของอาคารสิงปลูกสร้างได้อย่างครบถ้วน โดย
ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นีบริษัทสังซือจากผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จําหน่ายในประเทศไทยทังสิน
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การจัด หาวัต ถุด บิ
ข้อมูลวัตถุดบิ ของบริษัท แยกตามประเภทวัตถุดบิ สําหรับปี 2560 - 2562 มีดงั นี
ประเภทวัต ถุด บิ
1. แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียม
1.1 BlueScope
1.2 กลุม่ ตัวแทนจําหน่าย BlueScope
1.3 คอมมานโด
1.3.1 ในประเทศ(เงินบาท)
1.3.2 ต่างประเทศ(สกุลเงินอืน)
2. ฉนวนกันความร้อนและอืนๆ
3. โครงสร้าง P.E.B.
3.1 นําเข้าจากต่างประเทศ
3.2 สังซือในประเทศ
รวม

มูล ค่าการสังซือและสัด ส่วนเทีย บกับ มูล ค่าการสังซือวัต ถุด บิ ทังหมด
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
100.10 53.98%
74.02 56.11% 136.51
73.42%
10.69
5.76%
2.06
7.00%
8.45
4.54%
0.00
0.00%
9.24
0.00%
3.24
1.74%
89.41 48.22%
62.72 47.54%
0.00
0.00%
89.41 48.22%
62.72 47.54% 124.82
67.14%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
79.83 43.05%
54.54 41.34%
49.41
26.58%
5.50
2.97%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
5.50
2.97%
3.37
2.55%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
185.43 100.00%

0.00
0.00%
131.93 100.00%

0.00
185.92

แหล่งทีมาของวัต ถุด บิ

สังซือในประเทศ
สังซือในประเทศ
นําเข้าผ่านตัวแทนนําเข้า
นําเข้าจากต่างประเทศ
สังซือในประเทศ

นํ า เ ข้ า โ ด ย ต ร ง จ า ก
ต่างประเทศ
0.00% สังซือในประเทศ
100.00%

แผ่นเหล็กรีดเย็นเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมซึงเป็ นวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ์บริษัท ปั จจุบนั จัดหามาจาก 2 แหล่ง
สําคัญ คือ
1) บริษัทสังซือแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมเพือใช้กบั ผลิตภัณฑ์ตรา “รถถัง” จากบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป
(ประเทศไทย) จํากัด (“NSBT”)
2) บริษัทสังซือและนําเข้าแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมเพือใช้กบั ผลิตภัณฑ์ตรา “คอมมานโด” โดยสังซือใน
ประเทศจากกลุม่ ตัวแทนจําหน่ายของกลุม่ BlueScope และนําเข้าจากต่างประเทศโดยตรงและนําเข้าโดยผ่านตัวแทนนําเข้า
สําหรับฉนวนกันความร้อนและวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีใช้ประกอบกับผลิตภัณฑ์แผ่นหลังคาและผนังเหล็ก และเหล็ก
รู ปพรรณ บริษัทจะสังซือจากผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จําหน่ายในประเทศไทย ยกเว้น โครงสร้างเหล็กกล้าสําเร็จรู ปสําหรับอาคารขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ ทีนําเข้าจากต่างประเทศ
การจัดหาวัตถุดิบจากผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จําหน่ายในประเทศไทยจะมีการติดต่อสังซือหรือให้เสนอราคาจากคู่คา้ ทีอยู่ใน
ทะเบียนคูค่ า้ ของบริษัท (Vendor List) โดยบริษัทสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ได้จากคู่คา้ หลายราย ทําให้โอกาสเกิดปั ญหาเรืองการ
ขาดแคลนผลิตภัณฑ์คอ่ นข้างน้อยมาก
3. บริก ารรับ จ้างติด ตังสําหรับ ลูก ค้าทีซือผลิต ภัณฑ์ข องบริษัท
การให้บริการติดตังแผ่นหลังคาหรือผนังเหล็ก หรือโครงสร้างเหล็กกล้าสําเร็จรู ปไม่วา่ จะเป็ นงาน P.E.B. หรืองาน Tank
Truss ให้แก่ลกู ค้า บริษัทจะจัดจ้างผูร้ บั เหมาช่วงสําหรับงานบริการติดตังผลิตภัณฑ์ มาเป็ นผูท้ าํ การติดตังตามรู ปแบบ วิธีการ
และการควบคุมงานโดยวิศวกรมืออาชีพของบริษัท ซึงบริษัทจะมีการคัดเลือกผูร้ บั เหมาช่วงในแต่ละพืนทีเขตการขาย และจัดทํา
ทะเบียนผูร้ บั เหมาช่วงสําหรับงานติดตังผลิตภัณฑ์ โดยมีการบันทึกข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า และผลงานการ
ติดตังในทุกงานโดยให้เจ้าหน้าทีฝ่ ายวิศวกรรม (Site Supervisor) เป็ นผูต้ รวจสอบคุณภาพการให้บริการติดตังและตรวจสอบ
ผลงานหลังจากเสร็จงานติดตังทุกครัง และเมืองานติดตังแล้วเสร็จ ลูกค้าจะต้องตรวจและประเมินผลงานทังหมดร่วมกันกับ
งคุณภาพโดยรวมของผลงาน และผูร้ บั เหมา
เจ้าหน้าทีของบริษัทอีกครังหนึงก่อนจะรับส่งมอบงานติดตังทุกงาน เพือให้มนใจถึ
ั
ช่วงจะรับประกันงานหลังจากส่งมอบเป็ นระยะเวลา 1 ปี ข้อมูลการประเมินผลงานผูร้ บั เหมาช่วงดังกล่าวจะถูกรวบรวมเพือ
นํา มาประเมิ นผลงานทุกเดื อ น ทํา ให้มันใจว่า บริษั ท มี ผูร้ บั เหมาที มี คุณ ภาพและมี ก ารปรับ ปรุ ง คุณ ภาพ หรือ เปลี ยนแปลง
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ผูร้ บั เหมาหากมีการให้บริการตํากว่ามาตรฐาน ปั จจุบนั บริษัทมีผรู้ บั เหมาช่วงทีมีศกั ยภาพซึงส่วนใหญ่ดาํ เนินธุรกิจกับบริษัทมา
เป็ นระยะเวลา 5 ปี ขึนไป และผ่านการประเมินคุณภาพแล้วรวมทังสิน 10 ราย ทําให้บริษัทมีความเสียงจากการพึงพิงผูร้ บั เหมา
ช่วงค่อนข้างน้อย และทีผ่านมาไม่เคยประสบปั ญหาการขาดแคลนผูร้ บั ติดตังงานหรือทํางานติดตังไม่แล้วเสร็จ

2.6. ผลกระทบต่อ สิงแวดล้อ ม
เนื องจากบริษั ท ไม่ มี ก ระบวนการผลิ ต มี เ พี ย งการขึ นรู ป แผ่ น เหล็ ก เคลื อ บเป็ น รู ป แบบลอนต่ า งๆ จึ ง ไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด
ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ในส่วนของการขึนรู ปลอนและการตัดแผ่นเหล็กจะมีเสียงดังจากการทํางานของเครืองจักรซึงอยู่ใน
ระดับทีไม่เป็ นอันตรายต่อพนักงานหรือชุมชนแวดล้อม อีกทังทีผ่านมาบริษัทยังไม่เคยได้รบั ข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนรอบข้าง
โรงงานและสาขาของบริษัท
สําหรับเศษฉนวนกันความร้อนทีเหลือจากกระบวนการผลิต บริษัทได้จดั เก็บรวบรวมไว้อย่างเหมาะสมตามขันตอน
อย่างรัดกุมเพือไม่ให้เกิดปั ญหาด้านชีวอนามัยของพนักงานของบริษัท และจะให้ผจู้ าํ หน่ายฉนวนกันความร้อน (supplier) รับ
กลับไปเพือทําการกําจัดด้วยวิธีทีถูกต้อง โดยกระบวนการบริหารจัดการเศษฉนวนดังกล่าว บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายในการกําจัด
เพิมเติมแต่อย่างใด

2.7. งานทียังไม่ไ ด้ส ่งมอบ
โครงสร้างรายได้สดั ส่วนใหญ่ เป็ นรายได้จากการขายซึงกลุ่มลูกค้ามากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้รวม ซึงเป็ นการซือ
ผ่านหน้าร้าน (ลูกค้ารายย่อย) และลูกค้าตัวแทนค้าปลีก-ค้าส่ง (Agent/Dealer) โดยมี ลกั ษณะการสังซื อเป็ นรายโครงการ
สัดส่วนไม่มากนัก เมื อรวมกับรายได้จากการให้บริการสําหรับงานโครงการที บริษัทรับออกแบบติดตังโครงสร้างเหล็ก กล้า
สําเร็จรูปและโครงสร้างหลังคา-ผนังเหล็ก ดังนันบริษัทจึงมีงานโครงการทียังไม่ได้สง่ มอบจํานวนไม่มากนัก
กรณี งานบริการติดตังไม่ว่าจะเป็ นงานโครงสร้างเหล็กกล้า สําหรับอาคารขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ (P.E.B.) งาน
โครงสร้างเหล็กกล้าสําหรับทีอยู่อาศัย (Tank Truss) หรืองานติดตังโซลาร์เซลล์ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีงานทีทําเสร็จ
และรอส่งมอบ
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3. ปั จจัยความเสี่ยง
ก่อนตัดสินใจลงทุนในหุน้ สามัญของบริษัทฯ นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาปั จจัยความเสี่ยงอย่าง
รอบคอบทัง้ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี ้ และปั จจัยความเสีย่ งอื่นเพิ่มเติม โดยความเสีย่ งที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี ้ อ้างอิงจากข้อมูล
ปั จจุบนั และการคาดการณ์อนาคตเท่าที่สามารถระบุได้ ซึ่งปั จจัยความเสี่ยงที่มีนยั สําคัญบางประการ อาจมีผลกระทบต่อ
มูลค่าหุน้ ของบริษัทฯ และในอนาคตอาจมีปัจจัยความเสีย่ งอื่นที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ รายได้ และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ได้ นอกจากนี ้ ข้อความในลักษณะการคาดการณ์ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลฉบับนี ้ เช่น การใช้ถอ้ ยคําว่า “เชื่อว่า”
“คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตัง้ ใจ” หรือ “ประมาณ” เป็ นต้น หรือการคาดการณ์เกี่ ยวกับผลประกอบการ
แผนการขยายธุรกิจ การเปลีย่ นแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึง่ เป็ น
การคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต ทัง้ นีผ้ ลที่เกิดขึน้ จริง อาจมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญจากการคาดการณ์หรือ
คาดคะเนก็ได้

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
3.1.1. ความเสีย่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของคูแ่ ข่งขัน
อุปสรรคหนึ่งในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายแผ่นหลังคาเหล็กเนื่องจากเป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง คู่แข่งราย
ใหม่สามารถเข้าสูธ่ ุรกิจดังกล่าวได้ง่ายเนื่องจากใช้เงินลงทุนตํ่าและเทคโนโลยีการผลิตมีความซับซ้อนไม่มาก ปั จจุบนั บริษัทฯ
มีค่แู ข่งที่มีลกั ษณะการทําธุรกิจใกล้เคียงกันในพืน้ ที่ขายและให้บริการของบริษัทฯ อาทิ มีธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ มี
รูปแบบการขยายสาขาแบบแฟรนไชส์อย่างรวดเร็วทําให้มีสาขาทั่วประเทศ มีจดุ เด่นในการตัง้ ราคาขายถูก แต่วตั ถุดิบที่ใช้ดอ้ ย
คุณภาพในด้านความทนทาน และการควบคุมคุณภาพการขาย และการให้บริการไม่สามารถควบคุมแฟรนไชส์ได้ หรือมีธุรกิจ
ลักษณะเดียวกัน มีสาขาครอบคลุมในภูมิภาคอื่นๆ หรือมีที่ตงั้ คาบเกี่ยวในพืน้ ที่เดียวกันซึ่งถือเป็ นคู่แข่งโดยตรงของบริษัทฯ
เป็ นต้น ส่งผลให้ระดับการแข่งขันค่อนข้างสูง อย่างไรก็ ตาม บริษัทฯ เน้นคุณภาพของวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนกระบวนการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างครบวงจร สร้างความประทับใจและเป็ นทีย่ อมรับในตราสินค้า เพือ่
สร้างฐานลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นต่อตราสินค้า “รถถัง” “คอมมานโด” และ “ENDUROFAME” รวมทัง้ กลยุทธ์การขยายสาขา
และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มขึน้ เพื่อเป็ นทางเลือกสําหรับลูกค้า ซึง่ จะสามารถตอบสนองความต้องการและให้บริการลูกค้าได้อย่าง
ครอบคลุม
3.1.2. ความเสีย่ งจากการแข่งขันจากสินค้าทดแทน
ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจําหน่ายคือแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมขึน้ ลอนที่ใช้เป็ นวัสดุมุง
หลังคาและฝาผนัง ซึ่งสินค้าที่สามารถนํามาใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันในตลาดมีอยู่หลายประเภท เช่น กระเบือ้ ง แผ่น
เหล็กเคลือบสังกะสีลกู ฟูก เป็ นต้น ทําให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือกจากสินค้าทดแทนที่หลากหลาย นอกจากนัน้ ราคาของผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาของกระเบือ้ งหรือแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี หากผูบ้ ริโภคเลือกใช้วสั ดุมงุ หลังคาและ
ฝาผนังชนิดอื่นแทนผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาจทําให้รายได้ของบริษัทฯ ในอนาคตลดลง
อย่างไรก็ตาม วัสดุแต่ละชนิดมีขอ้ ดีขอ้ เสียในการใช้งานแตกต่างกัน คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งมีความ
คงทนต่อการกัดกร่อนและการรั่วซึม อายุการใช้งานยาวนานสูงสุด 30 ปี โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ติดตัง้ ได้สะดวก
รวดเร็ว เป็ นคุณสมบัติที่มีความจําเป็ นต่อการใช้งานในสิ่งปลูกสร้างประเภทอุตสาหกรรมโรงงาน โชว์รูม โกดัง หรืออื่นๆ ที่เน้น
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วัตถุประสงค์การใช้งานตามที่กล่าวมา โดยที่วัสดุมุงหลังคาและฝาผนังประเภทอื่นยังไม่สามารถทดแทนได้ในระยะเวลา
อันใกล้นี ้
3.1.3. ความเสีย่ งจากความผันผวนของรายได้จากผลกระทบด้านฤดูกาล (Seasonal Effect)
ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทฯ ผลิตและจัดจําหน่ายคือแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมขึน้ ลอนที่ใช้เป็ นวัสดุมุง
หลังคาและฝาผนัง ซึ่งสินค้าที่สามารถนํามาใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันในตลาดมีอยู่หลายประเภท เช่น กระเบือ้ ง แผ่น
เหล็กเคลือบสังกะสีลกู ฟูก เป็ นต้น ทําให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือกจากสินค้าทดแทนที่หลากหลาย นอกจากนัน้ ราคาของผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาของกระเบือ้ งหรือแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี หากผูบ้ ริโภคเลือกใช้วสั ดุมงุ หลังคาและ
ฝาผนังชนิดอื่นแทนผลิตภัณฑ์ของบริษัท อาจทําให้รายได้ของบริษัทฯ ในอนาคตลดลง
อย่างไรก็ตาม วัสดุแต่ละชนิดมีขอ้ ดีขอ้ เสียในการใช้งานแตกต่างกัน คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งมีความ
คงทนต่อการกัดกร่อนและการรั่วซึม อายุการใช้งานยาวนานสูงสุด 30 ปี โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ติดตัง้ ได้สะดวก
รวดเร็ว เป็ นคุณสมบัติที่มีความจําเป็ นต่อการใช้งานในสิ่งปลูกสร้างประเภทอุตสาหกรรมโรงงาน โชว์รูม โกดัง หรืออื่นๆ ที่เน้น
วัตถุประสงค์การใช้งานตามที่กล่าวมา โดยที่วัสดุมุงหลังคาและฝาผนังประเภทอื่นยังไม่สามารถทดแทนได้ในระยะเวลา
อันใกล้นี ้

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต
3.2.1. ความเสีย่ งจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เปลีย่ นแปลงไปตามราคาตลาดโลก
ในการดําเนินธุรกิจตามปกติ บริษัทฯ จําเป็ นต้องมีการสํารองวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า วัตถุดิบ
หลักของบริษัทฯ คือแผ่นเหล็กเคลือบ มีสดั ส่วนสูงสุดในต้นทุนวัตถุดิบทัง้ หมด โดยในช่วงปี 2560 - 2562 บริษัทฯ มีสดั ส่วนการ
ซือ้ แผ่นเหล็กเคลือบเปรียบเทียบกับมูลค่าการสั่งซือ้ วัตถุดิบทัง้ หมดของบริษัทฯ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 53.98 ร้อยละ 52.97
และร้อยละ 73.42 ตามลําดับ โดยราคาของเหล็กแผ่นเคลือบมีความผันผวนตามราคาของเหล็กแผ่นรีดเย็นซึ่งเป็ นวัตถุดิบต้น
นํา้ ดังนัน้ ผลประกอบการของบริษัทฯ อาจได้รบั ผลกระทบหากราคาตลาดของวัตถุดิบปรับตัวขึน้ ในขณะที่บริษัทฯ สํารอง
วัตถุดิบไว้นอ้ ยกว่าความต้องการ
อย่างไรก็ ตาม ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารที่ อยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กมากกว่า 10 ปี ทําให้สามารถปรับตัว ได้ทัน
สถานการณ์ บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายควบคุมและเลือกสั่งวัตถุดิบให้เพียงพอกับการผลิตและสอดคล้องกับเป้าหมาย
ยอดขาย โดยวิเคราะห์จากอายุการหมุนเวียนของสินค้าแต่ละกลุม่ แต่ละประเภทเพื่อลดภาระการสต๊อกสินค้าคงเหลือ โดยไม่มี
นโยบายการสต๊อกวัตถุดิบเพื่อเก็งกําไรราคาวัตถุดิบเหล็ก ส่วนการกําหนดราคาขายจะมีการพิจารณาปรับราคาขายทุกๆ ไตร
มาสให้สอดคล้องกับต้นทุนหรือกรณีภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญ ซึ่งการปรับราคาขายจะส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้ารายที่ส่งั ซือ้ ประจําในปริมาณมากเนื่องจากเห็นผลกระทบต่อราคาที่เปลี่ยนไปอย่าง
ชัดเจน ส่วนลูกค้ารายย่อยมักมีปัจจัยอื่นที่ปัจจุบนั มีผลกระทบต่อการแข่งขันมากกว่าผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงราคาขาย
อาทิ การเข้าถึงลูกค้า, การประชาสัมพันธ์หรือการจัดโปรโมชั่น เป็ นต้น

3.3 ความเสี่ยงด้านการบริหาร การจัดการ
3.3.1. ความเสีย่ งกรณีที่บริษัทมีกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่คิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีกลุ่มครอบครัวเจริญกิจเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 70.60 ของจํานวน
หุน้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ซึ่งสัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าว จะทําให้ผถู้ ือหุน้ รายใหญ่โดยกลุ่มครอบครัวเจริญกิจ
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มีอิทธิพลในกําหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึง่ เนื่องจากสามารถควบคุมมติทป่ี ระชุมผูถ้ ือ
หุน้ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ให้ถือเอาคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้
ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นเรื่องที่กฏหมายหรือข้อบังคับบริษัท กําหนดให้ตอ้ งได้รบั เสียง 3
ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
อย่า งไรก็ต าม บริษัท ฯ มีค ณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ น กรรมการอิส ระจํา นวน 3 ท่า น จากจํา นวนกรรมการ
ทัง้ หมด 9 ท่าน ซึ่งกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่าน ล้วนแต่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นที่รูจ้ กั และยอมรับในสังคม ซึ่งถือ
เป็ นการช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพและสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มอบหมาย
นายณรงค์ฤทธิ์ บุษราคัม ให้ปฏิบตั ิงานเป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการและขึน้ ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ คณะกรรมการบริษัทยังคํานึงถึงการให้ความสําคัญ กับการกํากับดูแ ลกิจการที่ดี หลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยจะปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาํ หนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนัน้ ด้วยโครงสร้างที่มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลดังกล่าว บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสียกับบริษัท จะได้รบั การปฏิบตั ิอย่าง
เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน
3.4.1. ความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
เนื่องจากบริษัทมีการนําเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าจากต่างประเทศหลายรายการ และเครือ่ งจักรที่นาํ เข้ามา
เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตหรือเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยกําหนดเงื่อนไขการชําระเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่
รายได้ของบริษัทโดยส่วนใหญ่เป็ นสกุลเงินบาท ดังนัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หากเกิด
สถานการณ์ที่อตั ราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ปรับตัวอ่อนค่าลง จะส่งผลให้บริษัทมีตน้ ทุนด้านการ
นําเข้าวัตถุดิบและเครือ่ งจักรเพิ่มสูงขึน้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทํา
สัญญาซือ้ ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) และการซือ้ สิทธิในการจะซือ้ จะขายอัตราแลกเปลี่ยน (Option
Contract) เพิ่ม (ลักษณะการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม ถ้าอัตราแลกเปลีย่ นตํ่ากว่าที่จองไว้จะไม่ใช้สทิ ธิ์ก็ได้ แต่ถา้ อัตราแลกเปลีย่ น
สูงกว่าที่จองบริษัทฯ จะเลือกใช้สทิ ธิ์ตามที่จองไว้) ณ วันที่ทาํ สัญญาซือ้ สินค้าจากต่างประเทศ หรือขึน้ อยูก่ บั ความผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย่ น ทัง้ นี ้ บริษัทมีการจัดเตรียมวงเงิน Forward Contract เพื่อรองรับนโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ งและลด
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ และบริษัทฯ ยังมีการติดตามข่าวสาร การเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปลีย่ นจากสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิดอยูต่ ลอดเวลา เพื่อจะได้ประเมินสถานการณ์ และหาทางป้องกันความเสีย่ งที่
อาจจะเกิดขึน้ ตามนโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ งดังกล่าวได้อย่างทันเหตุการณ์

1 - 3 หน้าที่ 3

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ตารางแสดงทรัพย์สินของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการทรัพย์สิน
1. ทีด่ นิ
1.1 โฉนดเลขที่ 63593
ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1.2 โฉนดเลขที่ 47101
ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1.3 โฉนดเลขที่ 120489
ตําบลซุบเห็ด อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์
1.4 โฉนดเลขที่ 160099
ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
1.5 โฉนดเลขที่ 3075 (ใช้พืน้ ที่บางส่วน ประมาณร้อยละ 13)
ตําบลโนนสูง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
1.6 โฉนดเลขที่ 48222
ตําบลเก่างิว้ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น
1.7 โฉนดเลขที่ 13170, 13171
ตําบลกุดกว้าง อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
1.8 โฉนดเลขที่ 143025, 143026, 143027, 143028, 63872
ตําบลแดงใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1.9 โฉนดเลขที่ 27360
ตําบลหาดกรวด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
1.10 โฉนดเลขที่ 47628
ตําบลบุง่ นํา้ เต้า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
1.11 โฉนดเลขที่ 3774 (ใช้พืน้ ที่บางส่วน ประมาณร้อยละ 39)
ตําบลปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เนือ้ ที่

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

การใช้ประโยชน์

2-1-88 ไร่

- ที่ตงั้ สํานักงานใหญ่

13-3-51.6 ไร่

- ที่ตงั้ สํานักงานขาย

0-3-94 ไร่

- ที่ตงั้ สาขาบุรรี มั ย์

1-0-23 ไร่

- ที่ตงั้ สาขาโคราช

20-0-20 ไร่
10-0-0 ไร่

บริษัท

8-2-79.5 ไร่
4-0-15.7 ไร่

ติดภาระจํานองเป็ นหลักประกันวงเงิน
สินเชื่อที่มีกบั เจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน 1
แห่ง รวมวงเงินจํานองเท่ากับ 809.38
ล้านบาท และ 2.43 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วมกับทรัพย์สินที่เป็ น
กรรมสิทธิ์ของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และ
กรรมการบริษัท

- ที่ตงั้ สาขาอุดรธานี
48.74

- ที่ตงั้ สาขาเมืองพล
- ที่ตงั้ สาขาหนองเรือ
- ที่ตงั้ สาขาหนองหลุบ

7-2-2 ไร่

- ที่ตงั้ สาขาอุตรดิตถ์

5-1-58 ไร่

- ที่ตงั้ สาขาเพชรบูรณ์

20-3-47 ไร่

- ที่ตงั้ สาขาโนนสูง
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รายการทรัพย์สิน
1.12 โฉนดเลขที่ 70823
ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
1.13 โฉนดเลขที่ 70822
ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
2. อาคารและส่วนปรับปรุง
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์
4. เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สาํ นักงาน
5. ยานพาหนะ
6. งานระหว่างก่อสร้าง

เนือ้ ที่

กรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

2-0-0 ไร่
1-0-0 ไร่

การใช้ประโยชน์
- ขยายสํานักงานใหญ่
- ขยายสํานักงานใหญ่

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท / บางส่วนอยู่
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ้
บริษัท

1 - 4 หน้าที่ 2

ไม่มี
ไม่มี

32.69
6.51

- สํานักงานใหญ่ / สาขา /
อาคารคลังเก็บสินค้า
- เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต
- เพื่อใช้ในกิจการ

ไม่มี

10.13

- เพื่อใช้ในกิจการ

ไม่มี

0.20
189.54

91.27

รวมทั้งสิน้

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

4.2 ตารางแสดงรายการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการทรัพย์สิน
1. ทีด่ นิ
1.1 โฉนดเลขที่ 40374, 40376, 85959
ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1.2 โฉนดเลขที่ 3075 (ใช้พืน้ ที่บางส่วน ประมาณร้อยละ 87)
ตําบลโนนสูง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
1.3 โฉนดเลขที่ 3774 (ใช้พืน้ ที่บางส่วน ประมาณร้อยละ 61)
ตําบลปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
1.4

โฉนดเลขที่ 53772, 53773, 53774, 53775
(ใช้พืน้ ที่บางส่วน ประมาณร้อยละ 73)
ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

1.5

โฉนดเลขที่ 47101 (ใช้พืน้ ที่บางส่วน ประมาณร้อยละ 71)
ตําบลพระลับ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

1.6

โฉนดเลขที่ 53772, 53773, 53774, 53775

(ใช้พืน้ ที่บางส่วน ประมาณร้อยละ 27)
ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
1.7 โฉนดเลขที่ 1390, 1391, 1392, 20522
ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
1.8 โฉนดเลขที่ 25108, 25109
ตําบลหัวฝ่ าย อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
1.9 โฉนดเลขที่ 2703
ตําบลปกยางคก อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
1.10 โฉนดเลขที่ 78141
ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เนือ้ ที่

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์

10-1-35.5
ไร่

- ก่อสร้างโกดังให้เช่า

20-0-20 ไร่

- ก่อสร้างโกดังให้เช่า

20-3-47 ไร่

- ก่อสร้างโกดังให้เช่า

11-3-0.02
ไร่

- ก่อสร้างโกดังให้เช่า

13-3-51.6
ไร่

บริษัท

11-3-0.02
ไร่

ติดภาระจํานองเป็ นหลักประกันวงเงิน
สินเชื่อที่มีกบั เจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน 1
แห่ง รวมวงเงินจํานองเท่ากับ 809.38
ล้านบาท และ 2.43 ล้านเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วมกับทรัพย์สินที่เป็ น
กรรมสิทธิ์ของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่และ
กรรมการบริษัท

- ก่อสร้างโกดังให้เช่า
196.21
- ที่ตงั้ สาขาเชียงใหม่

3-1-33 ไร่

- ก่อสร้างสาขาภูเก็ต

3-3-26 ไร่

- ก่อสร้างสาขาแพร่

1-0-74 ไร่

- ก่อสร้างสาขาลําปาง

3-3-0 ไร่

- ที่ตงั้ สาขานครสวรรค์
1 - 4 หน้าที่ 3

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

4.3 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิเท่ากับ 1.83 ล้านบาท ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมด้านบัญชี การจัดซือ้ การบริหารเอกสาร การออกแบบสินค้า การควบคุมการผลิตสินค้า) ค่าใช้จา่ ยรอ
ตัดบัญชี (ค่าความเชี่ยวชาญ) และซอฟต์แวร์ระหว่างติดตัง้ ทัง้ นี ้ บริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบริษัท (Company
Logo) และเครือ่ งหมายการค้าสําหรับตราสินค้า (Brand Logo) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ลําดับ เครื่องหมายการค้า
กรรมสิทธิ์
รายละเอียด
1
บริษัท

เครือ่ งหมายการค้าบริษัท (Company Logo) และเครือ่ งหมาย
การค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ (Brand Logo)
เครือ่ งหมายการค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ (Brand Logo)

2
BSL
ได้รบั สิทธิให้ใช้เครื่องหมายการค้าจาก NSBT สําหรับผลิตภัณฑ์
(เจ้าของกรรมสิทธิ์
โครงสร้างเหล็กกล้าสําเร็จรูปสําหรับทีอ่ ยูอ่ าศัยขนาดเล็ก
ประเทศออสเตรเลีย)

3

4.4 สัญญาทีเ่ กี่ยวข้องกับทรัพย์สิน
4.4.1 สัญญาเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสญ
ั ญาเช่าพืน้ ที่ที่ยงั คงมีผลใช้บงั คับอยู่ ดังนี ้
1) สัญญาเช่าทีด่ นิ
1.1 คูส่ ญ
ั ญา : นายอลัมพล เจริญกิจ
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ประธานที่ปรึกษา และกรรมการบริษัท
ที่ตงั้
เนือ้ ที่ดิน
ระยะเวลาการเช่า
อัตราค่าเช่า
การใช้ประโยชน์
เงื่อนไขสําคัญอื่น

:
:
:
:
:
:

โฉนดที่ดินเลขที่ 160096-98 ตําบลโคกสูง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
10 - 2 - 16 ไร่
4 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค.2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565
25,000 บาทต่อเดือน
ที่ตงั้ สาขานครราชสีมา
- หากผูเ้ ช่าประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าผูใ้ ห้เช่ายินดีทจี่ ะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไปเรือ่ ยๆอีกครัง้ ละ 1
ปี โดยผูใ้ ห้เช่าสามารถจะขึน้ ค่าเช่าได้ชว่ งเวลาละไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเช่าในแต่ละช่วงเวลา
- ผูเ้ ช่าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าสาธารณูปโภคเฉพาะส่วนที่เป็ นทรัพย์ทเ่ี ช่า
- ผูเ้ ช่าไม่มีสทิ ธิโอนสิทธิการเช่าหรือให้เช่าช่วง
- ผูใ้ ห้เช่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดตามสัญญาเช่า ยกเว้นผูเ้ ช่ากระทําผิด
สัญญาและไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รบั การบอกกล่าวจากผูใ้ ห้เช่า
ั ญาหรือมีการบอกเลิกสัญญาเช่า ผูใ้ ห้เช่าจะซือ้
- ในกรณีสิน้ สุดสัญญาเช่าและไม่มีการต่ออายุสญ
สิ่งปลูกสร้างทัง้ หมดที่ผูเ้ ช่าได้สร้างไว้บนทรัพย์สินที่เช่า ในราคายุติธรรมซึ่งคํานวณจากราคา
ประเมินเฉลี่ยโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รบั การรับรองจากสํานักงาน ก.ล.ต. จํานวน
2 ราย จากฝ่ ายผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าฝ่ ายละ 1 ราย
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1.2 คูส่ ญ
ั ญา : นายนิพนธ์ เจริญกิจ
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการบริษัท และกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
ที่ตงั้
เนือ้ ที่ดิน
ระยะเวลาการเช่า
อัตราค่าเช่า
การใช้ประโยชน์
เงื่อนไขสําคัญอื่น

:
:
:
:
:
:

โฉนดที่ดินเลขที่ 631 ตําบลท่าขอนยาง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
5 – 1 – 69.3 ไร่
3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565
20,000 บาทต่อเดือน
ที่ตงั้ สาขามหาสารคาม
- หากผูเ้ ช่าประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าผูใ้ ห้เช่ายินดีทจี่ ะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไปเรือ่ ยๆอีกครัง้ ละ
3 ปี โดยผูใ้ ห้เช่าสามารถจะขึน้ ค่าเช่าได้ช่วงเวลาละไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเช่าในแต่ละ
ช่วงเวลา
- ผูเ้ ช่าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าสาธารณูปโภคเฉพาะส่วนที่เป็ นทรัพย์ทเ่ี ช่า
- ผูเ้ ช่าไม่มีสทิ ธิโอนสิทธิการเช่าหรือให้เช่าช่วง
- ผูใ้ ห้เช่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดตามสัญญาเช่า ยกเว้นผูเ้ ช่ากระทําผิด
สัญญาและไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รบั การบอกกล่าวจากผูใ้ ห้เช่า
ั ญาหรือมีการบอกเลิกสัญญาเช่า ผูใ้ ห้เช่าจะ
- ในกรณีสิน้ สุดสัญญาเช่าและไม่มีการต่ออายุสญ
ซือ้ สิ่งปลูกสร้างทัง้ หมดที่ผูเ้ ช่าได้สร้างไว้บนทรัพย์สินที่เช่า ในราคายุติธรรมซึ่งคํานวณจาก
ราคาประเมินเฉลี่ยโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รบั การรับรองจากสํานักงาน ก.ล.ต.
จํานวน 2 ราย จากฝ่ ายผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าฝ่ ายละ 1 ราย

ที่ตงั้
เนือ้ ที่ดิน
ระยะเวลาการเช่า
อัตราค่าเช่า
การใช้ประโยชน์
เงื่อนไขสําคัญอื่น

:
:
:
:
:
:

โฉนดที่ดินเลขที่ 6199 ตําบลขมิน้ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
3 – 3 –32 ไร่
3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565
10,000 บาทต่อเดือน
ที่ตงั้ สาขาสกลนคร
- หากผูเ้ ช่าประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าผูใ้ ห้เช่ายินดีทจี่ ะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไปเรือ่ ยๆอีกครัง้ ละ
3 ปี โดยผูใ้ ห้เช่าสามารถจะขึน้ ค่าเช่าได้ช่วงเวลาละไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเช่าในแต่ละ
ช่วงเวลา
- ผูเ้ ช่าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าสาธารณูปโภคเฉพาะส่วนที่เป็ นทรัพย์ทเ่ี ช่า
- ผูเ้ ช่าไม่มีสทิ ธิโอนสิทธิการเช่าหรือให้เช่าช่วง
- ผูใ้ ห้เช่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดตามสัญญาเช่า ยกเว้นผูเ้ ช่ากระทําผิด
สัญญาและไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รบั การบอกกล่าวจากผูใ้ ห้เช่า
ั ญาหรือมีการบอกเลิกสัญญาเช่า ผูใ้ ห้เช่าจะ
- ในกรณีสิน้ สุดสัญญาเช่าและไม่มีการต่ออายุสญ
ซือ้ สิ่งปลูกสร้างทัง้ หมดที่ผูเ้ ช่าได้สร้างไว้บนทรัพย์สินที่เช่า ในราคายุติธรรมซึ่งคํานวณจาก
ราคาประเมินเฉลี่ยโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รบั การรับรองจากสํานักงาน ก.ล.ต.
จํานวน 2 ราย จากฝ่ ายผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าฝ่ ายละ 1 ราย
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1.3 คูส่ ญ
ั ญา : นายอลัมพล เจริญกิจ
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการบริษัท และกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
ที่ตงั้
เนือ้ ที่ดิน
ระยะเวลาการเช่า
อัตราค่าเช่า
การใช้ประโยชน์
เงื่อนไขสําคัญอื่น

:
:
:
:
:
:

โฉนดที่ดินเลขที่ 71557 ตําบลสีแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
8 – 0 – 31 ไร่
3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565
25,000 บาทต่อเดือน
ที่ตงั้ สาขาร้อยเอ็ด
- หากผูเ้ ช่าประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าผูใ้ ห้เช่ายินดีทจี่ ะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไปเรือ่ ยๆอีกครัง้ ละ
3 ปี โดยผูใ้ ห้เช่าสามารถจะขึน้ ค่าเช่าได้ช่วงเวลาละไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเช่าในแต่ละ
ช่วงเวลา
- ผูเ้ ช่าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าสาธารณูปโภคเฉพาะส่วนที่เป็ นทรัพย์ทเ่ี ช่า
- ผูเ้ ช่าไม่มีสทิ ธิโอนสิทธิการเช่าหรือให้เช่าช่วง
- ผูใ้ ห้เช่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดตามสัญญาเช่า ยกเว้นผูเ้ ช่ากระทําผิด
สัญญาและไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รบั การบอกกล่าวจากผูใ้ ห้เช่า
ั ญาหรือมีการบอกเลิกสัญญาเช่า ผูใ้ ห้เช่าจะ
- ในกรณีสิน้ สุดสัญญาเช่าและไม่มีการต่ออายุสญ
ซือ้ สิ่งปลูกสร้างทัง้ หมดที่ผูเ้ ช่าได้สร้างไว้บนทรัพย์สินที่เช่า ในราคายุติธรรมซึ่งคํานวณจาก
ราคาประเมินเฉลี่ยโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รบั การรับรองจากสํานักงาน ก.ล.ต.
จํานวน 2 ราย จากฝ่ ายผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าฝ่ ายละ 1 ราย

1.4 คูส่ ญ
ั ญา : นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการบริษัท และกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
ที่ตงั้
เนือ้ ที่ดิน
ระยะเวลาการเช่า
อัตราค่าเช่า
การใช้ประโยชน์
เงื่อนไขสําคัญอื่น

:
:
:
:
:
:

โฉนดที่ดินเลขที่ 46174 ตําบลหนองขอน อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2 – 0 – 25 ไร่
3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
12,000 บาทต่อเดือน
ที่ตงั้ สาขาอุบลราชธานี
- หากผูเ้ ช่าประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าผูใ้ ห้เช่ายินดีทจี่ ะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไปเรือ่ ยๆอีกครัง้ ละ 3
ปี โดยผูใ้ ห้เช่าสามารถจะขึน้ ค่าเช่าได้ชว่ งเวลาละไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเช่าในแต่ละช่วงเวลา
- ผูเ้ ช่าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าสาธารณูปโภคเฉพาะส่วนที่เป็ นทรัพย์ทเ่ี ช่า
- ผูเ้ ช่าไม่มีสทิ ธิโอนสิทธิการเช่าหรือให้เช่าช่วง
- ผูใ้ ห้เช่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดตามสัญญาเช่า ยกเว้นผูเ้ ช่ากระทําผิด
สัญญาและไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รบั การบอกกล่าวจากผูใ้ ห้เช่า
ั ญาหรือมีการบอกเลิกสัญญาเช่า ผูใ้ ห้เช่าจะซือ้
- ในกรณีสนิ ้ สุดสัญญาเช่าและไม่มีการต่ออายุสญ
สิ่งปลูกสร้างทัง้ หมดที่ผเู้ ช่าได้สร้างไว้บนทรัพย์สินที่เช่า ในราคายุติธรรมซึ่งคํานวณจากราคา
ประเมินเฉลี่ยโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รบั การรับรองจากสํานักงาน ก.ล.ต. จํานวน
2 ราย จากฝ่ ายผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าฝ่ ายละ 1 ราย
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2) สัญญาเช่าทีด่ นิ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
2.1 คูส่ ญ
ั ญา : นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการบริษัท และกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนาม
ที่ตงั้
เนือ้ ที่ดิน
พืน้ ที่อาคาร
ระยะเวลาการเช่า
อัตราค่าเช่า
การใช้ประโยชน์
เงื่อนไขสําคัญอื่น

: โฉนดที่ดินเลขที่ 21680, 21681 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
: เนือ้ ที่ดินเฉพาะส่วนที่เช่า 2,802.5 ตร.เมตร จากเนือ้ ที่ดินทัง้ หมด 3,148.4 ตร.เมตร หรือ 1– 3 – 87.1
ไร่
: สิง่ ปลูกสร้าง 3 รายการ พืน้ ทีใ่ ช้สอยรวม 2,312 ตร.เมตร
: 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565
: 38,000 บาทต่อเดือน
: ที่ตงั้ สาขาหนองใหญ่
: - หากผูเ้ ช่าประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าผูใ้ ห้เช่ายินดีทจี่ ะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าไปเรือ่ ยๆอีกครัง้ ละ 3 ปี
โดยผูใ้ ห้เช่าสามารถจะขึน้ ค่าเช่าได้ช่วงเวลาละไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเช่าในแต่ละช่วงเวลา
- ผูเ้ ช่าจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าสาธารณูปโภคเฉพาะส่วนที่เป็ นทรัพย์ทเ่ี ช่า
- ผูเ้ ช่าไม่มีสทิ ธิโอนสิทธิการเช่าหรือให้เช่าช่วง
- ผูใ้ ห้เช่าไม่สามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกําหนดตามสัญญาเช่า ยกเว้นผูเ้ ช่ากระทําผิดสัญญา
และไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รบั การบอกกล่าวจากผูใ้ ห้เช่า
- ในกรณีสิน้ สุดสัญญาเช่าและไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญาหรือมีการบอกเลิกสัญญาเช่า ผูใ้ ห้เช่าจะซือ้ สิ่ง
ปลูกสร้างทัง้ หมดที่ผเู้ ช่าได้สร้างไว้บนทรัพย์สินที่เช่า ในราคายุติธรรมซึ่งคํานวณจากราคาประเมิน
เฉลี่ยโดยผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินอิสระที่ได้รบั การรับรองจากสํานักงาน ก.ล.ต. จํานวน 2 ราย จาก
ฝ่ ายผูเ้ ช่าและผูใ้ ห้เช่าฝ่ ายละ 1 ราย

2.2 คูส่ ญ
ั ญา : นายวาณิชย์ ศิรพิ นั ธ์โนน
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่มี
ที่ตงั้
: โฉนดที่ดินเลขที่ 10120 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เนือ้ ที่ดิน
: 9 – 0 – 47.9 ไร่
พืน้ ที่อาคาร
: 1,600 ตารางเมตร
ระยะเวลาการเช่า : 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ต.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564
อัตราค่าเช่า
: 280,000 ต่อปี
การใช้ประโยชน์
: ทีต่ งั้ สาขาชัยภูมิ
เงื่อนไขสําคัญอื่น
: ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้คาํ มั่นว่าจะยินยอมต่อสัญญาคราวละไม่เกิน 3 ปี ทัง้ นีอ้ ตั ราค่าเช่าจะปรับขึน้ เมือ่ ครบ
สัญญาทุก 3 ปี ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเช่า
2.3 คูส่ ญ
ั ญา : นายมนัส เดชศรี
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่มี
ที่ตงั้
: โฉนดที่ดินเลขที่ 3015 ตัง้ อยูท่ ี่ตาํ บลอ่างทอง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
เนือ้ ที่ดิน
: 6 – 1 – 12.3 ไร่
พืน้ ที่อาคาร
: 810.80 ตารางเมตร
ระยะเวลาการเช่า : 3 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563
อัตราค่าเช่า
: 285,600 บาทต่อปี
การใช้ประโยชน์
: ที่ตงั้ สาขากําแพงเพชร
เงื่อนไขสําคัญอื่น
: ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้คาํ มั่นว่าจะยินยอมต่อสัญญาคราวละไม่เกิน 3 ปี ทัง้ นี ้ อัตราค่าเช่าจะปรับขึน้ เมือ่ ครบ
สัญญาทุก 3 ปี ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเช่า
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2.4 คูส่ ญ
ั ญา : นางเขมิกา เจริญกิจ
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : คูส่ มรสคุณนิพนธ์ฯ (กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ)
ที่ตงั้
: เลขที่ 31/20 และ 31/23 ซอยฉิมพลี 9/1 แยกจากซอยฉิมพลี 9 ถนนฉิมพลี ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เนือ้ ที่ดิน
: 0-0-58.6 ไร่
พืน้ ที่อาคาร
234.40 ตารางเมตร
ระยะเวลาการเช่า : 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ย. 2560 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2564
อัตราค่าเช่า
: 10,800 บาทต่อเดือน
การใช้ประโยชน์ : เป็ นบ้านพักพนักงานของบริษัท
เงื่อนไขสําคัญอื่น : - ผูใ้ ห้เช่าให้คาํ มั่นว่าจะให้ผเู้ ช่าต่ออายุการเช่าอีก 3 ปี
- ผูใ้ ห้เช่าให้คาํ มั่นว่า หากสัญญาเช่าจะครบในการต่ออายุสญ
ั ญา ผูใ้ ห้เช่าก็ยินดีทจ่ี ะให้ผเู้ ช่าต่ออายุ
สัญญาเช่าออกไปเรือ่ ยๆ อีกครัง้ ละ 3 ปี ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้เช่าจะขึน้ ค่าเช่าช่วงเวลาละไม่เกินร้อยละ 10 ของค่า
เช่าในแต่ช่วงเวลาการเช่าก่อนหน้านี ้
- เมื่อสัญญาเช่าสิน้ สุดลง สิง่ ของที่ผเู้ ช่านํามาทําการตกแต่งทรัพย์สนิ ที่เช่า ในลักษณะที่ตตี ราแน่นหนา
ถาวรไม่สามารถแยกออกได้จากทรัพย์สนิ ที่เช่า ผูเ้ ช่าตกลงให้สงิ่ ของเป็ นกรรมสิทธิ์แก่ผใู้ ห้เช่า
2.5 คูส่ ญ
ั ญา : นางเขมิกา เจริญกิจ
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : คูส่ มรสคุณนิพนธ์ฯ (กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ)
ที่ตงั้
: เลชที่ 401/159 ซอยมิตรภาพ 25 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เนือ้ ที่ดิน
: 0-0-16.7 ไร่
พืน้ ที่อาคาร
: 66.80 ตารางเมตร
ระยะเวลาการเช่า : 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564
อัตราค่าเช่า
: 5,200 บาทต่อเดือน
การใช้ประโยชน์ : เป็ นบ้านพักพนักงานของบริษัท
เงื่อนไขสําคัญอื่น : - ผูใ้ ห้เช่าให้คาํ มั่นว่าจะให้ผเู้ ช่าต่ออายุการเช่าอีก 3 ปี
- ผูใ้ ห้เช่าให้คาํ มั่นว่า หากสัญญาเช่าจะครบในการต่ออายุสญ
ั ญา ผูใ้ ห้เช่าก็ยนิ ดีทจ่ี ะให้ผเู้ ช่าต่ออายุ
สัญญาเช่าออกไปเรือ่ ยๆ อีกครัง้ ละ 3 ปี ทัง้ นี ้ ผูใ้ ห้เช่าจะขึน้ ค่าเช่าช่วงเวลาละไม่เกินร้อยละ 10 ของค่า
เช่าในแต่ช่วงเวลาการเช่าก่อนหน้านี ้
- เมื่อสัญญาเช่าสิน้ สุดลง สิง่ ของที่ผเู้ ช่านํามาทําการตกแต่งทรัพย์สนิ ที่เช่า ในลักษณะที่ตตี ราแน่นหนา
ถาวรไม่สามารถแยกออกได้จากทรัพย์สนิ ที่เช่า ผูเ้ ช่าตกลงให้สงิ่ ของเป็ นกรรมสิทธิ์แก่ผใู้ ห้เช่า
3) สัญญาเช่าอาคารและโกดัง
3.1 คูส่ ญ
ั ญา : นายสุรชัย ตัง้ พัฒน์เจริญ
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่มี
ที่ตงั้
: เลขที่ 602/45 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
พืน้ ที่โกดัง
: 888 ตารางเมตร
ระยะเวลาการเช่า : 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ก.ย. 2564
อัตราค่าเช่า
: 42,105.26 บาทต่อเดือน
การใช้ประโยชน์
: ที่ตงั้ สาขาพิษณุโลก
เงื่อนไขสําคัญอื่น
: ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้คาํ มั่นว่าจะยินยอมต่อสัญญาออกไปอีก 2 คราว คราวละไม่เกิน 3 ปี โดยคงค่าเช่าใน
อัตราเดิม
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3.2 คูส่ ญ
ั ญา : ห้างหุน้ ส่วนสามัญ ประมวลมาศ
ความสัมพันธ์ของคูส่ ญ
ั ญา : ไม่มี
ที่ตงั้
: เลขที่ 36 ถนนมิตรภาพ ตําบลแก่งคอย อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
พืน้ ที่โกดัง
: 432 ตารางเมตร
ระยะเวลาการเช่า : 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565
อัตราค่าเช่า
: 35,000 บาทต่อเดือน
การใช้ประโยชน์
: ที่ตงั้ สาขาสระบุรี
เงื่อนไขสําคัญอื่น
: ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้คาํ มั่นว่าจะยินยอมต่อสัญญาคราวละไม่เกิน 3 ปี ทัง้ นีอ้ ตั ราค่าเช่าจะปรับขึน้ เมือ่ ครบ
สัญญาทุก 3 ปี ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเช่า
4.4.2 กรมธรรม์
สัญญาที่ 1
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินเอาประกัน

ที่ตงั้ ทรัพย์สิน
ระยะเวลา
วงเงินคุม้ ครอง
ผูร้ บั ผลประโยชน์
สัญญาที่ 2
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินเอาประกัน

ที่ตงั้ ทรัพย์สิน

ระยะเวลา
วงเงินคุม้ ครอง
ผูร้ บั ผลประโยชน์

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
IA022855-19RBK
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ
1.) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม
45,000,000 บาท
2.) เฟอร์นิเจอร์
500,000 บาท
3.) สต๊อกสินค้าวัตถุดบิ สินค้าระหว่างการผลิต สินค้ากึ่งสําเร็จรู ป
30,000,000 บาท
4.) เครื่องจักร
30,000,000 บาท
สํานักงานใหญ่: 567 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
21 กันยายน 2562 ถึง 21 กันยายน 2563
105,500,000 บาท
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
IA010194-19RBK
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ
1.) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม
60,808,000
2.) เฟอร์นิเจอร์
2,500,000
3.) สต๊อกสินค้าวัตถุดบิ สินค้าระหว่างการผลิต สินค้ากึ่ง-สําเร็จรู ป
28,200,000
4.) เครื่องจักร
21,800,000
สาขา: บุรีรมั ย์ : เลขที่ 171 หมู่ 16 ถ.บุรีรมั ย์-สุรนิ ทร์ ต.สวายจิก อ.เมือง จ.บุรีรมั ย์
สาขา: พิษณุโลก : เลขที่ 602/45 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
สาขา: มหาสารคาม : เลขที่ 163 หมู่ 12 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม
สาขา: นครสวรรค์: เลขที่ 132/5 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครวสรรค์
สาขา: สกลนคร: เลขที่ 381 หมู่ 10 ต.ขมิน้ อ.เมือง จ.สกลนคร
สาขา: ชัยภูมิ: เลขที่ 234/28 หมู่ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
สาขา: สระบุรี: เลขที่ 36 ถ.มิตรภาพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
สาขา: กําแพงเพชร: เลขที่ 40/1 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กําแพงเพชร
สาขา: หนองใหญ่: เลขที่ 107/9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
28 มกราคม 2562 ถึง 28 มกราคม 2563
113,308,000 บาท
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
1 - 4 หน้าที่ 9

บาท
บาท
บาท
บาท

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

สัญญาที่ 3
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินเอาประกัน

ที่ตงั้ ทรัพย์สิน

ระยะเวลา
วงเงินคุม้ ครอง
ผูร้ บั ผลประโยชน์
สัญญาที่ 4
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินเอาประกัน

ที่ตงั้ ทรัพย์สิน
ระยะเวลา
วงเงินคุม้ ครอง
ผูร้ บั ผลประโยชน์
สัญญาที่ 5
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินเอาประกัน

ที่ตงั้ ทรัพย์สิน
ระยะเวลา
วงเงินคุม้ ครอง
ผูร้ บั ผลประโยชน์
สัญญาที่ 6
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินเอาประกัน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
AI010670-19RBK
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ
1.) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม
2.) เฟอร์นิเจอร์
3.) สต๊อก
4.) เครื่องจักร
สาขา อุดรธานี : เลขที่ 55 ต.โนนสูง อ. เมืองอุดรธานี จ อุดรธานี
สาขา เมืองพล : เลขที่ 127 หมู่ 6 ต.เก่างิว้ อ.พล จ.ขอนแก่น
สาขาหนองหลุบ : เลขที่ 189 หมู่ 8 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3 เมษายน 2562 ถึง 3 เมษายน 2563
38,800,000 บาท
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

23,300,000
1,500,000
7,500,000
6,500,000

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
22025074-19RBK
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ
1.) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) อาคารสํานักงานและตัวโรงงาน
14,000,000
2.) เฟอร์นิเจอร์
500,000
3.) สต๊อกสินค้า ม้วนคอยล์
20,000,000
4.) เครื่องจักร
3,800,000
สาขา นครราชสีมา : เลขที่ 192 หมู่ 9 ถ.สุรนารายณ์ ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
18 พฤษภาคม 2562 ถึง 18 พฤษภาคม 2563
38,300,000 บาท
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
22025075-19RBK
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ
1.) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม
2.) เฟอร์นิเจอร์
3.) สต๊อก
4.) เครื่องจักร
สาขา ร้อยเอ็ด : เลขที่ 188 หมู่ 2 ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
18 พฤษภาคม 2562 ถึง 18 พฤษภาคม 2563
15,500,000 บาท
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด
IA018010-19RBK
ประกันอัคคีภยั
1.) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม
2.) เฟอร์นิเจอร์
1 - 4 หน้าที่ 10

9,500,000
500,000
2,000,000
3,500,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000,000 บาท
2,000,000 บาท

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

สัญญาที่ 6

ที่ตงั้ ทรัพย์สิน

ระยะเวลา
วงเงินคุม้ ครอง
ผูร้ บั ผลประโยชน์
สัญญาที่ 7
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินเอาประกัน

ที่ตงั้ ทรัพย์สิน
ระยะเวลา
วงเงินคุม้ ครอง
ผูร้ บั ผลประโยชน์
สัญญาที่ 8
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินเอาประกัน

ที่ตงั้ ทรัพย์สิน
ระยะเวลา
วงเงินคุม้ ครอง
ผูร้ บั ผลประโยชน์
สัญญาที่ 9
เลขที่กรมธรรม์
ประเภทกรมธรรม์
ทรัพย์สินเอาประกัน

ที่ตงั้ ทรัพย์สิน

บริษัท ไทยประกันภัย จํากัด
3.) สต๊อก
11,000,000 บาท
4.) เครื่องจักร
8,000,000 บาท
สาขา เพชรบูรณ์ : เลขที่ 161 หมู่ 4 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บุง่ นํา้ เต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
สาขา อุตรดิตถ์ : ถ.ทางหลวงแผ่นดินสายพิษณุโลก-เด่นชัย ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
สาขา โนนสูง : เลขที่ 89 หมู่ 17 ถ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สาขา หนองเรือ : ถ.ถนนมะลิวลั ย์ กม.49 ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210
21 กันยายน 2562 ถึง 21 กันยายน 2563
51,000,000 บาท
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
IA013891-19RBK
ประกันอัคคีภยั
1.) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม
9,500,000
2.) เฟอร์นิเจอร์
500,000
3.) สต๊อก
6,000,000
4.) เครื่องจักร
2,800,000
สาขา อุบลราชธานี : 168 ถ.แจ้งสนิท กม.278+050 ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
19 พฤษภาคม 2562 ถึง 19 พฤษภาคม 2563
18,800,000 บาท
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
IA015503-19RBK
ประกันอัคคีภยั
1.) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม
2.) เฟอร์นิเจอร์
3.) สต๊อก
4.) เครื่องจักร
สาขา เชียงใหม่ : โฉนด5377-53775 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
30 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2562
74,800,000 บาท
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
IA010192-19RBK
ประกันอัคคีภยั
1.) สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม
2.) เฟอร์นิเจอร์
4.) เครื่องจักร
สาขา ขอนแก่น: 204 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
1 - 4 หน้าที่ 11

55,000,000
800,000
4,000,000
15,000,000

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

23,000,000 บาท
100,000 บาท
2,000,000 บาท

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลา
วงเงินคุม้ ครอง
ผูร้ บั ผลประโยชน์

28 มกราคม 2562 ถึง 28 มกราคม 2563
25,100,000 บาท
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

4.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัททีเ่ กี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีมลู ค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีราคาทุนรวมทัง้ สิน้
26.68 ล้านบาท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.03 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
บริษัท
ทุนชําระแล้ว
สัดส่วนการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน
(ล้านบาท)
(%)
(ล้านบาท)
SKSC METAL PRODUCT CO., LTD (ประเทศกัมพูชา)
0.35 ล้านเหรียญ
33.33
2.69
สหรัฐอเมริกา
บริษัท เคซีเอ็ม เพอร์เฟคท์เฮ้าส์ จํากัด
14.00
99.99
13.99
กิจการร่วมค้า เคซีเอ็ม พสิษฐ์ โซล่าพาวเวอร์
0.00
99
0
บริษัท 4จี เมทอล โปรดักซ์ จํากัด**
66.00
15.15
10.00
รวมมูลค่าเงินลงทุน
26.68
หมายเหตุ **เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
อย่า งไรก็ ตาม ในการพิ จ ารณาลงทุนในบริษั ท ฯ บริษั ท ร่วม รวมทั้งโครงการลงทุนแต่ล ะโครงการ บริษั ทฯจะให้
ความสําคัญกับการพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกือ้ หนุนและเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็ นสําคัญ โดยคํานึงถึง
ผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสีย่ ง และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯอย่างรอบคอบซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามขอบเขตอํานาจอนุมตั ิที่กาํ หนดไว้ และต้องดําเนินการ
ให้เป็ น ไปตามข้อกํา หนดและประกาศของคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุน และตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย รวมถึง
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหารของบริษัทฯเข้าไปเป็ นกรรมการ เพื่อ
ควบคุมทิศทางและนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1 - 4 หน้าที่ 12

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างมีนยั สําคัญ และบริษัทไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจาํ นวน
สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้

1 - 5 หน้าที่ 1

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทภาษาไทย
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ
เลขทะเบียนบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หุน้
ที่ตงั้ สํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
ที่ตงั้ สํานักงานสาขา
สาขา
1. ขอนแก่น
2. บุรีรมั ย์
3. พิษณุโลก
4. นครราชสีมา
5. อุดรธานี
6. มหาสารคาม
7. นครสวรรค์
8. สกลนคร
9. ร้อยเอ็ด
10. ชัยภูมิ
11. กําแพงเพชร
12. สระบุรี
13.อุบลราชธานี
14. อําเภอพล
15. หนองเรือ
16. หนองหลุบ
17. หนองใหญ่
18. อุตรดิตถ์
19. เพชรบูรณ์
20. โนนสูง
21. เชียงใหม่
22. ขอนแก่น

พืน้ ที่ (ตร.ม.)
22,206.40
1,542.80
888.00
16,864.00
4,035.00
8,677.20
1,605.60
6,128.00
12,924.00
1,600.00
810.80
432.00
3,300.00
16,000.00
13,918.00
6,462.00
2,312.00
12,048.00
8,632.00
13,110.00
18,792.00
4,352.00

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
K.C. Metalsheet Public Company Limited
0107557000331
KCM
23 ธันวาคม 2557
170,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
170,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
0.25 บาท (ยี่สบิ ห้าสตางค์)
เลขที่ 567 หมู่ 2 ถนนเลีย่ งเมือง ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
043-327-888
043-327-776
www.kcmetalsheet.co.th
ทีต่ ั้งสาขา
เลขที่ 567 หมู่ท่ี 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 171 หมู่ท่ี 16 ตําบลสวายจีก อําเภอเมืองบุรีรมั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์
เลขที่ 602/45 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เลขทื่ 192 หมู่ท่ี 9 ถนนสุรนารายณ์ ตําบลโคกสูง อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 55 หมูท่ ่ี 11 ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 163 หมู่ท่ี 12 ตําบลท่าขอนยาง อําเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
เลขที่ 1322/5 หมู่ท่ี 10 ตําบลนครสวรรค์ตก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เลขที่ 381 หมู่ท่ี 10 ตําบลขมิน้ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เลขที่ 188 หมู่ท่ี 2 ตําบลสีแก้ว อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
เลขที่ 234/28 หมู่ท่ี 6 ถนนชัยภูม-ิ สีควิ ้ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เลขที่ 40/1 หมู่ท่ี 3 ถนนพหลโยธิน ตําบลอ่างทอง อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
เลขที่ 36 ถนนมิตรภาพ ตําบลแก่งคอย อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
เลขที่ 168 หมู่ท่ี 9 ตําบลหนองขอน อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
เลขที่ 127 หมู่ท่ี 6 ตําบลเก่างิว้ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 251 หมู่ท่ี 21 ตําบลกุดกว้าง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 189 หมู่ท่ี 8 ตําบลแดงใหญ่ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 107/9 หมูท่ ่ี 6 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 24/3 หมู่ท่ี 8 ตําบลหาดกรวด อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เลขที่ 161 หมู่ท่ี 4 ตําบลบุง้ นํา้ เต้า อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
เลขที่ 89 หมูท่ ่ี 17 ตําบลปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 22,22/1-2 หมู่ท่ี 7 ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เลขที่ 204 หมู่ท่ี 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลพระลับ อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
1 - 6 หน้าที่ 1

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

6.2 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์หนุ้ สามัญ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (66) 2009 9378
โทรสาร : (66) 2009 9476
www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
100/72, ชัน้ 22 อาคารว่องวานิช บี อาคารเลขที่ 100/2
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : (66) 2645 0109
โทรสาร : (66) 2645 0110

6.3 นิตบิ ุคคลทีบ่ ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ 10% ขึน้ ไป
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้

:
:
:
:
:

บริษัท 4จี เมทอล โปรดักซ์ จํากัด
ผลิต และ ค้าเหล็กกลวงหรือท่อเหล็ก
1 สิงหาคม 2559
66 ล้านบาท / 66 ล้านบาท
15.15%

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้

:
:
:
:
:

บริษัท เคซีเอ็ม เพอร์เฟคท์เฮาส์ จํากัด
ประกอบธุรกิจรับก่อสร้างทั่วไป
3 กันยายน 2561
14.00 ล้านบาท / 14.00 ล้านบาท
99.99%

ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
วันที่ก่อตัง้
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว
สัดส่วนการถือหุน้

:
:
:
:
:

กิจการร่วมค้า เคซีเอ็ม พสิษฐ์ โซล่าพาวเวอร์
ประกอบธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
29 พฤศจิกายน 2561
1.00 ล้านบาท / 0.00 ล้านบาท
99.00%

1 - 6 หน้าที่ 2

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอื หุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
บริษัทมีทนุ จดทะเบียนและทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว
ทุนจดทะเบียน
: 170,000,000 บาท
หุน้ สามัญจํานวน 680,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว : 170,000,000 บาท
หุน้ สามัญจํานวน 680,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท
บริษัทฯ ได้นาํ หุน้ สามัญเข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และได้เริ่มการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เป็ นวันแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557

7.2 กลุ่มผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี ้
สัดส่วนการถือหุน้ (Par = 0.25 บาท)
รายชื่อ
จํานวนหุ้น (หุน้ )
ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวเจริญกิจ
1.1 นายเจริญ เจริญกิจ
105,600,000
1.2 นางนิอร เจริญกิจ
62,400,000
1.3 น.ส.ภัสธิตา เจริญกิจ
62,400,000
1.4 นายอลัมพล เจริญกิจ
62,400,000
1.5 นายนิพนธ์ เจริญกิจ
62,400,000
1.6 น.ส.ลัดดาวัลย์ เจริญกิจ
62,400,000
1.7 น.ส.อุทยั วรรณ เจริญกิจ
62,400,000
รวมกลุ่มครอบครัวเจริญกิจ
480,000,000
2. นายวิญ�ู จีระประภากาญจน์
8,417,000
3. นายชาตรี เดชะวลีกลุ
6,600,000
4. น.ส.ญาณี จีระประภากาญจน์
5,992,000
5. น.ส.อมรรัตน์ ตันธนะศิรเิ ดช
4,684,500
6. นายอนันต์ เชาว์สวุ รรณกิจ
4,050,000
7. น.ส.ธันยาภรณ์ ธนวัฒนพงศ์ชยั
3,841,700
8. นายอนุชา แสงเจริญวนากุล
3,524,200
9. นายจรัส จิระนารักษ์
3,399,000
10. นายอานนท์ สุขสัตยานนท์
3,020,000
2 - 7 หน้าที่ 1

15.52
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
9.18
70.60
1.25
0.98
0.88
0.69
0.60
0.56
0.52
0.50
0.44

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

11. อื่นๆ

156,271,600
680,000,000

รวมทั้งสิน้

22.98
100.00

7.3 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหาร ระหว่างปี 2562 มีดงั นี ้
ลําดับ

กรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัท
1.
นายศักดิช์ ยั
เจริญศิรพิ รกุล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
2.
นายเจริญ
เจริญกิจ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
3.
นายนิพนธ์
เจริญกิจ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
4.
นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
5.
นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
6.
นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
7.
นายอลัมพล
เจริญกิจ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
8.
นายชาญชัย
ไชยวานิชย์ผล
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
9.
ดร.ภิญโญ
รัตนาพันธุ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
ผู้บริหาร
1. นางเขมิกา
เจริญกิจ
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
2. นายรวิวรรธน์ อุปทุม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

จํานวนหุ้น
ณ 13 มี.ค. 62/1

% หุ้น

ณ 16 มี.ค. 63/1

% หุ้น

--105,600,000
-62,400,000
-62,400,000
-62,400,000
-62,400,000
-62,400,000
------

--15.52
-9.18
-9.18
-9.18
-9.18
-9.18
------

--105,600,000
-62,400,000
-62,400,000
-62,400,000
-62,400,000
-62,400,000
------

--15.52
-9.18
-9.18
-9.18
-9.18
-9.18
------

-----

-----

-----

-----

หมายเหตุ
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง -

หมายเหตุ : /1 = ข้อมูล ณ วันปิ ดทะเบียนรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด

7.4 นโยบายการจ่ายปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักสํารองต่างๆ ทุกประเภท
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึน้ อยูก่ บั ผล
ประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ และสภาพคล่องของทางบริษัท โดยทางบริษัทฯ คํานึงถึงความจําเป็ นและเหมาะสมของ
ปั จจัยอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ จะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
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ประวัติการจ่ายเงินปั นผลเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ ปี 2560 – 2562
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
/1
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ล้านบาท
5.24
5.30
(8.60)
เงินปั นผลจ่าย
ล้านบาท
0.00
2.31
0.00
/2
อัตราการจ่ายปั นผล
%
0.00%
43.58%
0.00%
หมายเหตุ: /1 = กําไร(ขาดทุน)สุทธิ จากงบเฉพาะกิจการหลังหักตัง้ สํารองตามกฎหมาย
/2 = ทีอ่ ตั ราการจ่ายปั นผลคํานวณจาก กําไรสุทธิหลังหักตัง้ สํารองตามกฎหมาย
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 โครงสร้างองค์กร

2 - 8 หน้าที่ 1
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8.2 คณะกรรมการบริษัท (Board of Director)
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ง
1. นายศักดิช์ ยั
เจริญศิรพิ รกุล
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายเจริญ
เจริญกิจ
กรรมการ
3. นายนิพนธ์
เจริญกิจ
กรรมการ
4. นางสาวภัสธิตา
เจริญกิจ
กรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ
กรรมการ
6. นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ
กรรมการ
7. นายอลัมพล
เจริญกิจ
กรรมการ
8. นายชาญชัย
ไชยวานิชย์ผล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. ดร.ภิญโญ
รัตนาพันธุ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : - รายละเอียดกรรมการบริษัทปรากฎตามเอกสารแนบ 1
โดยมีนางสาวภัสธิตา เจริญกิจ เป็ นเลขานุการบริษัท
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท : นายนิ พ นธ์ เจริญ กิ จ , นายอลัม พล เจริญ กิ จ , นางสาวภัส ธิ ต า
เจริญกิจ, นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ, นางสาวอุทยั วรรณ เจริญ
กิจ กรรมการสองในห้าคนนีล้ งลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังในการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. พิจารณากําหนดนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และงบประมาณประจําปี และ
กํากับดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยกเว้นนโยบายหรือการดําเนินการใดๆ ที่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบและอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
3. รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และควบคุมกํากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่
มีประสิทธิ ภาพ และควบคุมให้มีการกํากับดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล รวมทัง้ จัดทํารายงานต่างๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
กําหนด
4. พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาํ หนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับตําแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตาม
วาระ
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5. พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้
เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป
6. พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการจํานวนหนึ่งเป็ นคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือคณะที่ปรึกษาอื่นใด
ได้ตามความเหมาะสมเพื่อดําเนินกิจการอย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่าง โดยสามารถกําหนดขอบเขต อํานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการ และ/หรือคณะทีป่ รึกษา
7. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ
รายงานความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจําปี รวมทัง้ จัดทํารายงานทางการเงินและต้องจัดให้มีผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบและ/หรือสอบทานรายงานทางการเงินนัน้ ให้เสร็จก่อนที่จะมีการนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้
8. พิจารณากําหนดหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอาํ นาจผูกพันบริษัท
9. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีสว่ นได้เสียกับบริษัท
10. พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกาํ ไรพอสมควรที่จะทําเช่นนัน้
และรายงานการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป
11. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกําหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริหาร
12. การดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังต่อไปนี ้ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รบั ความเห็นชอบและอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ าประชุมและมี
สิทธิออกเสียง
ก) การขายหรือโอนกิจการทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บคุ คลอืน่
ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค) การทํา การแก้ไข หรือการยกเลิกสัญญาที่เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่
สําคัญ การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ง) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษัท
ฉ) การอื่ น ใดที่ ก ํา หนดไว้ใต้บ ทบัญ ญั ติ ก ฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์ และ/หรือ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าว
ข้างต้น อาทิ รายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็ นต้น
ทัง้ นี ้ การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผูร้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมตั ิ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) สําหรับทัง้ บริษัทและบริษัท
ย่อย
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
มีวาระการดํารงตําแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทกล่าวคือ ในการประชุม สามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี ทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้
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ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) กรรมการซึง่ พ้นจากตําแหน่ง อาจได้รบั เลือก
ให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้
ทัง้ นี ้ การมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษั ทนัน้ จะไม่มีลกั ษณะเป็ น การมอบ
อํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูร้ บั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมตั ิ
รายการที่ ต นหรือบุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง (ตามที่ นิ ยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์)
สถิติการเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ปี 2560 – 2562
รายชื่อคณะกรรมการ

1. นายศักดิช์ ยั เจริญศิรพิ รกุล
2. นายเจริญ เจริญกิจ
3. นายนิพนธ์ เจริญกิจ
4. นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ
6. นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ
7. นายอลัมพล เจริญกิจ
8. นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล
9. ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

จํานวนครั้ง

จํานวนครั้ง

จํานวนครั้ง

การประชุม

ทีเ่ ข้าประชุม

การประชุม

ทีเ่ ข้าประชุม

การประชุม

ทีเ่ ข้าประชุม

4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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8.3 ผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร (Management Team)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผบู้ ริหาร จํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ง
1. นายนิพนธ์
เจริญกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
2. นายอลัมพล
เจริญกิจ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกส์
3. นางสาวศิรพิ ร
มาตราแสง รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
4. นายรวิวรรธน์
อุปทุม
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : = ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีมติเปลี่ยนแปลงคณะผูบ้ ริหารจากเดิม 7 ท่าน
เหลือ 4 ท่าน
= รายละเอียดกรรมการและผูบ้ ริหารปรากฏตามเอกสารแนบ-1

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 มีมติกาํ หนดขอบเขตและอํานาจของ
กรรมการผูจ้ ดั การ ไว้ดงั นี ้
1. มีอาํ นาจควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ
บริหารกําหนดไว้ และรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ตามลําดับ
2. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปี ที่ฝ่ายบริหารจัดทําเพื่อนําเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมตั ิ
รวมทัง้ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี ของแต่ละหน่วยงาน
3. พิจารณาประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสีย่ งจากปั จจัยต่างๆ ไม่วา่ จาก
ภายในหรือภายนอกบริษัท
4. มีอาํ นาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสําคัญ
5. มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิการจัดซือ้ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ ยวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัท และ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็ นตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร ภายใต้วงเงินที่กาํ หนดไว้ตามตารางอํานาจอนุมตั ทิ ป่ี ระกาศใช้
6. พิจารณาการนําสิทธิและทรัพย์สนิ ของบริษัท ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารอนุมตั ิ
7. พิจารณาผลกําไรและขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหรือเงินปั นผลประจําปี เพือ่ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
8. ดําเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท ตามที่ได้รบั มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่ อยู่
ภายใต้นโยบายคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี ้ การมอบอํานาจหน้าที่ของกรรมการผูจ้ ดั การดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอํานาจทีท่ าํ ให้กรรมการผูจ้ ดั การ
สามารถอนุมตั ิรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
(ตามข้อบังคับบริษัท และตามทีส่ าํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด) ทํากับบริษัทหรือบริษัทย่อย
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8.4 เลขานุการบริษัท
ตามข้อกําหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัด
ให้มีเลขานุการบริษั ทรับผิดชอบในนามของบริษั ทหรือคณะกรรมการบริษั ท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทครัง้ ที่
1/2557 (หลัง แปรสภาพ) เมื่ อ วัน ที่ 5 กัน ยายน 2557 มี ม ติ แ ต่ งตั้ง ให้ นางสาวภัส ธิ ต า เจริญ กิ จ ดํา รงตํา แหน่ งเป็ น
เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และส่งสําเนารายงานดังกล่าวให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทําการนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั รายงาน
3. จัดทําระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี ้ รวมทัง้ ดูแลให้มีการเก็ บ
รักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถกู ต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าห้าปี นบั แต่
วันที่มีการจัดทําเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงข้อความ
(1) การให้ขอ้ มูลประกอบการขอมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท หรือรายงานอืน่ ใดที่
ต้องเปิ ดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
(3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผทู้ าํ คําเสนอซือ้ หุน้ ของบริษัทจากผูถ้ ือหุน้ เป็ นการทั่วไป
(4) การให้ข ้อ มูล หรือ รายงานอื่ น ใดเกี่ ย วกับ กิ จ การที่ บ ริษั ท จัด ทํา ขึน้ เพื่ อ เผยแพร่ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น หรือ
ประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด
4. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และไม่กระทําการใดอัน
เป็ นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
6. ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญ�ูชนผูป้ ระกอบธุรกิจเช่นนัน้ จะพึงกระทําภายใต้
สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
(1) การตัดสินใจได้กระทําไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษัทเป็ นสําคัญ
(2) การตัดสินใจได้กระทําบนพืน้ ฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
(3) การตัดสินใจได้กระทําไปโดยตนไม่มีสว่ นได้เสีย ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในเรือ่ งที่ตดั สินใจนัน้
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ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่เลขานุการบริษั ทพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิ บัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
เลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 (เก้าสิบ)วัน นับแต่วนั ที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้

8.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
 เบีย้ ประชุม : แบ่งเป็ นดังนี ้
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
12,500 บาทต่อการประชุม
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
10,000 บาทต่อการประชุม
 ค่ าตอบแทนรายปี (เงิน โบนั ส ) : ขึน้ อยู่กับผลการดําเนิน งานของบริษั ทในแต่ล ะปี แต่ทงั้ นี ไ้ ม่เกิ นอัต ราท่า นละ
100,000 บาทต่อคนต่อปี
สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในรูปของเบีย้ ประชุมปี 2561 – 2562
(หน่วย : บาท)
รายชื่อกรรมการ
1. นายศักดิช์ ยั เจริญศิรพิ รกุล
2. นายเจริญ เจริญกิจ
3. นายนิพนธ์ เจริญกิจ
4. นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ
6. นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ
7. นายอลัมพล เจริญกิจ
8. นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล
9. ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์

ปี 2561
ปี 2562
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
50,000
50,000
62,500
50,000
40,000
50,000
40,000
50,000
40,000
50,000
40,000
50,000
40,000
50,000
40,000
50,000
40,000
40,000
50,000
40,000
40,000
40,000
50,000
40,000
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ข) ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในรู ปแบบเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ อาทิ สวัสดิการ ผลประโยชน์หลังออกจาก
งาน ค่าเบีย้ ประกันชีวิตสําหรับผูบ้ ริหาร เป็ นต้น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน
โบนัส
อื่นๆ
รวม

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
(คน) (ล้านบาท) (คน) (ล้านบาท) (คน) (ล้านบาท)
8
13.16
5
6.65
5
6.65
8
-5
-5
-8
-5
-5
-13.16
6.65
6.65

หมายเหตุ: = ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 มีมติเปลี่ยนแปลงคณะผูบ้ ริหารจากเดิม 7 ท่าน เหลือ 4
ท่าน
= ตัง้ แต่ปี 2559 ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ รวมของนายเจริญ เจริญกิจ

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลีย้ งชีพสําหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งบริหาร
โดย บริษัทจัดการกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ เอไอเอมาสเตอร์พลู โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3-10 ของค่าจ้าง
ต่อเดือนของผูบ้ ริหารหรือพนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมเป็ นสมาชิกของกองทุน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
รวม

ปี 2560
ปี
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน
(คน)
(บาท)
(คน)
5
520,000
2
5
520,000
2

2561
ปี
จํานวนเงิน จํานวน
(บาท)
(คน)
312,000
3
312,000
3

8.6 บุคลากร
8.6.1 จํานวนบุคลากรของบริษัท
บริษัทมี จํานวนบุคลากรตําแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี ้
30

30

จํานวน (คน)
พนักงานประจํา

ปี 2560
187

ปี 2561
188

ปี 2562
189

1. สายบัญชีและการเงิน
2. สายปฏิบตั กิ ารและลูกค้าสัมพันพันธ์
3. สายจัดซือ้ และบริหาร
4. สายทรัพยากรบุคคล
5. สายตรวจสอบและวิศวกรรม

26
155
2
2
2

19
163
2
2
2

27
157
2
2
1

พนักงานรายวัน

19
206

15
203

9
198

รวม

ที่มา: ข้อมูลจากบริษัท

2 - 8 หน้าที่ 8

2562
จํานวนเงิน
(บาท)
468,000
468,000

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ลูกจ้างบริษัท และลักษณะผลตอบแทน
หน่วย : ล้านบาท
ค่าตอบแทนของพนักงานประจําในรู ปเงินเดือน
โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ และสวัสดิการอื่นๆ
รวม

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

51.25

48.23

46.20

51.25

48.23

46.20

8.6.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานทีส่ าํ คัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่ม-ี
8.6.3 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทํางานอย่างมืออาชีพแก่ผบู้ ริหารและพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพการทํางานของพนักงานให้ทดั เทียมกับบริษัทชัน้ นํา และเพื่อสร้างความผูกพันใน
องค์กร โดยมีสโลแกนว่า “เราจะโตไปด้วยกัน”
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี (Code of Conduct)
คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงความสําคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good
Corporate Governance) โดยกําหนดเป็ นนโยบายเพื่อให้การดําเนินธุรกิจบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผลู้ งทุน บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลให้กบั สาธารณะและผูถ้ ือหุน้ อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี ้
บริษัทยังให้ความสําคัญ ต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยงบริษัทพยายามควบคุมและ
บริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และคํานึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยดํารงไว้ซึ่งความเป็ นธรรมต่อคู่คา้ ผูถ้ ือหุน้
และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกๆ กลุม่ ซึง่ มีสาระสําคัญแบ่งออกเป็ น 8 หมวดดังนี ้
หมวดที่ 1 : ตระหนั กถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้างคุ ณ ค่าให้ แก่
กิจการอย่างยั่งยืน (Establish clear leadership role and Responsibilities of the board)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับการนําองค์กรให้มีความยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1) คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ องค์กรที่ตอ้ งกํากับดูแลให้องค์กรมีการบริหาร
จัดการที่ ในเรือ่ งดังนี ้
1.1) บริษั ทมีการทบทวนและกําหนดวัตถุป ระสงค์และเป้าหมายบริษั ททุกๆปี เพื่ อให้มีความรวดเร็ว ทันต่อ
สภาวะเศรษฐกิจในแต่ละปี และสร้างความยั่งยืนในอนาคต
1.2) บริษัทมีการทบทวนกลยุทธ์ที่ใช้ และกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินที่เหมาะสมกับสภาวะปั จจุบนั ทุกๆ
ปี เพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรของบริษัทใหม่เหมาะสมเสมอ
1.3) บริษัทมีการติดตามเป้าหมายที่ได้ตงั้ และกลยุทธ์ที่ได้ใช้ พร้อมทัง้ ประเมินผลในทุกๆปี
2) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการ มีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
2.1) พัฒนาองค์กรให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบระยะยาว
2.2) องค์กรประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
2.3) ในแต่ละปี องค์กรต้องสร้างประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อมเสมอ
2.4) องค์กรสามาถปรับตัวได้ทนั สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลีย่ นแปลงได้
3) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กาํ กับดูแลให้กรรมการบริษัททุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริตต่อองค์กร และดูแลให้การดํานเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
4) คณะกรรมการบริษัทต้องทบทวนและทําความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
กําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ัดการ และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
ตลอดจนติดตามให้กรรมการผูจ้ ดั การและฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
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หมวดที่ 2 : กํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมายหลั ก ของกิ จ การที่ เป็ นไปเพื่ อ ความยั่งยืน (Define objective that
promote sustainable value creation)
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญกับการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักให้มีความยั่งยืน โดยมีแนวทาง
ปฏิบตั ิดงั นี ้
1) คณะกรรมการบริษัทต้องทบทวนเป้าหมายหลักของกิจการทุกปี โดยมุง่ เน้นความยั่งยืนและสอดคล้องกับการ
สร้างคุณค่าให้กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีสว่ นได้เสียและสังคมโดยรวม
2) คณะกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่ใช้ในแต่ละปี จะสอดคล้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
หมวดที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen board effectiveness)
คณะกรรมการบริษัททุกคนต้องช่วยกันพัฒนาการทํางานและเสริมสร้างประสิทธิผล โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี ้
1) คณะกรรมการบริษัทต้องทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทุกปี ทัง้ ในเรื่องขนาด และสัดส่วนกรรมการอิสระ ที่
เหมาะสมและจําเป็ นต่อการนําองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาํ หนดไว้
2) คณะกรรมการบริษัท ต้องเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และมั่นใจว่าองค์ป ระกอบและการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
3) ในทุกๆปี คณะกรรมการบริษั ทได้จัดสรรช่องทางในการเสนอชื่ อผูเ้ ข้าคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทพร้อมทัง้ มี
กระบวนการคัดสรรที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณ สมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่
กําหนดไว้
4) ค่า ตอบแทนของคณะกรรมการบริษั ท นั้น ก่ อ นเสนอมติ ให้ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ บริษั ท มี น โยบายในการกํา หนด
ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยเน้นความยั่งยืนในระยะยาว และนําเสนอขอ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจําทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัท ดังนี ้
1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรูค้ วามสามารถ และมีคณ
ุ ภาพใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ให้กบั บริษัทได้
3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
4) เป็ นอัตราที่เทียบเคียงได้กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน
5) คณะกรรมการบริษัทต้องทบทวนจํานวนในการประชุมกรรมการบริษัท และเวลาที่ใช้ในการประชุมว่ามีความ
เพียงพอต่อการพิจาณาเรือ่ งต่างๆของบริษัทอย่างเหมาะสมหรือไม่เสมอ
6) คณะกรรมการบริษั ทต้องกําหนดกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานให้กรรมการ
ผูจ้ ัดการของบริษัทและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง
รวมทัง้ บริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
7) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ บริษัทได้จัดให้คณะกรรมการทําการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการโดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการ
ร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหา ซึง่ ผลการประเมินนัน้ คณะกรรมการจะได้ทาํ การวิเคราะห์และหาข้อสรุ ปเพื่อ
กําหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการต่อไป
8) คณะกรรมการบริษัทต้องดําเนินงานด้วยความเรียบร้อยและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาํ เป็ น และมีเลขานุการ
บริษัทที่มีความรูแ้ ละประสบการณ์ที่จาํ เป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
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หมวดที่ 4 : สรรหาและพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และการบริ ห ารบุ ค ลากร (Ensure effective CEO and People
management)
คณะกรรมการบริษัททุกคนต้องช่วยกันสรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงรวมถึงดูแลการบริหารงานเรื่องบุคลากร
โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี ้
1) คณะกรรมการบริษัทมีการสรรหา และช่วยพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงให้มีความรู ้ ทักษะ
ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
2) ในทุกๆปี คณะกรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเ่ หมาะสม
3) บริษัทจะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ รวมทัง้ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารระดับสูงของ
องค์กรต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ โดยหลักสูตรเบือ้ งต้นที่กรรมการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาเป็ นหลักสูตรของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ
Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ทัง้ นี ้ เพื่อนํา
ความรูแ้ ละประสบการณ์มาพัฒนาบริษัท ต่อไป
4) คณะกรรมการบริษั ท ต้อ งติ ด ตามดูแ ลการบริห ารงานให้มี ก ารพัฒ นาบุค ลากรทั้ง ในเรื่อ ง ความรู ้ ทัก ษะ
ประสบการณ์ และแรงจูงใจอยูเ่ สมอ
หมวดที่ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture innovation and Responsible
business)
คณะกรรมการบริษัททุกคนต้องเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี ้
1) คณะกรรมการมี ก ารสนับ สนุน การสร้า งนวัต กรรมใหม่ๆ เพื่ อ ก่ อ ให้เกิ ด มูล ค่า แก่ ธุ ร กิ จ ควบคู่ไปกับ การสร้า ง
คุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้าหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
2)

คณะกรรมการมีการสนับสนุนในการพิ จารณากรอบการกํากับดูแลเทคโนโลยีและสารสนเทศระดับองค์กร
รวมทัง้ ดูแลให้กรรมการผุจ้ ดั การนําเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การบริหารความ
เสีย่ ง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

หมวดที่ 6 : ดู แ ลให้ ร ะบบการบริห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในที่ เหมาะสม (Strengthen effective risk
management and Internal control)
คณะกรรมการบริษัททุกคนต้องช่วยพิจารณาถึงระบบการควบคุมภายใน และให้บริษัทมีการบริหารความเสีย่ งอย่าง
เหมาะสม โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี ้
1) คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนทุกปี ในเรื่องการควบคุมภายในของบริษัท และความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึน้ ต่อ
บริษัทในแต่ละปี เพื่อควบคุมให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฏหมายและมาตรฐานการทํางานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อาทิเช่น ISO เป็ นต้น
2)

คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน และมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กาํ หนดขอบเขตและอํานาจในการดําเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้
อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

3)

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลและจัดการอย่างใกล้ชิดในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึน้ ระหว่างบริษัทกับฝ่ ายจัดการ หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน และ
ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
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ซึ่ง เรื่อ งทั้งหมดดัง กล่าวคณะกรรมการกํา หนดนโยบายให้ต ้อ งได้รบั อนุมัติ จ ากที่ ป ระชุม กรรมการเท่ านั้น
กรรมการผูจ้ ดั การจึงจะสามารถดําเนินการได้
4)

คณะกรรมการบริษัทได้จดั ทําโนบายการดําเนินงานหลักของบริษัทให้ตอ่ ต้านคอร์รปั ชันอย่างชัดเจนและสือ่ สาร
ให้ทกุ ระดับในองค์กรและบุคคลภายนอกได้รบั ทราบและเกิดการนําไปปฏิบตั ิได้จริง

5)

คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลให้มีช่องทาง Call center เพื่อรับข้อติชมจากลูกค้า รวมถึงรับเรื่องร้องเรียน และ
ดําเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแสที่สาํ คัญ และมีการตอบสนองต่อเรือ่ งดังกล่าวอย่างมีระบบและรวดเร็ว

หมวดที่ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล (Ensure disclosure and Financial integrity)
คณะกรรมการบริษัททุกคนต้องช่วยพิจารณาข้อมูลทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท โดยมีแนวทาง
ปฏิบตั ิดงั นี ้
1) คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดนโยบายทางบัญชี และกําหนดเวลาในการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็ น
ระบบ รวมถึงต้อ งมี การเปิ ด เผยข้อมูลที่ส าํ คัญ ต่างๆอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน เพี ยงพอ ทัน เวลา เป็ น ไปตาม
มาตรฐานการบัญชี
2)

คณะกรรมการบริษั ท ต้อ งทบทวนวงเงิ น กู้ยื ม ที่ บ ริษั ทถึ งข้อ กํา หนดของวงเงิ น อัตราดอกเบี ย้ รวมถึ งความ
เพียงพอของการใช้วงเงิน เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูงสุดและมีตน้ ทุนทางการเงินตํ่าสุด

3)

คณะกรรมการบริษัทต้องมีการกําหนดแผนสํารองในกรณีที่บริษัทประสบปั ญหาทางการเงิน ทัง้ นีแ้ ผนดังกล่าว
ต้องคํานึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียเป็ นหลัก

4)

คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้ฝ่ายจัดการมีหน่วยงานหรือเป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ท่ีทาํ หน้าทีใ่ น
การสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
และทันเวลา

5)

คณะกรรมการได้ผลักดันการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้เพื่ อการเผยแพร่ขอ้ มูลที่รวดเร็ว เหมาะสม
ถูกต้อง อาทิเช่นช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางอื่นๆในอนาคต

หมวดที่ 8 : สนั บ สนุ น การมี ส่ วนร่ วมและการสื่ อ สารกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น (Ensure engagement and Communication with
shareholders)
คณะกรรมการบริษัททุกคนต้องช่วยเพิ่มช่องทางและสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมกับบริษัท โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี ้
1) คณะกรรมการบริษัทต้องสร้างช่องทางให้ผถู้ ือหุน
้ ได้รว่ มตัดสินใจในกรณีที่บริษัทมีเรือ่ งสําคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด
2)

คณะกรรมการบริษั ทต้องดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ื อหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตนได้อย่างเต็มที่

3)

คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลและกลั่นกรองการเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
ให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตรงตามการประชุมจริงและครบถ้วนทุกเรือ่ งราวที่ประชุม
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัด การของบริษั ท ฯ ประกอบด้วยคณะอนุก รรมการทั้งหมด 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการบริห าร (Executive Committee) คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง (Risk
Management Committee) และคณ ะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณ าค่ า ตอบแทน (Nomination and Compensation
Committee) ดังนี ้
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ง
1. นายศักดิช์ ยั
เจริญศิรพิ รกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. ดร.ภิญโญ
รัตนาพันธุ์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
โดยมี นางศิรพิ ร มาตราแสง เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : - กรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นายชาญชัย ไชยวานิชย์
ผล ซึง่ เคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าแผนกสินเชื่อ ดูแลการวิเคราะห์สินเชื่อ วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน/งบการเงินของผูก้ ู้ และตําแหน่งสุดท้ายคือ ผูช้ ว่ ย
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เป็ นหนึ่งในคณะผูบ้ ริหารที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับผลประกอบการและงบการเงินของธนาคาร

ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจเสนอแนะให้ผูส้ อบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นเรื่องสําคัญในระหว่างการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทและบริษั ทย่อย มีระบบควบคุม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญ ชี โดยคํานึงถึงความน่าเชื่ อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานตรวจสอบของสํานักงานบัญชีนนั้ รวมถึงประสบการณ์ของผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้ทาํ การตรวจสอบบัญชี
ของบริษัท รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นีเ้ พื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี ้

2 - 9 หน้าที่ 5

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปิ ดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. พิ จารณาข้อ มูลหรือเบาะแสเกี่ ย วกับ การฉ้อฉลหรือการทุจ ริต ตามที่ ได้รบั ร้อ งเรียนจากบุค คลภายในองค์กรและ
ภายนอกตามกระบวนการ การรับ แจ้งเบาะแส (Whistle – blower hotline) รวมถึงกระบวนการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชั่น
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและบริหารความเสีย่ ง ทบทวนการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบ้ ริหาร ทบทวนร่วมกับ
ผูบ้ ริหารของบริษัท ในรายงานสําคัญๆ ที่ตอ้ งเสนอต่อสาธารณชนตามทีก่ ฎหมายกําหนด ได้แก่บทรายงานและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ ายบริหาร (MD&A) เป็ นต้น
วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี ้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ของปี ท่ไี ด้รบั การแต่งตัง้ จนถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี ถดั ไป กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รบั
การเสนอชื่อและแต่งตัง้ เข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหน่ง
1. นายนิพนธ์
เจริญกิจ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวภัสธิตา
เจริญกิจ
กรรมการบริหาร
3. นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ
กรรมการบริหาร
4. นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ
กรรมการบริหาร
5. นายอลัมพล
เจริญกิจ
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. จัดทําและนําเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจําปี ของ
บริษัทฯ เพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริษัทฯ
2. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริษัทฯ
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3. ควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามนโยบายธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ธุรกิจ และ
งบประมาณที่ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ ต่อสภาพธุรกิจ
4. มีอาํ นาจอนุมตั ิการกูห้ รือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการชําระหรือการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรม
ตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน และค่าใช้จ่ายเพื่อการดําเนินงานต่างๆ ตามผังอํานาจอนุมตั ิ
5. กําหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทัง้ เรือ่ งการคัดเลือก การฝึ กอบรม การ
ว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท ที่เป็ นคณะผูบ้ ริหาร หรือผูบ้ ริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้
กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
6. กํากับดูแล และอนุมตั ิเรือ่ งที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตัง้ หรือมอบหมายให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนกระทําการ อย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหาร
สามารถยกเลิก เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ได้
7. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ทัง้ นี ้ การมอบอํานาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ กําหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึง่
มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ซึ่งการอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดังกล่าวอาจต้องดําเนินการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยรายการที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
สรุ ปตารางอํานาจอนุมัตทิ ่ัวไป
เรื่อง
1. การอนุมตั เิ พิ่มเติมงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนประจําปี ท่ีอยู่
นอกเหนืองบประมาณ
2. อนุมตั กิ ารซือ้ อะไหล่ อุปกรณ์และ
วัสดุสาํ นักงาน

คณะกรรมการ
บริษัท (BOD)

คณะกรรมการ
บริหาร (Ex.C)

กรรมการผู้จัดการ
(MD)

เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท ไม่เกิน 1,000,000 บาท

รองกรรมการ
ผู้จัดการ (EVP)
ไม่เกิน 50,000 บาท
และเป็ นกรณีฉกุ เฉิน

ไม่เกิน 2,000,000 บาท ไม่เกิน 100,000 บาท

-

เกิน 5,000,000 บาท

3. อนุมตั กิ ารขอซือ้ สินค้าและวัตถุดิบ
จากต่างประเทศ ต่อครัง้

-

เกิน 20,000,000 บาท ไม่เกิน 20,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท

4. อนุมตั กิ ารขอซือ้ สินค้าและวัตถุดิบ
ในประเทศ ต่อครัง้

-

เกิน 20,000,000 บาท ไม่เกิน 20,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท

5. อนุมตั กิ ารจัดหาสินทรัพย์ถาวร
ประเภทอสังหาริมทรัพย์
6. อนุมตั กิ ารขายสินทรัพย์ ยกเว้น
อสังหาริมทรัพย์
7. อนุมตั กิ ารขายสินทรัพย์ประเภท
อสังหาริมทรัพย์

เกิน 50,000,000 บาท ไม่เกิน 50,000,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท

-

มูลค่าคงเหลือตามบัญชี
เกิน 5,000,000 บาท

-

มูลค่าคงเหลือตาม
บัญชี เกิน
20,000,000 บาท
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บัญชี ไม่เกิน
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บัญชี ไม่เกิน
1,000,000 บาท
-
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เรื่อง
8. นุมตั กิ ารขอรับการสนับสนุนวงเงิน
สินเชื่อ

คณะกรรมการ
บริษัท (BOD)

คณะกรรมการ
บริหาร (Ex.C)

เกิน 10,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000 บาท

กรรมการผู้จัดการ
(MD)

รองกรรมการ
ผู้จัดการ (EVP)

-

-

9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)
ปั จจุบนั ทางบริษัทยังไม่มีการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ มาทําหน้าที่อย่างเป็ นทางการ อย่างไรก็ตาม
บริษัทจะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการจัดตัง้ คณะอนุกรรมการดังกล่าว ทัง้ นีก้ ารจัดตัง้ คณะอนุกรรมการจะต้องได้รบั
การอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเป็ นผูก้ าํ หนดองค์ประกอบ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และวาระการ
ดํารงตําแหน่งของคณะอนุกรรมการดังกล่าวต่อไป
9.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee)
ปั จจุบนั ทางบริษัทยังไม่มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึน้ มาทําหน้าที่อย่างเป็ นทางการ
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท จะพิ จ ารณาช่ ว งเวลาที่ เหมาะสมสํา หรับ การจั ด ตั้ง คณะอนุ ก รรมการดั ง กล่ า ว ทั้ง นี ้ก ารจั ด ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเป็ นผูก้ าํ หนดองค์ประกอบ ขอบเขตหน้าที่
ความรับผิดชอบ และวาระการดํารงตําแหน่งของคณะอนุกรรมการดังกล่าวต่อไป

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อถูกเสนอชื่อเข้ามาทําการคัดเลือก
เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษัท บุคคลที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท จะต้องเป็ น
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรือ่ งการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 และ
ต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกับผูบ้ ริหารของบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ กรรมการและผูบ้ ริหารทุกท่าน ต้องไม่มีประวัติกระทําผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้ นหลังก่อนวันยื่นคําขอ
อนุญาต รวมทัง้ ไม่มีประวัติถกู พิพากษาถึงที่สดุ ให้เป็ นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็ นบุคคลที่ฝ่าฝื นข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมทัง้ ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องที่อยูร่ ะหว่างตัดสิน โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี ้
9.3.1 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท
1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดําเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย
กรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัท
จะต้องเป็ นผูม้ คี ณ
ุ สมบัติตามกฎหมายกําหนด
2. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
2.1. ถือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุน้ ต่อหนึง่ (1) เสียง
2.2. ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม 2.1 เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็
ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

2.3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ ประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สดุ กับส่วน
หนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ และกรรมการที่
จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนัน้ จะมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงบริษัทฯ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จํานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในกรณี ที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผูน้ นั้ จะเหลือ
น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการในการแต่งตัง้ บุคคลเข้าเป็ นกรรมการแทนต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าทีต่ าม
ข้อบังคับในกิจการซึง่ ประธานกรรมการมอบหมาย

9.3.2 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการบริษัท และ
มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
กําหนด โดยมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ด้ า้ นการบัญชีและการเงิน
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตัง้ และเมื่อครบ
วาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษั ท หรือ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ยัง ไม่ ได้มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบชุ ด ใหม่ ก็ ใ ห้
คณะกรรมการตรวจสอบชุ ด เดิ ม ปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ต่ อ ไป จนกว่ า คณะกรรมการบริษั ท หรือ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น จะได้แ ต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่ หมดวาระลง และ/หรือ เป็ นไปตามวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบที่สรรหามาได้จะต้องเป็ นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเป็ นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี ้
คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
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2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต.
หรือวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ ีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดามารดา คูส่ มรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีม่ นี ยั
หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันที่ได้รบั การแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรือวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ี
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วน
ที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้
เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ ีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้ งต้น อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม โดยมีการ
ตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคณ
ุ สมบัติเหมือนกันกับคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการอิสระตามทีก่ ล่าวข้างต้น และมีคณ
ุ สมบัติ
เพิ่มเติม ดังนี ้
1. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริษัท และ
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2. ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี ้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงินได้
4. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาํ หนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยผูบ้ ริหารตามตําแหน่ง ได้แก่ กรรมการ
ผู้จัด การ และรองกรรมการผู้จัด การทุก ฝ่ าย ทั้ง นี ้ กรรมการผู้จัด การ ทํา หน้า ที่ เป็ นประธานคณะกรรมการบริห าร หรือ
คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตัง้ กรรมการบริหารคนใดคนหนึง่ เพื่อทําหน้าที่เป็ นประธานกรรมการบริหารก็ได้
กรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระที่ดาํ รงตําแหน่งในบริษัท ยกเว้นบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้
ให้เป็ นกรรมการบริหารซึง่ ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งในบริษัท ให้มีวาระดํารงตําแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ตามการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 มีมติกาํ หนด
ระเบียบข้อบังคับในการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษัท ดังนี ้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบตั ิดงั นี ้
1) ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
2) ต้องไม่นาํ ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯไปเปิ ดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือเพื่ อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม
3) ต้องไม่ทาํ การซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
บริษั ท และ/หรือเข้าทํา นิ ติ ก รรมอื่ น ใดโดยใช้ค วามลับ และ/หรือ ข้อ มูล ภายในของบริษั ท อัน อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
ทัง้ นี ้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึง่ อยู่ในหน่วยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในของบริษัทควร
หลีกเลี่ยงหรืองดการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และ 24
ชั่วโมงหลังจากเปิ ดเผยงบการเงินหรือข้อมูลสารสนเทศที่สาํ คัญต่อสาธารณชน โดยข้อกําหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และลูกจ้างของบริษัทด้วย หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือ
ว่าได้กระทําผิดร้ายแรง ทัง้ นี ้ การกําหนดบทลงโทษทางวินยั สําหรับผูฝ้ ่ าฝื น ตัง้ แต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ น
หนังสือ การทําทัณฑ์บน การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
แล้วแต่กรณี เป็ นต้น ฝ่ ายบริหารจะนําเสนอบทลงโทษดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ถัดไปพิจารณาอนุมตั ิ และ
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
2. กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท รวมถึงผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59
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3. บริษัทได้มีการประกาศ “ระเบียบข้อบังคับในการนําข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้” ให้ผูบ้ ริหารและพนักงาน
รับทราบโดยทั่วกัน

9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงิน (Audit Fee)
บริษัทได้วา่ จ้างผูส้ อบบัญชี ได้แก่ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5946 จากบริษัท เอ
เอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2562 โดยมีคา่ ธรรมเนียมการสอบบัญชีรายปี และรายไตรมาสของ
บริษัท รวมทัง้ สิน้ 1.59 ล้านบาท
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดบัญชีปี 2560 – 2562 ให้แก่บริษัทผูส้ อบบัญชี ดังนี ้
1. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
2. ค่าสอบบัญชีประจําปี
รวมทั้งสิน้

ปี 2560
600,000
970,000
1,570,000

ปี 2561
615,000
975,000
1,590,000

ปี 2562
615,000
975,000
1,590,000

2. ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)
- ไม่มี –

9.6 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
ในช่วงปี 2562 ที่ผา่ นมา บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่
ดี โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
สถิติการเข้าประชุมของกรรมการชุดย่อยในช่วงปี ที่ผา่ นมา
รายชื่อคณะกรรมการ
1. นายศักดิช์ ยั เจริญศิรพิ รกุล
2. นายนิพนธ์ เจริญกิจ
3. นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ
5. นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ
6. นายอลัมพล เจริญกิจ
7. นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล
8. ดร.ภิญโญ รัตนาพันธุ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

จํานวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม
4
4
----------4
4
4
4

จํานวนครั้ง
การประชุม ที่เข้าประชุม
--3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-----
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การรับเรื่องร้องเรียน
บริษัทฯ ได้มีกาํ หนดนโยบาย การรับเรือ่ งร้องเรียน สําหรับผูม้ ีสว่ นได้เสีย โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสําหรับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน โดยมีการตรวจสอบตามขัน้ ตอน และบันทึกการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อักษร และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อรายงานต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อพิจารณาดําเนินการ ตามนโยบายการรักษาความลับของผูร้ อ้ งเรียน
ไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส รวมทัง้ ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็ นความลับ เพื่อคุม้ ครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ กับ
ผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบริษัทฯจะดําเนินการ
สอบสวนหากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และหากพบว่าบุคลากรภายใน คู่คา้ หรือลูกค้าของบริษัทฯ
ละเมิดข้อกําหนดด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น บริษัทฯจะดําเนินการตามขัน้ ตอนทางกฎหมาย
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
กล่องรับเรื่องร้องเรียน
บริษัทฯ ได้ตงั้ ไว้ในสถานที่เปิ ดเผย สะดวกต่อการยื่นคําร้องเรียน ที่สาํ นักงานใหญ่
ของบริษัท และสาขา
จดหมาย
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
567 หมู่ 2 ถนนเลีย่ งเมือง ตําบลพระลับ
อําเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
อีเมล์
kcm@kcmetalsheet.com
เว็บไซต์บริษัท
www.kcmetalsheet.co.th
โทรศัพท์
043-327-888
โทรสาร
043-327-776
บริษัทฯ ได้ดาํ เนินการติดตามรายงานการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน ในช่วงปี ที่ผา่ นมา ซึง่ ไม่พบเรือ่ งร้องเรียนใดๆ
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และกลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย บริษัทจึง
มีคมู่ ือจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายสิง่ แวดล้อมและนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึง่ ระบุแนวทางการปฏิบตั ติ า่ งๆ ที่ได้
พัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการติดตามผล และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้ทนั ต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั
และเพือ่ ให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปตามหลักการ
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กาํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทฯ ได้มีมติอนุมตั ินโยบายสิง่ แวดล้อม และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น เพื่อเป็ นแนวทางการ
ปฏิบตั ิในการดําเนินการของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด โดย
สนับสนุนให้ทกุ ส่วนงาน ดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
และไม่สนับสนุนการทุจริต
นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการกํากับดูแลระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิ ภาพ และป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายในที่ได้รบั อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เพือ่ ให้ม่นั ใจได้วา่
บริษัทรับรูส้ ิทธิของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียต่างๆทัง้ ที่ได้กาํ หนดไว้ในกฎหมาย และที่บริษัทกําหนดนโยบายขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า หรือคูค่ า้ เป็ นต้น

10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริษัทฯ ได้มีการกําหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
1.1. บริษัทฯ มุง่ มั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้
ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุง่ มั่นทําความดีตอ่ บุคคล กลุม่ ชนชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจ
โดยมีระบบการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู ค้ วามสามารถอย่างเต็มที่ดว้ ยความ
ระมัด ระวัง ด้ว ยข้อ มูล ที่ เพี ย งพอและมี ห ลัก ฐานสามารถอ้า งอิ งได้รวมทั้งถื อ ปฏิ บัติ ต ามข้อ กฎหมายและ
ข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1.2. ด้านการปฏิบตั ิต่อลูกค้า บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อคูค่ า้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบ
ธรรมจากคู่ค ้า และหากปฏิ บัติ ต ามเงื่ อ นไขข้อ ใดไม่ได้ ให้รีบ แจ้งคู่ค ้าให้ท ราบล่ว งหน้า เพื่ อ ร่วมกัน หาแนว
ทางแก้ไข
1.3. ด้านการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้า บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อคูแ่ ข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สจุ ริต
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท จะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี ้
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2.1. ไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนได้เข้าไปติดต่องานกับหน่วยงานราชการ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประโยชน์
ในทางมิชอบ
2.2. ละเว้นการรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือคูค่ า้ ที่มีมลู ค่าสูงเกินความจําเป็ น หากมี
ความจําเป็ นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณีนิยม ที่มีมลู ค่าเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษัท ให้พนักงานรายงานให้บริษัทรับทราบและนําส่งบริษัทต่อไป
2.3. จัดให้มีระบบควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยมีระเบียบข้อบังคับของบริษัทกําหนดขัน้ ตอน
การปฏิบตั ิงาน ผูม้ ีอาํ นาจในการอนุมตั ิจ่ายเงินและวงเงินที่รบั ผิดขอบต้องเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท
โดยต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชดั เจน
2.4. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทําที่ทาํ ทุจริตคอร์รปั ชั่น หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รปั ชั่น
ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบทันที
นอกจากนี ้ บริษัทยังจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู เ้ กี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ รวมถึงยังมีช่องทางให้พนักงานหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งข่าวสารหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รปั ชั่น (Whistle Blow) มายังบริษั ทได้โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง รวมทัง้ มี มาตรการป้องกันผู้แจ้ง
ข่าวสารหรือเบาะแสอย่างรัดกุมอีกด้วย
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักดีว่ากิจการต้องเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนับเป็ นรากฐานของการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทัง้ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม
ดังนัน้ บริษัทจึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุน้ ให้มกี ารปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานและความ
เสมอภาค โดยไม่คาํ นึงถึงความแตกต่างในเรือ่ งเชือ้ ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชือ่
ในทางอื่นใด ชาติพนั ธุห์ รือพืน้ เพทางสังคม ทรัพย์สนิ กําเนิด หรือสถานะ นอกจากนี ้ บริษัทยังมีแนวทางทีจ่ ะส่งเสริมและ
เปิ ดโอกาสให้พนักงาน ในการแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทน
ให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ ของบริษัท จําเป็ นต้องใช้ความรู ้ ความสามารถ รวมทัง้ ความทุ่มเททัง้
แรงกายและแรงใจในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย
ดังนัน้ บริษัทจึงกําหนดแนวทางว่าผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่
ลําเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทัง้ ส่งเสริม
ให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และ
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5.1. บริษัทจะปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ของลูกค้าที่ตนได้ลว่ งรูม้ าเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเป็ นข้อมูลที่ตามปกติวิสยั จะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่
เป็ นการเปิ ดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย
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5.2. บริษัทเปิ ดให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบรู ณข์ องสินค้าและบริการ รวมถึงเปิ ดเผยข่าวสาร
ข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วนต่อผูบ้ ริโภค
5.3. บริษัทจะปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไข
ไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของสิง่ แวดล้อมต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ในขณะที่สงั คมปั จจุบนั เริม่ ตระหนัก
ถึงความสําคัญกับการรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง
ดังนัน้ บริษัทจึงกําหนดนโยบายสิง่ แวดล้อมเพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินกิจการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
ไม่ให้การดําเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สดุ บริษัทมี
ความมุ่งมั่นที่จะควบคุมมลพิษทัง้ ทางนํา้ และทางอากาศ โดยการควบคุมปริมาณการปล่อยนํา้ เสียออกจากอาคารและ
ปริม าณไอเสียจากท่อไอเสีย นอกจากนีท้ างบริษั ทยังส่งเสริมให้มีก ารคัดแยกขยะและส่งเสริมให้มีก ารนํากลับ มาใช้
ประโยชน์ เพื่อลดปริมาณขยะ
7. การร่วมพัฒนาชุมชมหรือสังคม
บริษัทมีแนวทางที่จะปฏิบตั ิหรือควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทํากิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่ อ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื ้ นฟูสงั คมและวัฒนธรรม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดําเนินงานที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทัง้ ในระดับกระบวนการทํางานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่าง
องค์กร ซึ่งหมายถึงการทําสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่ม
มูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลีย่ นแปลงในเชิงบวก เพื่อทําให้สงิ่ ต่างๆ เกิดเปลีย่ นแปลงในทางทีด่ ขี นึ ้ ก่อผลิตผล
ที่เพิ่มขึน้ ทัง้ นีเ้ พื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมสูงสุด
การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสือ่ สารและเผยแพร่ให้กบั กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสีย
รับทราบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสือ่ สารที่หลากหลาย เพื่อให้ม่นั ใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทเข้าถึง
กลุม่ ผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง

10.3 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)
นอกจากบริษัทจะให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย
ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจแล้ว บริษัทยังได้กาํ หนดแนวทางให้พนักงานของบริษัทจัดกิจกรรมเพื่อบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ตอ่ สังคมทุกๆ ปี โดยมีวตั ถุประสงค์หลักที่จะให้พนักงานทุกคนมีจิตสํานึกต่อการพัฒนาสังคม นอกจากนี ้ การจัด
กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตอ่ สังคมดังกล่าว ยังเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างพนักงานในบริษัทอีกด้วย
ในช่วงปี ท่ีผ่านมาบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการร่วมทอดผ้าป่ า
และจัดโรงทาน วัดป่ าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ เป็ นต้น
นอกจากนี ้ บริษัทยังได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการต่างๆ เพื่อให้ความรูแ้ ละแบ่งปั นประสบการณ์
ในการบริหารธุรกิจ และให้ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แก่นิสติ นักศึกษา ลูกค้า และผูป้ ระกอบการ อีกด้วย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ใน
ฐานะกรรมการอิสระของบริษัทรวม 3 ท่าน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทในแง่ตา่ งๆ ทัง้ 5 ประเด็น ได้แก่
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสีย่ ง
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
5. ระบบการติดตาม
คณะกรรมการบริษั ทมี ความเห็นว่า บริษัท ฯ มีระบบการควบคุมภายในดังกล่าวเพี ยงพอแล้ว ทั้งนี ้ ที่ผ่านมาการ
พิ จารณาอนุมัติ ธุรกรรมดังกล่าว ได้ค าํ นึงถึงผลประโยชน์สูงสุด ของบริษั ท ฯ เป็ น สําคัญ อย่างไรก็ ดี บริษั ท ฯ ได้เพิ่ มความ
ระมัดระวังในการดําเนินธุรกรรมดังกล่าวมากขึน้ โดยการพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าวในอนาคตจะกระทําโดยผูไ้ ม่มีสว่ นได้
เสียในธุรกรรมเท่านัน้
สําหรับ การดําเนิ นการเกี่ ยวกับ ระบบควบคุมภายใน บริษั ทมี คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบการปฏิบตั ิงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริหาร เกี่ยวกับการสอบทาน
รายงานทางการเงินให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ พร้อมทัง้ จัดทํารายงานการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานในรายงานประจําปี ของบริษัท โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
บริษั ทฯ ได้มอบหมายให้น ายรังสฤษฏ์ อุย ยืน ยงค์ ให้ป ฏิบัติงานเป็ น หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อ ทําหน้าที่
ตรวจสอบและจัดทําระบบตรวจสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุลในการปฏิบตั งิ านของทุก
ฝ่ ายงาน ซึ่งบริษัทเริ่มมอบหมายงานดังกล่าว ตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 โดยผูต้ รวจสอบภายในจะนําเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี เพื่อนําเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมตั ิแผนงาน สําหรับใช้ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการปฏิบตั งิ านให้
สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายที่บริษัทกําหนด ซึง่ บริษัทได้ดาํ เนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ผูต้ รวจสอบภายในได้นาํ เสนอ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมถึ ง ข้อ เสนอแนะและการดํา เนิ น การของบริษั ท ต่ อ ข้อ เสนอแนะที่ มี ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิ จารณาและติด ตามรายงานสรุ ปผลการตรวจสอบภายในและรายงานความคื บหน้าการ
ดําเนินการของฝ่ ายบริหารตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบระบบควบคุมภายใน ทัง้ นีเ้ พื่อให้ระบบควบคุมภายในทางด้านต่าง ๆ
ของบริษั ท เป็ น ไปในแนวทางที่ ถูก ต้อ ง และเป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมระบบภายในที่ ดี และมี ก ารปฏิบัติ ตามอย่าง
สมํ่าเสมอ
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่ บจากการตรวจสอบงบการเงิน
11.3 ผู้สอบบัญชีและข้อสังเกตทีพ
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ได้ตรวจสอบงบการเงิน สําหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินของประเทศไทย พบว่าไม่มีขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท และไม่พบ
ข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในด้านบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็ นนัยสําคัญต่อการให้ขอ้ สรุ ปและเป็ นเหตุให้เชื่อว่า ข้อมูล
ทางการเงินสําหรับงวดปี ตามที่กล่าวข้างต้นถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดขอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่ผบู้ ริหารพิจารณาว่าจําเป็ น เพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็ นสาระสําคัญ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

11.4 ระบบการควบคุมภายในทีส่ าํ คัญสําหรับการบริหารงานสาขา
11.4.1 ระบบควบคุมเงินสด
เนื่องจากบริษัทมีลกู ค้าส่วนใหญ่ เป็ นกลุ่มลูกค้ารายย่อยซึ่งนิยมมาซือ้ สินค้าที่สาขาและชําระค่าสินค้าเป็ นเงินสด
บริษัทจึงมีนโยบายการควบคุมเงินสดโดยจะให้มีพนักงานการเงินเป็ นผูด้ แู ลรับผิดชอบโดยเฉพาะสาขาละ 1 คน กําหนดเงื่อนไข
การปฏิบตั ิงานของพนักงานการเงินให้ตรวจสอบเงินสดรับจริงประจําวันเทียบกับ 1) รายงานการขายเงินสด และ 2) รายงานการ
รับชําระเงินจากลูกหนี ้ และให้รวบรวมเงินนําฝากเข้าบัญชีของบริษัทที่เปิ ดไว้กบั ธนาคารที่สะดวกสําหรับแต่ละสาขา พนักงาน
การเงินจะทําใบนําส่งเงินสดและหลักฐานการนําฝากเงินกับธนาคารส่งให้สาํ นักงานใหญ่ทกุ สิน้ วัน จากนัน้ สํานักงานใหญ่จะทํา
การตรวจสอบจํานวนเงินที่เข้ามาในบัญชีธนาคารกับรายงานการขายและรายงานการรับชําระเงินจากลูกหนีใ้ นทุกๆเช้าของวัน
ถัดไป ซึง่ รายงานต่างๆที่แต่ละสาขาต้องส่ง on-line เข้ามาเป็ นข้อมูล real time และไม่สามารถแก้ไขรายการย้อนหลังได้ ในการ
ขายสินค้ากรณีลกู ค้าชําระค่าสินค้าเป็ นเงินสด พนักงานการเงินจะต้องออกบิลเงินสด/ใบกํากับภาษี ให้แก่ลกู ค้าทุกครัง้ เพื่อใช้
ประกอบในการเบิกสินค้าจากฝ่ ายคลังให้แก่ลกู ค้าที่รอรับสินค้าหรือเบิกสินค้าไปจัดส่งให้แก่ลกู ค้าตามรายละเอียดในใบสั่งขาย
ในด้านการจ่ายเงินสดของแต่ละสาขา พนักงานการเงินจะไม่สามารถนําเงินที่ได้รบั จากค่าสินค้าและจากการชําระเงิน
ของลูกหนีไ้ ปใช้จ่ายได้ แต่ละสาขาจะสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไปของสาขาได้จากเงินทดรองจ่ายเท่านัน้ ซึ่งกําหนดไว้เพียง
สาขาละ 5,000 บาท หากมีรายการค่าใช้จ่ายพิเศษใดๆ จะต้องเสนอขออนุมตั ิจากสํานักงานใหญ่เท่านัน้
11.4.2 ระบบบริหารสินค้า
เนื่องจากบริษัทมีคลังสินค้าและมีสาขากระจายอยูห่ ลายแห่ง เพื่อให้การบริหารสินค้าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงมี
นโยบายการควบคุมสินค้าคงเหลือ โดยสามารถแยกตามลักษณะกิจกรรมได้ดงั นี ้
การรับสินค้า : ผูข้ ายจะจัดส่งวัตถุดิบเหล็กม้วน (Coil) มาที่คลังกลางจังหวัดปทุมธานี พร้อมใบกํากับสินค้า พนักงานประจํา
คลังกลางจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับฝ่ าย QC จะทําการตรวจรับสินค้าโดยการชั่งนํา้ หนักจริง ตรวจสอบสี-ความ
หนา-ความยาว กรณีสินค้าไม่มีปัญหาพนักงานจะลงนามตรวจรับสินค้าในใบส่งสินค้าของผูข้ าย หลังจากนัน้
จะติด Tag card ไว้ที่สินค้าทุกชิน้ และออกใบตรวจรับสินค้าโดยระบุผลการตรวจทุกม้วนส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อ
บันทึกข้อมูลในระบบบัญชีตอ่ ไป
การเบิกสินค้า : ในกรณีมีการเบิกสินค้าไปจากคลังกลางจังหวัดปทุมธานีหรือคลังสาขา เพื่อนําเข้าสายการผลิตหรือเพื่อจัดส่ง
ไปยังสาขาอื่นเพื่อใช้ในการผลิตหรือจําหน่ายให้ลกู ค้า พนักงานประจําคลังกลางจังหวัดปทุมธานีหรือคลังสาขา
จะต้องทําการตัดยอดปริมาณสินค้าใน Tag card ของสินค้าแต่ละชนิด หน่วยการตัดยอดเป็ นเมตร
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การจัดทํารายงานสินค้า : พนักงานคลังกลางจังหวัดปทุมธานีหรือคลังสาขา จะทําการตรวจเช็คปริมาณสินค้าตาม Tag card
ทุกวัน และต้องชั่งนํา้ หนักจริงของ coil ทุกลูกที่ถูกเปิ ดใช้งานแล้ว (ระบบจะคํานวณและแปลงค่า
หน่วยจากนํา้ หนักเป็ นเมตรให้โดยอัตโนมัติ) เพื่อนําไปเทียบกับบัญชีคุมสินค้าในระบบ โดยต้องส่ง
on-line ข้อมูลเข้าระบบ Internet server ของบริษัททุกๆสิน้ วัน โดยพนักงานบัญชีแต่ละสาขาจะทํา
การตรวจสอบข้อมูลปริมาณสินค้าที่ผิดปกติ (ถ้ามี) ในทุกๆเช้าของวันถัดไป กรณีมีรายการผิดปกติ
พนักงานบัญชีจะต้องหาสาเหตุและชีแ้ จงให้ผบู้ ริหารบริษัททราบในแต่ละวัน
การตรวจนับสินค้า : พนักงานคลังกลางจังหวัดนครราชสีมาหรือคลังสาขา จะต้องตรวจนับสินค้าทุกวัน และร่วมตรวจนับสินค้า
กับฝ่ ายบัญชีทกุ เดือน ทัง้ นี ้ ทางสํานักงานใหญ่จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมภายในเข้าไปสุม่ ตรวจนับ
สิ น ค้า แต่ ล ะสาขา โดยไม่ แ จ้ง วัน ที่ เข้า ตรวจนับ ล่ว งหน้า (Surprise check) ให้ค รบทุก สาขาในรอบ
ระยะเวลา 1 เดือน และจะมีการจัดทํารายงานผลการตรวจนับเสนอผูบ้ ริหารทราบอย่างสมํ่าเสมอ

2 - 11 หน้าที่ 3

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายการระหว่างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทในรอบปี 2561 - 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี ้
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
1. นายเจริญ เจริญกิจ
2. นางนิอร เจริญกิจ
3. นายนิพนธ์ เจริญกิจ
4. นายอลัมพล เจริญกิจ
5. นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ
6. นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ
7. นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ
8. นางเขมิกา เจริญกิจ
9. บริษัท เคซีเอ็ม เพอร์เฟคท์เฮ้าส์ จํากัด

-

ความสัมพันธ์
สามีของบุคคลที่ 2
บิดาของ บุคคลที่ 3-7
ภรรยาของบุคคลที่ 1
มารดาของ บุคคลที่ 3-7
บุตรของบุคคลที่ 1 และ 2
บุคคลที่ 3-7 เป็ นพี่นอ้ งกันร่วมบิดามารดา
สามีของบุคคลที่ 8
บุตรของบุคคลที่ 1 และ 2
บุคคลที่ 3-7 เป็ นพี่นอ้ งกันร่วมบิดามารดา

- ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.18 ของ
ทุนจดทะเบียน

-

บุตรของบุคคลที่ 1 และ 2
บุคคลที่ 3-7 เป็ นพี่นอ้ งกันร่วมบิดามารดา
บุตรของบุคคลที่ 1 และ 2
บุคคลที่ 3-7 เป็ นพี่นอ้ งกันร่วมบิดามารดา
บุตรของบุคคลที่ 1 และ 2
บุคคลที่ 3-7 เป็ นพี่นอ้ งกันร่วมบิดามารดา
ภรรยาของบุคคลที่ 3

- ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.18 ของ
ทุนจดทะเบียน
- ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.18 ของ
ทุนจดทะเบียน
- ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.18 ของ
ทุนจดทะเบียน
- ไม่มี -

- เป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ถือหุน้ ร้อยละ 99.99)
- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้น
- ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 15.52
ของทุนจดทะเบียน
- ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.18 ของ
ทุนจดทะเบียน
- ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 9.18 ของ
ทุนจดทะเบียน

- เป็ นบริษัทย่อยของบริษทั ฯ (ถือหุน้ ร้อยละ 99.99)

2 - 12 หน้าที่ 1

- กรรมการ
- ประธานที่ปรึกษา
- ไม่มี -

ตําแหน่งในบริษัท

กรรมการ (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
กรรมการ (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
กรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกส์
กรรมการ (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
กรรมการบริหาร
กรรมการ (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
กรรมการบริหาร
กรรมการ (กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม)
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
แผนกจัดซือ้ และจัดจ้าง
ไม่มี -

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

มีดงั นี ้

สรุปภาระคํา้ ประกันหนีส้ ินของบริษัท โดยทรัพย์สินและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ในรอบปี 2561 - 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
คํา้ ประกันหนีส้ ินของบริษัทในนามส่วนบุคคล :
เป็ นการคํา้ ประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนีส้ ถาบันการเงินที่
มีการคํา้ ประกันเงินกูก้ บั สถาบันการเงิน 1 แห่ง รวม
บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนีส้ ถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ โดยมี มูลค่าวงเงินสินเชื่อที่คาํ้ ประกัน 98.66 ล้านบาท
ให้ก ารสนั บ สนุน วงเงิ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ ใช้ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษัท นอกเหนือจากหลักประกันอื่น ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขของ
หลักประกันคือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการ
ลงทุนของบริษั ท และที่ดินอาคารให้เช่าของกรรมการ เป็ นหลักประกันเงิน กู้
เจ้าหนีส้ ถาบันการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
และคํา้ ประกันโดยกรรมการ และหุน้ บริษัทของกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ใน
การดํา เนิ น ธุร กิ จ ของบริษั ท เนื่ อ งจากมี ค วามจําเป็ น ที่ จะต้อ ง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่ อจาก
สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดําเนินธุรกิจ
ลักษณะรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึน้ ในรอบปี 2561 - 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี ้
บุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง
บริษัท เคซีเอ็ม
เพอร์เฟคท์เฮ้าส์
จํากัด

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
ให้เงินกูย้ ืมแก่บริษัทเพื่อใช้หมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ :
บริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน ในการดําเนินธุรกิจ
1.50
ยอดต้นปี
- ยอดต้นปี
- ของบริษัทฯ ซึง่ เงินกูย้ ืมจากบริษัทย่อยช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และความ
บริษัท เคซีเอ็ม เพอร์เฟคท์เฮ้าส์ จํากัด ให้เงินกูย้ ืมเงินแก่ เพิ่มขึน้ ระหว่างปี 1.50 เพิ่มขึน้ ระหว่างปี
(-) คล่องตัวในการหมุนเวียนเงินทุนในกิจการมากเพิ่มขึน้ กว่าการพึ่งพา
(-) ลดลงระหว่างปี
บริษัทฯ จํานวน 1.50 ล้านบาท โดยไม่คดิ ดอกเบีย้ ครบ ลดลงระหว่างปี
- เงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน
1.50 ยอดปลายปี
กําหนดชําระเมื่อทวงถาม เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนใน ยอดปลายปี
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวมี ค วามสมเหตุส มผลและเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ในการดําเนิ น
ลักษณะรายการระหว่างกัน

2 - 12 หน้าที่ 2

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้ง

นายเจริญ เจริญกิจ

ลักษณะรายการระหว่างกัน

บริษัทเช่าที่ดนิ ที่ตงั้ สาขานครราชสีมา
บริษัทเช่าบ้านพักเพื่อใช้เป็ นบ้านพักสวัสดิการพนักงาน
นายนิพนธ์ เจริญกิจ บริษัทเช่าที่ดนิ ที่ตงั้ สาขามหาสารคาม
บริษัทเช่าที่ดนิ ที่ตงั้ สาขาสกลนคร
นายอลัมพล เจริญกิจ บริษัทเช่าที่ดนิ ที่ตงั้ สาขาร้อยเอ็ด
นางสาวภัสธิตา
บริษั ท เช่ า ที่ ดิน พร้อ มสิ่ งปลูก สร้า ง ที่ ตั้งสาขาหนองใหญ่
เจริญกิจ
(จ.ขอนแก่น)
นางสาวอุทยั วรรณ บริษัทเช่าที่ดนิ ที่ตงั้ สาขาอุบลราชธานี
เจริญกิจ
บริษัทเช่าบ้านพักเพื่อใช้เป็ นบ้านพักสวัสดิการพนักงาน
นางเขมิกา เจริญกิจ บริษัทเช่าบ้านพักเพื่อใช้เป็ นบ้านพักสวัสดิการพนักงาน
บริษัทเช่าบ้านพักเพื่อใช้เป็ นบ้านพักสวัสดิการพนักงาน
บริษัทเช่าบ้านพักเพื่อใช้เป็ นบ้านพักสวัสดิการพนักงาน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

0.30
0.12
0.24
0.12
0.30
0.46

0.30
0.12
0.24
0.12
0.30
0.46

0.13
0.06
0.13
0.08
0.06

0.13
0.06
0.13
0.08
0.06

2 - 12 หน้าที่ 3

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ทั้ ง นี ้ ม ติ ท่ี ป ระชุ ม คณ ะกรรมการบ ริ ษั ทโดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่ว มได้อ นุมัติให้ก าํ หนดนโยบายการรับ
ความช่วยเหลือ เป็ นเงินกู้จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ว่าจะต้องมีการกําหนด
อัตราดอกเบีย้ อย่างชัดเจนและเป็ นธรรม ซึง่ บริษัทย่อยไม่คดิ ดอกเบีย้ จาก
การให้กยู้ ืม
บริ ษั ท ได้เ ช่ า ที่ ดิ น ดั ง กล่ า วเพื่ อ ใช้ เป็ นที่ ตั้ ง สาขา และบ้ า นพั ก
สวัส ดิ ก ารพนั ก งาน โดยคิ ด ค่ า เช่ า ในอั ต ราที่ ก ํา หนด ซึ่ ง ผู้ เช่ า เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าสาธารณูปโภค มีระยะเวลาสัญญาคราวละ 3 ปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวมี ค วามสมเหตุส มผลและเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ในการดําเนิ น
ธุร กิจของบริษัท และอัตราค่าเช่าอยู่ในกรอบนโยบายไม่เกิน 5% ของ
ราคาประเมิ น ทรัพ ย์สิ น โดยผู้ป ระเมิ น ราคาที่ได้รบั ความเห็น ชอบจาก
สํานักงาน ก.ล.ต.

บริษัท เค.ซี. เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

12.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต (ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ทีเ่ กิดขึน้ ใน
งวดบัญชีปี 2561 ซึง่ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่างๆ มีความสมเหตุสมผล
และเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็ นธรรมและถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป และไม่มี
การถ่ายเทผลประโยชน์ไปจากบริษัท

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการทํา
ธุรกรรมระหว่างบริษัท กับบริษัทหรือกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้สว่ นเสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยได้อ นุมตั ิในหลัก การให้ฝ่ายจัด การสามารถอนุมตั ิการทําธุรกรรม
ดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้ ฝ่ ายบริหารของบริษัทสามารถดําเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อนุมัติ แ ละจัด ทํา รายการสรุ ป การทํา ธุร กรรมดัง กล่า วที ่เกิด ขึ น้ ในช่ว งเวลาที ่ผ ่า นมา เพื ่อ รายงานในการประชุม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท
สําหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันไม่ใช่รายการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชํานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะพิจารณาให้ผปู้ ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผูต้ รวจสอบบัญชี
เป็ น ผู้ให้ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ รายการระหว่างกัน ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบใช้
ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผูถ้ ือหุน้ (ตามแต่กรณี) เพื่ออนุมตั ิรายการดังกล่าวก่อนการ
เข้าทํารายการ ทัง้ นีบ้ ริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และหากหุน้ สามัญของบริษัทได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1)
และรายงานประจําปี ของบริษัท (56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีก้ ารพิจารณา
อนุมัติการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งหรือมีสว่ น
ได้เสียในการทํารายการระหว่างกันจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหว่างกันดังกล่าว

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการบริษัทได้กาํ หนดนโยบายการเข้าทํารายการระหว่างกันไว้วา่ ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเป็ นต้อง
ทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท บริษัทจะกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขหรือราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึน้ กับรายการประเภทเดียวกันที่บริษัท
กระทํากับบุคคลภายนอก โดยจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทัง้ ความ
จําเป็ นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว
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รายการระหว่างกัน ที่อาจเกิ ดขึน้ ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิ บัติต ามระเบีย บต่างๆ ที่ ได้ก ําหนดขึน้ และ
กรรมการจะต้องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ
จะต้องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึง่ บริษัทจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม
ตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัท และตามมาตรฐานบัญชีที่กาํ หนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้ บริษัทจะไม่ทาํ รายการ
ระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทโดยเด็ดขาด
สําหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ในปั จจุบนั และมีแนวโน้มที่จะยังคงมีรายการระหว่างกันดังกล่าวกับบริษัทต่อไป
ในอนาคต บริษัทมีการกําหนดนโยบายการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ชดั เจน ดังนี ้
ประเภทรายงานระหว่างกัน
การเช่าที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างจากกรรมการ
เพื่ อใช้เป็ นที่ตัง้ ของสาขา เนื่ อ งจากที่ผ่าน
มาบริษัทมีเงินทุนจํากัดทําให้การเปิ ดสาขา
ในหลายๆ สาขา เป็ นการเช่ า พื ้น ที่ ซ่ึง ไม่
เฉพาะกับ กรรมการเท่ า นั้น แต่ มี ก ารเช่ า
พืน้ ที่จากบุคคลภายนอกด้วย

นโยบายการทํารายการระหว่างกัน
สัญญาเช่าที่ดนิ พร้อมสิ่งปลูกสร้างกับกรรมการมีระยะเวลาเช่าที่แน่นอนและเงื่อนไข
การต่อสัญญาที่ชดั เจน กรณีบริษัทประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาเช่าและหากผูใ้ ห้เช่า
จะปรับเปลี่ยนอัตราค่าเช่า ผูใ้ ห้เช่าจะต้องทําการประเมินราคาทรัพย์สิน โดยบริษัท
ประเมินราคาที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ตามวัตถุประสงค์เปิ ดเผย
สาธารณะ การปรับขึน้ อัตราค่าเช่าจะต้องไม่เกิน 10% ของอัตราค่าเช่าเดิมตาม
สัญญาก่อนหน้า และจะต้องไม่เกิน 5% ของราคาประเมินดังกล่าวเช่นกัน

12.5 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึน้ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้สว่ นเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้นาํ เสนอรายการดังกล่าวผ่าน
ที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม (ยกเว้น การทําธุรกรรมรายการระหว่างกัน ที่มีขอ้ ตกลงทาง
การค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถดําเนินการได้ไว้
แล้ว เมื่อครัง้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 (ครัง้ แรกภายหลังการแปรสภาพ) ทัง้ นี ้
เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุตธิ รรมและมีนโยบายการกําหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้อง
ปฏิบตั ิหน้าทีใ่ ห้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาด
หลักทรัพ ย์ฯ รวมถึงการปฏิ บัติตามข้อกําหนดเกี่ ยวกับ การเปิ ด เผยข้อมูลการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และการได้มาหรือ
จําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่สาํ คัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ
13.1 ผู้สอบบัญชีและรายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตที่ได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท รอบบัญชีปี 2560 - 2562 สามารถสรุปได้ดงั นี ้
งบตรวจสอบ : งวดบัญชีปี 2560 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผูส้ อบบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด โดยนายวิชยั รุจิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4054 ซึง่ อยู่
ในรายชื่อผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ความเห็นของ : ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของบริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) ณ
ผูส้ อบบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชี

: งวดบัญชีปี 2561 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
: บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด โดยนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5946
ซึง่ อยูใ่ นรายชื่อผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ความเห็นของ : ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของบริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) ณ
ผูส้ อบบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบตรวจสอบ
ผูส้ อบบัญชี

: งวดบัญชีปี 2562 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
: บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด โดยนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5946
ซึง่ อยูใ่ นรายชื่อผูส้ อบบัญชีที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ความเห็นของ : ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของบริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน) ณ
ผูส้ อบบัญชี
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปี สิน้ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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13.2 ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน : บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ่ืน – สุทธิ
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากประจําสถาบันการเงินที่ตดิ ภาระคํา้ ประกัน
เงินงลทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์ท่ียงั ไม่ได้ใช้งาน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ่ืน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถงึ กําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ้ ที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ
หนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ้ -สุทธิ
หนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
- จัดสรรสํารองตามกฎหมาย

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60
ล้านบาท ร้อยละ
8.40
1.28%
0.00%
15.14
2.31%
0.00%
204.08 31.08%
0.00%
227.61 34.67%
0.00%
13.20
2.01%
0.00%
106.61 16.24%
304.86 46.43%
0.00%
2.88
0.44%
0.47
0.07%
0.96
0.15%
428.98 65.33%
656.60 100.00%
130.38 19.86%
28.25
4.30%
23.64
3.60%

ตรวจสอบแล้ว
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 61
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 62
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
11.84
2.07%
15.51
2.78%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
23.66
4.15%
19.60
3.51%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
92.47 16.21%
65.98 11.82%
8.85
1.55%
35.96
6.44%
136.81 23.98% 137.05 24.55%
5.00
0.88%
9.00
1.61%
2.83
0.50%
2.13
0.38%
10.00
1.75%
10.00
1.79%
108.93 19.09% 196.21 35.15%
299.75 52.53% 189.54 33.96%
0.00%
8.58
1.54%
2.12
0.37%
1.83
0.33%
0.32
0.06%
0.95
0.17%
4.81
0.84%
2.87
0.52%
433.78 76.02% 421.11 75.45%
570.59 100.00% 558.16 100.00%
64.89 11.37%
81.53 14.61%
23.73
4.16%
24.19
4.33%
16.18
2.84%
0.00
0.00%

0.21
182.48
15.17
6.87
22.05
204.52
170.00
195.66

0.00%
0.03%
27.79%
2.31%
0.00%
1.05%
0.00%
3.36%
31.15%
25.89%
29.80%

0.09
104.89
2.60
0.94
3.54
108.43
170.00
195.66

0.00%
0.02%
18.38%
0.00%
0.00%
0.45%
0.16%
0.62%
19.00%
29.79%
34.29%

0.00
105.72
3.01
0.96
3.97
109.69
170.00
195.66

0.00%
0.00%
18.94%
0.00%
0.00%
0.54%
0.17%
0.71%
19.65%
30.46%
35.05%

4.76

0.73%

5.04

0.88%

5.04

0.90%

3 - 13 หน้าที่ 2

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60
ล้านบาท ร้อยละ
82.01 12.49%
- ยังไม่ได้จดั สรร
(0.36) (0.05%)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
0.00%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น 452.07 68.85%
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุ้น 656.60 100.00%
งบแสดงฐานะการเงิน

3 - 13 หน้าที่ 3

ตรวจสอบแล้ว
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 61
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 62
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
91.84 16.10%
78.35 14.04%
(0.39)
(0.07)
(0.58) (0.10%)
0.0003 0.0001% 0.0003 0.0000%
462.16 81.00% 448.47 80.35%
570.59 100.00% 558.16 100.00%

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการขาย - สุทธิ
รายได้ตามสัญญา1/
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าเช่า
รวมรายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนตามสัญญา
ต้นทุนบริการ
ต้นทุนค่าเช่า
รวมต้นทุนขายและบริการ
กําไรขั้นต้น
รายได้อ่ืน ๆ
กําไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กําไรก่อนดอกเบีย้ และภาษี
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับ
รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริษัทร่วมในต่างประเทศ
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับปี

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ
361.42 91.88%
26.40 6.71%
2.90 0.74%
2.63 0.67%
393.34 100.00%
269.14 68.42%
20.64 5.25%
2.22 0.57%
1.82 0.46%
293.82 74.70%
99.52 25.30%
4.25 1.08%
103.78 26.38%
44.48 11.31%
48.50 12.33%
10.80 2.75%
7.82 1.99%
3.02 0.77%
6.00 1.52%
0.57 0.14%
5.43 1.38%

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
340.13 90.08% 296.07 86.60%
31.48
8.34%
37.76 11.04%
2.97
0.79%
4.07
1.19%
2.97
0.79%
4.00
1.17%
377.55 100.00% 341.90 100.00%
258.82 68.55% 221.01 64.64%
25.19
6.67%
32.00
9.36%
2.20
0.58%
3.07
0.90%
1.97
0.53%
2.96
0.86%
288.18 76.33% 259.04 75.76%
89.37 23.67%
82.86 24.24%
7.48
1.98%
5.52
1.61%
96.85 25.65%
88.38 25.85%
40.39 10.70%
40.13 11.74%
46.43 12.30%
56.77 16.60%
10.03
2.66% (8.52) (2.49%)
3.94
1.04%
2.79
0.81%
(0.34) (0.09%) (0.51) (0.15%)
5.75
1.52% (11.82) (3.46%)
0.63
0.17% (0.63) (0.19%)
5.12
1.36% (11.19) (3.27%)

-

0.00%

5.33

1.41%

-

0.00%

-

0.00%

(0.33)

(0.09%)

-

0.00%

(0.33)

(0.09%)

(0.03)

(0.01%)

(0.19)

(0.06)

5.09

1.30%

10.09

2.67%

(11.37)

-3.33%

3 - 13 หน้าที่ 4

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด : บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2560
ปี 2561 ปี 2562

งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ งกระทบกําไรสุทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดําเนินงาน
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(กําไร) ขาดทุน จากการจําหน่ายทรัพย์สิน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ท่ยี งั ไม่ได้ใช้งาน
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนิส้ ินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิ่มขึน้ )ลดลง
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ่ืน
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
สินค้าคงเหลือ
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ่ืน
เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
ชําระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จ่าย
จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุ คล
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ตดิ ภาระคํา้ ประกันเพิ่มขึน้
เงินสดรับดอกเบีย้
เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุน้ กู้
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
3 - 13 หน้าที่ 5

6.00

5.12

(11.19)

25.13
1.12
7.82
(3.02)
37.04

0.63
24.42
1.65
(0.65)
3.94
0.34
35.45

(0.63)
23.97
0.41
(0.04)
2.86
6.61
(0.04)
2.79
0.51
25.25

4.45
75.19
2.00

(10.52)
111.61
(8.85)
(1.85)

(2.50)
26.49
(27.12)
1.49

(41.41)
77.28
(0.15)
(1.00)
76.13

4.22
121.63
(0.60)
(0.07)
(0.93)
120.02

0.02
0.40
24.03
0.45
(0.09)
24.39

(5.00)
5.00
1.51
2.03
(21.16)
(3.52)

(5.00)
(19.88)
-

(4.00)
0.04
(11.36)
(0.66)

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2560
ปี 2561 ปี 2562
(0.85)
(0.01)
(0.25)
0.65
0.15
(21.99)
(24.23) (16.09)

งบกระแสเงินสด
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ทรัพย์สินไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

3 - 13 หน้าที่ 6

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ปี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รับเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายชําระหนีส้ ินภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ้
รับชําระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุน-สุทธิ
จ่ายเงินปันผล
จ่ายดอกเบีย้
เงินสดรับค่าหุน้ จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) – สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ ปี

3 - 13 หน้าที่ 7

117.42
(43.89)
(38.17)
(0.88)
(6.80)
(5.38)
22.30
0.96
11.67
12.63

ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561
(65.49)
(22.64)
(4.23)
(92.35)
3.44
8.40
11.84

ปี 2562
16.64
(16.18)
(2.31)
(2.78)
(4.64)
3.67
11.84
15.51

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

13.3 ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าํ คัญ
อัตราส่วนทางการเงินทีส่ าํ คัญ

ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.25
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
0.11
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
0.83
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า (เท่า)
46.06
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)
7.92
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
2.88
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
126.76
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ (เท่า)
51.56
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)
7.08
CASH CYCLE (วัน)
127.60
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตรากําไรขัน้ ต้น (%)
27.39%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)
4.72%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%)
247.88%
อัตรากําไรสุทธิ (%)
2.83%
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (%)
2.82%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินการ (EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)
1.87%
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%)
12.27%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
0.66
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
0.72
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า)
10.54
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) (เท่า)
0.68
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
-
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ตรวจสอบแล้ว
ปี 2561

ปี 2562

1.30
0.18
0.84
20.75
1759
1.94
187.80
27.90
13.08
192.32

1.30
0.15
0.23
35.40
10.31
3.27
111.63
55.97
6.52
115.42

23.67%
2.61%
1,196.64%
2.62%
2.21%

24.24%
(2.45%)
(286.27%)
3.27%
(2.50%)

1.64%
11.41%
0.63

(2.02%)
5.15%
0.62

0.23
31.76
1.07
45.18%

0.24
9.53
0.74
-
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14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ผลการดําเนินงาน
บริษัทสรุ ปการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินสําหรับงวดบัญชีปี 2560-2562 สิน้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม ของปี 2560 2561 2562 ได้ดงั นี ้
ผลการดําเนินงาน
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้ของบริษัทประกอบด้วย 4 รายการหลัก คือ รายได้จากการขายสินค้า รายได้ตามสัญญา รายได้จากการบริการ
และรายได้ค่าเช่า โดยบริษัทแบ่งกลุม่ ผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 2 กลุม่ คือ (1) กลุม่ ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบสังกะสีและอลูมิเนียมซึ่ง
เป็ นวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ (2) กลุม่ ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กกล้าสําเร็จรู ป สําหรับหลังคาเหล็ก และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็กกล้าสําเร็จรู ปทัง้ ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยในรอบบัญชีปี 2560-2562 บริษัทมีรายได้แยกตาม
ส่วนงานธุรกิจ ได้ดงั นี ้
ตารางรายได้แยกตามส่วนงานธุรกิจ ปี 2560-2562
รายได้จากการขาย – สุทธิ
รายได้ตามสัญญา
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าเช่า
รวมรายได้จากการขายและบริการ

ปี 2560
ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
361.42
91.88%
340.13
90.08%
26.40
6.71%
31.48
8.34%
2.90
0.74%
2.97
0.79%
2.63
0.67%
2.97
0.79%
393.34 100.00%
377.55 100.00%

ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ
296.07
86.60%
37.76
11.04%
4.07
1.19%
4.00
1.17%
341.90
100.00%

ซึ่งเมื่อพิจารณารายได้จากการขายและบริการในปี 2550 – 2562 พบว่า บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการลดลง
จาก 393.34 ล้านบาท เป็ น 377.55 ล้านบาท และลดลงเหลือ 341.90 ล้านบาท ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2560
และ ปี 2561 รายได้จากการขายและบริการลดลงคิดเป็ นอัตราร้อยละ 4.02 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ ปี 2562
รายได้จากการขายและบริการลดลงคิดเป็ นอัตราร้อยละ 9.44 โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่สาํ คัญประกอบด้วย รายได้จาก
การขาย-สุท ธิ ลดลงจํานวน 21.29 ล้า นบาท และ 44.06 ล้า นบาท ตามลําดับ หรือ คิ ด เป็ นลดลงร้อยละ 5.89 และ 12.95
ตามลําดับ เป็ นผลมาจากจํานวนคูแ่ ข่งที่เพิ่มขึน้ และภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของรายได้ตามสัญญา
เพิ่มขึน้ จํานวน 5.08 ล้านบาท และ 6.28 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 19.24 และ 19.95 ตามลําดับ เนื่องจาก
มีงานขายพร้อมติดตัง้ สินค้าในลักษณะสัญญาจ้างเหมาซึ่งจะมีลกั ษณะเป็ นงานโครงการและมีการขยายขอบเขตการบริการ
ครอบคลุมงานหลังคาโซลาร์เซล และในส่วนของรายได้ค่าเช่าและบริการมีรายได้เพิ่มขึน้ เล็กน้อยตามจํานวนผูเ้ ช่าคลังสินค้า
เพิ่มขึน้
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ต้นทุนขายและบริการ
ปี 2560 - 2562 บริษัทมีตน้ ทุนขายและบริการรวม เท่ากับ 293.82 ล้านบาท 288.17 ล้านบาท และ 259.04 ล้านบาท
คิดเป็ นอัตราส่วนต้นทุนขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการรวม เท่ากับร้อยละ 74.70 ร้อยละ 76.33 และร้อยละ
75.76 ตามลําดับ
ต้นทุนขายสินค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตเองเพื่อจําหน่ายประกอบด้วย ต้นทุนวัสดุแผ่นเหล็กรีดเย็นเคลือบ
สังกะสีผสมอลูมิเนียม ฉนวนกันความร้อน และวัสดุประกอบอื่น ค่าแรงฝ่ ายผลิต ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายฝ่ าย
ผลิต เป็ นต้น ต้นทุนขายสินค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดซือ้ มาจําหน่ายควบคู่กับผลิตภัณฑ์หลักจะประกอบด้วย ต้นทุน
โครงสร้างอาคารเหล็กสําเร็จรู ป ต้นทุนวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้รว่ มในการก่อสร้างหรือติดตัง้ หลังคาและฝาผนัง ค่าแรง และค่าใช้จ่าย
ฝ่ ายโรงงาน เป็ นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า อัตราส่วนต้นทุนขายและบริการในช่วงปี 2560 – 2562 พบว่าอยูใ่ นอัตราส่วนที่
ใกล้เคียงกัน เป็ นผลมาจากการลดลงของราคาวัตถุดิบผันผวนน้อยและมีการสํารองการจัดหาวัตถุดิบจากหลายแหล่ง
กําไรขัน้ ต้นและอัตรากําไรขัน้ ต้น
ปี 2560 – 2562 บริษัทมีกาํ ไรขัน้ ต้น เท่ากับ 99.52 ล้านบาท 89.37 ล้านบาท และ 82.86 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากําไร
ขัน้ ต้นร้อยละ 25.30 ร้อยละ 23.67 และร้อยละ 24.24 ตามลําดับ อัตรากําไรขัน้ ต้นในช่วงปี 2560 - 2562 อยู่ในอัตราส่วนที่
ใกล้เคียงกัน
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริการ
ปี 2560 - 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเท่ากับ 46.73 ล้านบาท 44.48 ล้านบาท และ 40.39 ล้านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริการต่อรายได้จากการขายและบริการรวม เท่ากับร้อยละ 10.52 ร้อยละ 11.31
และร้อยละ 10.70 ตามลําดับ โดยในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเท่ากับ 44.48 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี
2559 เท่ากับ 2.25 ล้านบาท หรือคิดเป็ นลดลงร้อยละ 4.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 และในปี 2561 บริษัทมีคา่ ใช้จา่ ยในการ
ขายและบริการเท่ากับ 40.39 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 เท่ากับ 4.09 ล้านบาท หรือคิดเป็ นลดลงร้อยละ 9.19 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปี 2560 การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริการอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2559 – 2561 เกิดจากค่าใช้จ่ายบางรายการ
ลดลง เช่น ค่าคอมมิชชั่น
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ปี 2560 – 2562 บริษั ท มี ค่า ใช้จ่ า ยในการบริห ารเท่า กับ 48.50 ล้า นบาท 46.43 ล้า นบาท และ 56.77 ล้า นบาท
ตามลําดับ ในปี 2560 - 2562 บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากในปี 2562 มีการ
ตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเพิ่มเติมและการปรับมาตรฐานบัญชีใหม่ทาํ ให้คา่ ใช้จ่ายในการบริหารปี 2562 เพิ่มขึน้
ต้นทุนทางการเงิน
ปี 2560 - 2562 บริษัทมีตน้ ทุนทางการเงินเท่ากับ 7.82 ล้านบาท 3.94 ล้านบาท และ 2.79 ล้านบาท ตามลําดับ โดย
ต้นทุนทางการเงินทัง้ หมดเป็ นดอกเบีย้ จ่ายที่เกิดจากการรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้มีตน้ ทุนทาง
การเงินลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากมีการจ่ายชําระและใช้วงเงินเชื่อจากสถาบันการเงินลดลง
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กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินงวดบัญชีปี 2560 - 2562 บริษัทมีกาํ ไรสุทธิ เท่ากับ 5.43 ล้านบาท 5.12 ล้านบาท และ
ขาดทุน 11.19 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ รอ้ ยละ 1.38 ร้อยละ 1.36 และขาดทุนร้อยละ 3.27 ตามลําดับ
สาเหตุที่กาํ ไรสุทธิในปี 2561 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จา่ ยใน
การบริหารคงที่ในขณะที่รายได้จากการขายและบริการลดลง ส่วนผลขาดทุนปี 2562 นัน้ เป็ นมาจากรายได้จากการขายที่ลดลง
ประกอบกับการตัง้ ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเครือ่ งจักร การตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเพิ่มขึน้ และการปรับมาตรฐานบัญชีใหม่

ทําให้คา่ ใช้จ่ายในการบริหารปี 2562 เพิ่มขึน้
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14.2 ฐานะการเงินของบริษัท
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2561 2562 บริษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับ 656.60 ล้านบาท 570.59 ล้านบาท และ
558.16 ล้านบาท ตามลําดับ โดยรายการสินทรัพย์ที่สาํ คัญ ที่สง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์รวมของบริษัท มีดงั นี ้
สินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2561 2562 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 227.61 ล้านบาท 136.81 ล้าน
บาท และ 137.05 ล้านบาท ตามลําดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี ้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2561 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 8.40 ล้านบาท
11.84 ล้านบาท และ 15.51 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่แต่ละสาขาจะมีการรับชําระค่าสินค้าเป็ นเงินสดจากกลุม่ ลูกค้า
รายย่อย (Retail) ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้าหลัก บริษัทจึงมีการกําหนดนโยบายในการควบคุมการนําส่งรายได้ของทุก
สาขา โดยทุกๆ สิน้ วันแต่ละสาขาจะต้องทําการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทเพื่อทําการตรวจสอบเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลการขายแต่ละวัน
- ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น - สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2561 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 15.14 ล้านบาท
25.66 ล้านบาท และ 19.60 ล้านบาท ซึง่ มีรายละเอียดตามตารางดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท)

ลูกหนีก้ ารค้า
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้า
เช็ครับล่วงหน้า
ลูกหนีก้ ารค้า – สุทธิ
ลูกหนีอ้ ่ืน – สุทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น - สุทธิ

31 ธ.ค. 60
15.26
(6.16)
9.10
1.82
10.92
4.22
15.14

31 ธ.ค. 61
25.21
(6.16)
19.05
1.63
20.68
4.98
25.66

31 ธ.ค. 62
19.26
(12.77)
6.49
0.06
6.55
13.05
19.60

หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของลูกหนีก้ ารค้า ตัง้ แต่ช่วงปี 2560 - 2562 พบว่า ยอดลูกหนีก้ ารค้า
เพิ่มขึน้ ในช่วงปี 2560 – 2561 และมียอดลูกหนีก้ ารค้าลดลงในช่วงปี 2562 และหากพิจารณาจากประสิทธิภาพ
การจัดเก็บหนี ้ จะพบว่าบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ยในช่วงปี 2560 - 2562 เท่ากับ 7.92 วัน 17.59 วัน และ
10.31 วัน ตามลําดับ โดยบริษัทพิจารณาให้เครดิตเทอมเฉพาะกับกลุม่ ลูกค้าโครงการ (Project) และกลุม่ ลูกค้า
ตัวแทน (Agent/Dealer) ที่มีการติดต่อค้าขายมานานและไม่มีประวัติการชําระหนีล้ า่ ช้า และมีนโยบายให้เครดิต
เทอมประมาณ 7-15 วัน ยกเว้นเป็ นกรณีโครงการพิเศษที่มีมลู ค่างานสูงและมีฐานะการเงินที่เข้มแข็งจะให้เครดิต
เทอมได้สงู สุดไม่เกิน 2 เดือน บริษัทกําหนดนโยบายการพิจารณาตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญร้อยละ 100 จากยอด
ลูกหนีก้ ารค้าที่มีอายุหนีค้ งค้างเกินกําหนดนานกว่า 1 ปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2521 มียอดลูกหนีแ้ ละเช็ครับล่วงหน้าแยกตามอายุหนีค้ งค้างดังนี ้
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มูลค่าลูกหนี้การค้า
31 ธ.ค. 61
4.47
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
เกินกําหนด
7.14
- น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
8.63
- มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
0.21
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
6.39
- มากกว่า 12 เดือน
26.84
รวมลูกหนีก้ ารค้า
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
(6.16)
รวมลูกหนีก้ ารค้า – สุทธิ
20.68

ร้อยละ 31 ธ.ค. 62
16.62%
1.53
26.72%
32.16%
0.78%
23.82%
100.00%

2.08
0.24
1.59
13.88
19.32
(12.77)
6.55

(หน่วย : ล้านบาท)

ร้อยละ
7.87%

10.77%
1.24%
8.23%
71.88%
100.00%

- สินค้าคงเหลือ–สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2561 2562 บริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 204.08 ล้าน
บาท 92.47 ล้านบาท และ 65.98 ล้านบาท
บริษัทแสดงมูลค่าวัตถุดิบในราคาทุนตามวิธีเฉพาะเจาะจงหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ่า
กว่า และแสดงมูลค่าสินค้าสําเร็จรู ปอะไหล่ซ่อมบํารุ งและวัสดุสิน้ เปลืองในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน–ออกก่อน
หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ซึง่ มีรายละเอียดตามตารางดังนี ้

สินค้าสําเร็จรูป
วัตถุดิบ
อะไหล่ซอ่ มบํารุงและวัสดุสนิ ้ เปลือง
สินค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

31 ธ.ค. 60
48.95
155.20
0.74
204.89
(0.82)
204.07

(หน่วย : ล้านบาท)

31 ธ.ค. 61
38.63
54.05
0.60
93.28
(0.82)
92.46

31 ธ.ค. 62
39.59
26.66
0.55
67.00
(0.82)
65.98

บริษัทมีนโยบายการจัดเก็บและควบคุมวัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรู ปในแต่ละสาขา โดยมีเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
คลังที่ประจําแต่ละสาขาเป็ นผูค้ วบคุมการเบิกใช้ และบันทึกข้อมูล โดยจะต้องทําการสรุ ปข้อมูลวัตถุดิบและ
สินค้าสําเร็จรู ปคงเหลือส่งให้เจ้าที่ฝ่ายคลังและบัญชีของสํานักงานใหญ่รว่ มกันทําการตรวจสอบกับข้อมูลใน
ระบบทุกๆ สิน้ วัน ซึ่งผูบ้ ริหารจะมีการพิจารณาปริมาณวัตถุดิบคงเหลือเพื่อเลือกสั่งวัตถุดิบที่มีปริมาณคงเหลือ
ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดเพื่อให้เพียงพอและสอดคล้องกับเป้าหมายยอดขาย โดยวิเคราะห์จากอายุการหมุนเวียน
ของสินค้าแต่ละกลุม่ แต่ละประเภทเพื่อลดภาระการสต๊อกสินค้าคงเหลือให้เพียงพอ ทําให้ในช่วงปี 2560 - 2562
บริษัทมีวตั ถุดิบลดลงอย่างต่อเนื่องจากการปรับนโยบายสต๊อกวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ และตอบสนอง
ต่อรายได้จากการขายที่มีแนวโน้มลดลงในช่วงที่ผ่านมา
ทัง้ นี โ้ ดยในช่วงปี 2560 - 2562 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากับ 126.76 วัน 187.80 วัน และ
111.63 วัน ตามลําดับ บริษัทกําหนดนโยบายค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงจากการพิจารณาการเสือ่ มสภาพของสินค้า
คงเหลือ ซึง่ วัตถุดิบและสินค้าสําเร็จรูปส่วนใหญ่ทาํ จากเหล็กรีดเย็นเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียม และวัสดุอปุ กรณ์
3 - 14 หน้าที่ 5
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ที่ทาํ จากเหล็ก ดังนัน้ จึงมีโอกาสเสือ่ มสภาพค่อนข้างตํ่า บริษัทจึงมีการตัง้ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสําหรับ ณ สิน้ ปี
2562 เพียงจํานวน 0.82 ล้านบาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2561 2562 บริษัทมีมลู ค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 428.98 ล้านบาท 433.78 ล้าน
บาท และ 421.11 ล้านบาท ตามลําดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี ้
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2561 2562 บริษัทมีมลู ค่าอสังหาริมทรัพย์
เพื ่อ การลงทุน -สุท ธิ เท่า กับ 106.61 ล า้ นบาท 108.93 ล า้ นบาท และ 196.21 ล า้ นบาท โดยรายการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าว เป็ นที่ดินเปล่าซึ่งบริษัทลงทุนเพื่อรองรับการขยายคลังสินค้าให้เช่าใน
อนาคต
- ที่ดิน อาคาร และอุป กรณ์– สุท ธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2561 2562 บริษัทมีมูลค่าที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์–สุทธิ เท่ากับ 304.86 ล้านบาท 299.75 ล้านบาท และ 189.54 ล้านบาท โดยในปี 2562 บริษัทมีการลงทุน
เพิ่ม 11.36 ล้านบาท และมีการจําหน่าย/โอนออก 102.12 ล้านบาท และตัดค่าเสื่อมราคาในงวดปี 2562 เท่ากับ
19.45 ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สนิ
หนีส้ นิ รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2561 2562 บริษัทมีหนีส้ ินรวมเท่ากับ 323.85 ล้านบาท 204.52 ล้านบาท และ 108.43
ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 41.73 ร้อยละ 31.15 และร้อยละ 19.00 ตามลําดับ โดย
รายการหนีส้ นิ ที่มีการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญ มีดงั นี ้
หนีส้ นิ หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2561 2562 บริษัทมีหนีส้ ินหมุนเวียน เท่ากับ 182.48 ล้านบาท 104.89 ล้านบาท และ
105.72 ล้านบาท ตามลําดับ มีรายละเอียดในแต่ละรายการที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี ้
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2561 2562 มีมูลค่า
เท่ากับ 130.38 ล้านบาท 64.89 ล้านบาท และ 81.53 ล้านบาท ตามลําดับ โดยวงเงินดังกล่าวใช้สาํ หรับหมุนเวียน
ในการซือ้ และสต๊อกวัตถุดิบ ให้เครดิตแก่ลกู หนีก้ ารค้า และมีบางกรณีนาํ ไปใช้สาํ หรับเป็ นเงินมัดจําค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ ทัง้ ในส่วนของงานตามสัญญาและการก่อสร้างต่างๆ ของบริษัท
- เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2561 2562 มีมูลค่าเท่ากับ 28.25 ล้านบาท 23.73
ล้านบาท และ 24.19 ล้านบาท ตามลําดับ ซึง่ มีรายละเอียดตามตารางดังนี ้

เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ่ืน
รวมเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น
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31 ธ.ค. 60
11.40
16.85
28.25

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62
9.26
14.77
15.41
9.24
24.67
24.19

บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

เจ้าหนีก้ ารค้าในช่วงปี 2560 - 2562 ลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทมียอดซือ้ วัตถุดิบลดลง ในช่วงปี 2560
2561 2562 บริษัทมีระยะเวลาการจ่ายชําระหนี ้ เท่ากับ 7.08 วัน 13.08 วัน และ 6.52 วัน ตามลําดับ
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2561 2562 บริษัทมีหนีส้ ินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 22.05 ล้านบาท 3.54 ล้านบาท และ
3.97 ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
- เงิ นกู้ยืมระยะยาว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2561 2562 บริษัทมีภาระหนีเ้ งินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินรวมกับภาระหนีเ้ งินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี เท่ากับ 38.81 ล้านบาท 16.18 ล้านบาท และ
0.00 ล้านบาท ตามลําดับ เป็ นผลมาจากการที่บริษัทได้ผ่อนชําระวงเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงินที่ขอสนับสนุน
มาเพื่อลงทุนขยายสาขาและสั่งซือ้ เครือ่ งจักรสําหรับเพิ่มกําลังการผลิตจนหมด และยังไม่มีการกูย้ ืมใหม่เพิ่ม
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2561 2562 บริษัทมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 452.07 ล้านบาท 462.16 ล้านบาท และ
448.47 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 68.85 ร้อยละ 81.00 และร้อยละ 80.35 ตามลําดับ มีรายละเอียด
ในแต่ละรายการที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี ้
- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชําระแล้ว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562 บริษัทมีทนุ จดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
เท่ากับ 170.00 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ จากการเสนอขายหุน้ IPO หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมูลค่าเท่ากับ
195.66 ล้านบาท
- กําไรสะสม : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกาํ ไรสะสมจัดสรรสํารองตามกฎหมายมูลค่า 5.04 ล้านบาท และ
มีกาํ ไรส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรรจํานวน 78.35 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเสนองดจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 โดยจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
2563 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
สภาพคล่อง
บริษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 2561 2562 เท่ากับ 1.25 เท่า 1.30 เท่า และ 1.30 เท่า
ตามลําดับ สาเหตุที่อตั ราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึน้ ในปี 2561 และ 2562 เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน้ จาก
สถาบันการเงินลดลง ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 - หน้าที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลําดับ

1.

รายชื่อ/ตําแหน่ง

นายศักดิช์ ยั เจริญศิรพิ รกุล
- ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอิสระ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

54 ปริญญาโท
- MBA, The Robert Gordon
University, Aberdeen

สัดส่วน
ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง การถือ
ครอบครัวระหว่าง หุ้นใน
ช่วงเวลา
ตําแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
บริษัท
(%)
ไม่มี
2557 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริษัท / ประธาน
- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นงานเหล็กแปร
บริษทั เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
รู ปตามรู ปแบบและขนาดตาม
ความต้องการของลูกค้า

ปริญญาตรี
- เภสัชศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2543 - ปัจจุบนั - อาจารย์ประจําหลักสูตร บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

- สถาบันการศึกษา

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP) รุ น่ ที่
112/2014
2

นายเจริญ เจริญกิจ
- กรรมการบริษัท / ประธานที่ปรึกษา
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- นายบุญแถม เจริญกิจ

72 - ประถมศึกษาปี ท่ี 3

บิดาของ
15.53% 2545 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท / ประธานที่ปรึกษา
นายนิพนธ์ เจริญกิจ
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP) รุ น่
ที่ SEC/2013

เอกสารแนบ 1 - หน้าที่ 1

- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นงานเหล็กแปร
รู ปตามรู ปแบบและขนาดตาม
ความต้องการของลูกค้า

ลําดับ

รายชื่อ/ตําแหน่ง

3

นายนิพนธ์ เจริญกิจ
กรรมการบริษัท / ประธาน
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ ายบริหาร
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

44 ปริญญาโท
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

สัดส่วน
ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง การถือ
ครอบครัวระหว่าง หุ้นใน
ช่วงเวลา
ตําแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
บริษัท
(%)
บุตรชายของ
9.18% 2545 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / - ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
นายเจริญ เจริญกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นงานเหล็กแปร
กับ นางนิอร เจริญ
บริษทั เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
รู ปตามรู ปแบบและขนาดตาม
ความต้องการของลูกค้า
กิจ

ปริญญาตรี
- วิศวกรรมศาสตร์ เอกวิศวกรรม
โยธา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP) รุ น่
ที่ 99/2012

เอกสารแนบ 1 - หน้าที่ 2

ลําดับ

4.

รายชื่อ/ตําแหน่ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

นายอลัมพล เจริญกิจ
42 ปริญญาโท
กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

สัดส่วน
ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง การถือ
ครอบครัวระหว่าง หุ้นใน
ช่วงเวลา
ตําแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
บริษัท
(%)
บุตรชายของ
9.18% 2545 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ รอง
- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
นายเจริญ เจริญกิจ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกส์
ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นงานเหล็กแปร
กับ นางนิอร เจริญ
บริษทั เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
รู ปตามรู ปแบบและขนาดตาม
กิจ
ความต้องการของลูกค้า

ปริญญาตรี
- วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP)
รุ น่ ที่ SEC/2013

เอกสารแนบ 1 - หน้าที่ 3

ลําดับ

5.

รายชื่อ/ตําแหน่ง

นางสาวภัสธิตา เจริญกิจ
- กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
- เลขานุการบริษัท
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- นางพเยาว์ เจริญกิจ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

51 ปริญญาโท
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

สัดส่วน
ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง การถือ
ครอบครัวระหว่าง หุ้นใน
ช่วงเวลา
ตําแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
บริษัท
(%)
บุตรสาวของ
9.18% 2545 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
นายเจริญ เจริญกิจ
บริษทั เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นงานเหล็กแปร
กับ นางนิอร เจริญ
รู ปตามรู ปแบบและขนาดตาม
ความต้องการของลูกค้า
กิจ

ปริญญาตรี
- คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP) รุ น่
ที่ 99/2012

6.

นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกิจ
- กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

49 ปริญญาตรี
- คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาการ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

บุตรสาวของ
9.18% 2555 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
นายเจริญ เจริญกิจ
บริษทั เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
กับ นางนิอร เจริญ
กิจ
2537 - 2554 - หุน้ ส่วนบริษทั
หจก.ขอนแก่นเจริญกิจ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP)
รุ น่ ที่ 99/2012

เอกสารแนบ 1 - หน้าที่ 4

- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นงานเหล็กแปร
รู ปตามรู ปแบบและขนาดตาม
ความต้องการของลูกค้า
- ผลิตและจําหน่ายประตูเหล็ก
และประตูมว้ นเหล็ก

ลําดับ

7.

รายชื่อ/ตําแหน่ง

นางสาวอุทยั วรรณ เจริญกิจ
- กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี –

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

46 ปริญญาตรี
- คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP) รุ น่ ที่
112/2014

สัดส่วน
ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง การถือ
ครอบครัวระหว่าง หุ้นใน
ช่วงเวลา
ตําแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
บริษัท
(%)
9.18% 2556 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- ประกอบธุรกิจผลิตและ
บริษทั เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นงาน
เหล็กแปรรู ปตามรู ปแบบและ
ขนาดตามความต้องการของ
ลูกค้า
2553 - 2555

เอกสารแนบ 1 - หน้าที่ 5

- พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย จํากัด มหาชน

- ธุรกิจสายการบิน

8.

นายชาญชัย ไชยวานิชย์ผล
- กรรมการตรวจสอบ/
- กรรมการอิสระ
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

71 ปริญญาตรี
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ไม่มี

-

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP) รุ น่ ที่
112/2014

2557- ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษทั เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบนั - กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
คณะกรรมการจัดสรรที่ดนิ จังหวัดขอนแก่น
2514 - 2551

9.

นายภิญโญ รัตนาพันธุ์
- กรรมการตรวจสอบ/
- กรรมการอิสระ

47 ปริญญาเอก
- สาขา พัฒนาองค์กร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ไม่มี

-

เอกสารแนบ 1 - หน้าที่ 6

- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นงานเหล็กแปร
รู ปตามรู ปแบบและขนาดตาม
ความต้องการของลูกค้า
- หน่วยงานราชการ

- ดําเนินธุรกิจสถาบันการเงิน
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด มหาชนซึง่ เคยดํารง
ตําแหน่งหัวหน้าแผนกสินเชื่อ ดูแลการ
วิเคราะห์สินเชื่อ วิเคราะผลการดําเนินงาน/
งบการเงินของผูก้ ู้ และตําแหน่งสุดท้ายคือ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ธนาคารกรุ งไทย เป็ นหนึง่ ในคณะผูบ้ ริหารที่
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับผล
ประกอบการและงบการเงินของธนาคาร

2557 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษทั เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)

- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นงานเหล็กแปร

ลําดับ

รายชื่อ/ตําแหน่ง

(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทาง การถือ
ครอบครัวระหว่าง หุ้นใน
ผู้บริหาร
บริษัท
(%)

ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตําแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ
รู ปตามรู ปแบบและขนาดตาม
ความต้องการของลูกค้า

ปริญญาโท
- MBA, สาขา การเงิน
Virginia Polytechnic Institute
and State University, USA

2544 - ปัจจุบนั - อาจารย์ประจํา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

- สถาบันการศึกษา

ปริญญาตรี
- วิศกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต
สถาบัน เทคโนโลยี พระจอม
เกล้า เจ้าคุณ ทหาร ลาดกระบัง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP) รุ น่ ที่
112/2014

10. นางสาวศิรพิ ร มาตราแสง
- รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี

37 ปริญญาตรี
- สาขา การตลาด
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
นนทบุรี

- ไม่มี -

-

เอกสารแนบ 1 - หน้าที่ 7

2561 - ปัจจุบนั - รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
บริษทั เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
2546-2557 - ผูจ้ ดั การเขตสาขาภาคเหนือ
บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
2557-2560 -หัวหน้าฝ่ ายบัญชี

- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นงานเหล็กแปร
รู ปตามรู ปแบบและขนาดตาม
ความต้องการของลูกค้า

ลําดับ

รายชื่อ/ตําแหน่ง

11. นายรวิวรรธน์ อุปทุม
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

สัดส่วน
ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง การถือ
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่าง หุ้นใน
(ปี )
ช่วงเวลา
ตําแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
บริษัท
(%)
32 ปริญญาตรี
- ไม่มี 2556 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
- บัญชีบณ
ั ฑิต
บริษทั เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นงานเหล็กแปร
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
รู ปตามรู ปแบบและขนาดตาม
ความต้องการของลูกค้า
ใบอนุญาตผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

(CPA) เลขที่ 11205 , FAP
2558-ปัจจุบนั - หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด เอส เอ็น การสอบบัญชี

2556 - 2557 - หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ห้างหุน้ ส่วนสามัญไม่จดทะเบียน เอส เอ็น
การสอบบัญชี
2552 – 2555 - ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี
บริษัท เอ็ม.อาร์.แอนด์ แอสโซซิเอท จํากัด

เอกสารแนบ 1 - หน้าที่ 8

- ดําเนินธุรกิจตรวจสอบบัญชีและ
ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี

เอกสารแนบ 2
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2562

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษทั เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
แบบประเมินนีจ้ ัดทําโดยคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเป็ นความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความพอเพียง
ของระบบควบคุมภายใน

การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์ กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่ าของความซื่ อตรง (integrity) และจริยธรรม
คําถาม
1.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตั ิที่อยูบ่ นหลักความ
ซื่ อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง
1.1.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ประจําวัน และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ
1.1.2 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ลูกค้า และบุคคลภายนอก
1.2 มีขอ้ กําหนดที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย
ความซื่ อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง
1.2.1 มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับจริ ยธรรม (code of conduct) สําหรับผูบ้ ริ หารและ
พนักงาน ที่เหมาะสม
1.2.2 มีขอ้ กําหนดห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั กิจการ ซึ่ งรวมถึงการห้ามคอร์ รัปชันอันทําให้เกิด
ความเสี ยหายต่อองค์กร 1
0

1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่ าฝื นข้อกําหนดข้างต้น
1.2.4 มีการสื่ อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยูใ่ นการปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษเป็ นประจําทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of
conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงาน
กํากับดูแลการปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 การประเมินตนเองโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
1.3.3 การประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากภายนอกองค์กร
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับความ
ซื่ อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ

1

บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ ยงของบริ ษทั

ใช่










NA


ไม่ ใช่

คําถาม
1.4.1 มีกระบวนการที่ทาํ ให้สามารถตรวจพบการฝ่ าฝื นได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
1.4.2 มีกระบวนการที่ทาํ ให้สามารถลงโทษหรื อจัดการกับการฝ่ าฝื นได้อย่าง
เหมาะสม และภายในเวลาอันควร
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําที่ขดั ต่อหลักความซื่ อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร

ใช่



ไม่ ใช่



2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และทําหน้ าทีก่ าํ กับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
คําถาม
2.1 มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ ายบริ หาร โดยได้สงวน
สิ ทธิ์ อาํ นาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน
2.2 คณะกรรมการกํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายการดําเนินธุ รกิจที่ชดั เจนและ
วัดผลได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารและพนักงาน
2.3 คณะกรรมการกํากับดูแลให้บริ ษทั กําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่ งครอบคลุมบทบาทที่สาํ คัญของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน และผูร้ ับผิดชอบต่อรายงาน
ทางการเงิน
2.4 คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั และมีความเชี่ยวชาญที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั หรื อสามารถขอคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องนั้นๆได้
2.5 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู ้ ความสามารถน่าเชื่อถือ
และมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริ ง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริ ษทั ไม่มีความสัมพันธ์อ่ืนใด อันอาจมีอิทธิ พลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิ
หน้าที่อย่างเป็ นอิสระ ในจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอ
2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่ องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึ่ งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ ยง
กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่ อสาร และการติดตาม

ใช่










ไม่ ใช่

3. ฝ่ ายบริหารได้ จัดให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั่ งการและ
ความรับผิดชอบทีเ่ หมาะสมเพื่อให้ องค์ กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight)
ของคณะกรรมการ
คําถาม

ใช่

3.1 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่ วนงานที่สาํ คัญ ซึ่งทําให้
เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ข้ ึนตรงกับกรรมการ
ตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผูบ้ ริ หารระดับสู งกําหนดสายการรายงานในบริ ษทั โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่ อสารข้อมูล
3.3 มีการกําหนด มอบหมาย และจํากัดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน



ไม่ ใช่




4. องค์ กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรทีม่ ีความรู้ ความสามารถ
คําถาม
4.1 บริ ษทั มีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ้
และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิ
นั้นอย่างสมํ่าเสมอ
4.2 บริ ษทั มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้แรงจูงใจหรื อรางวัลต่อ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้ าหมาย
รวมถึง การสื่ อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทราบ
4.3 บริ ษทั มีกระบวนการแก้ไขปั ญหาหรื อเตรี ยมพร้อมสําหรับการขาดบุคลากรที่มี
ความรู ้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา
4.4 บริ ษทั มีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน เช่น
การจัดระบบที่ปรึ กษา (mentoring) และการฝึ กอบรม
4.5 บริ ษทั มีแผนและกระบวนการสรรหาผูส้ ื บทอดตําแหน่ง (succession plan) ที่สาํ คัญ

ใช่







ไม่ ใช่

5. องค์ กรกําหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม
5.1 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารมีกระบวนการและการสื่ อสารเชิงบังคับให้บุคลากร
ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
กระบวนการปฏิบตั ิ ในกรณี ที่จาํ เป็ น
5.2 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารกําหนดตัวชี้วดั ผลการปฏิบตั ิงาน การสร้างแรงจูงใจ
และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่ องการปฏิบตั ิตาม Code of Conduct
และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริ ษทั
5.3 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นให้สามารถเชื่ อมโยงกับความสําเร็ จของหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามการควบคุม
ภายในด้วย
5.4 คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไป
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน

ใช่



ไม่ ใช่





การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
6. องค์ กรกําหนดวัตถุประสงค์ ไว้ อย่ างชั ดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สามารถระบุและประเมินความ
เสี่ ยงต่ าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม
6.1 บริ ษทั สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทัว่ ไป และเหมาะสมกับ
ธุ รกิจในขณะนั้น โดยแสดงได้วา่ รายการในรายงานทางการเงินมีตวั ตนจริ ง ครบถ้วน
แสดงถึงสิ ทธิหรื อภาระผูกพันของบริ ษทั ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิ ดเผย
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริ ษทั กําหนดสาระสําคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สาํ คัญ
เช่น ผูใ้ ช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รายงานทางการเงินของบริ ษทั สะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริ ษทั
อย่างแท้จริ ง
6.4 คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง อนุมตั ิและสื่ อสารนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ น
ส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

ใช่







ไม่ ใช่

7. องค์ กรระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ ยงทุกประเภททีอ่ าจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ ไว้
อย่ างครอบคลุมทัว่ ทั้งองค์ กร
คําถาม
7.1 บริ ษทั ระบุความเสี่ ยงทุกประเภทซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุ รกิจทั้งระดับ
องค์กร หน่วยธุ รกิจ ฝ่ ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ
7.2 บริ ษทั วิเคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอกองค์กร ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ การดําเนิ นงาน การรายงาน
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริ หารทุกระดับมีส่วนร่ วมในการบริ หารความเสี่ ยง
7.4 บริ ษทั ได้ประเมินความสําคัญของความเสี่ ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
7.5 บริ ษทั มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ ยง โดยอาจเป็ นการ
ยอมรับความเสี่ ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความ
เสี่ ยง (avoidance) หรื อการร่ วมรับความเสี่ ยง (sharing)

ใช่



ไม่ ใช่






8. องค์ กรได้ พจิ ารณาถึงโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ ยงทีจ่ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์ ขององค์ กร
คําถาม
8.1 บริ ษทั ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริ ตแบบต่างๆ
เช่น การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ การทําให้สูญเสี ยทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน
การที่ผบู ้ ริ หารสามารถฝ่ าฝื นระบบควบคุมภายใน (management override of internal
controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สาํ คัญ การได้มาหรื อใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน
โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
8.2 บริ ษทั ได้ทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็ นไป
ได้ของเป้ าหมายที่กาํ หนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้
สิ่ งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกั ษณะส่ งเสริ มให้พนักงาน
กระทําไม่เหมาะสม เช่น ไม่ต้ งั เป้ าหมายยอดขายของบริ ษทั ไว้สูงเกินความเป็ นจริ ง
จนทําให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็ นต้น

ใช่





ไม่ ใช่

คําถาม
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับโอกาส
ในการเกิดทุจริ ต และมาตรการที่บริ ษทั ดําเนินการเพื่อป้ องกันหรื อแก้ไขการทุจริ ต
8.4 บริ ษทั ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ที่กาํ หนดไว้

ใช่



ไม่ ใช่



9. องค์ กรสามารถระบุและประเมินความเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อระบบการควบคุม
ภายใน
คําถาม
9.1 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุ รกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.2 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการทําธุ รกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุ รกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว
9.3 บริ ษทั ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูน้ าํ องค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจ
การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กาํ หนดมาตรการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว

ใช่



ไม่ ใช่




การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์ กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ ยงทีจ่ ะไม่ บรรลุวตั ถุประสงค์ ขององค์ กร ให้ อยู่
ในระดับทีย่ อมรับได้
คําถาม
10.1 มาตรการควบคุมของบริ ษทั มีความเหมาะสมกับความเสี่ ยง และลักษณะเฉพาะ
ขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขต
การดําเนิ นงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ

ใช่



ไม่ ใช่

คําถาม
10.2 บริ ษทั มีมาตรการควบคุมภายในที่กาํ หนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และครอบคลุม
กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
ธุ รกรรมด้านการเงิน การจัดซื้ อ และการบริ หารทัว่ ไป ตลอดจนกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าที่ และลําดับชั้นการอนุมตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
รัดกุม เพื่อให้สามารถป้ องกันการทุจริ ตได้ เช่น มีการกําหนดขนาดวงเงินและอํานาจ
อนุมตั ิของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมตั ิโครงการลงทุน ขั้นตอนการ
จัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผูข้ าย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสิ นใจจัดซื้ อ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรื อ การเบิกใช้เครื่ องมือต่างๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มี
กระบวนการสําหรับกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อประโยชน์ใน
การติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณี ที่บริ ษทั อนุมตั ิธุรกรรมหรื อทําสัญญากับผูท้ ี่เกี่ยวข้องในลักษณะ
ที่มีผลผูกพันบริ ษทั ในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสัญญาซื้อขายสิ นค้า การให้กยู้ มื
การคํ้าประกัน บริ ษทั ได้ติดตามให้มนั่ ใจแล้วว่า มีการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริ ษทั เช่น ติดตามการชําระคืนหนี้ตาม
กําหนด หรื อมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็ นต้น
10.3 บริ ษทั กําหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
การควบคุมแบบ manual และ automated หรื อการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม
10.4 บริ ษทั กําหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ
กลุ่มบริ ษทั หน่วยธุ รกิจ สายงาน ฝ่ ายงาน แผนก หรื อกระบวนการ
10.5 บริ ษทั มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน
โดยเด็ดขาด เพื่อเป็ นการตรวจสอบซึ่ งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมตั ิ
(2) หน้าที่บนั ทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ใช่











ไม่ ใช่

11. องค์ กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่ วยสนับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
คําถาม
11.1 บริ ษทั ควรกําหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงานและการควบคุมทัว่ ไปของระบบสารสนเทศ
11.2 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม
11.3 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มี
ความเหมาะสม
11.4 บริ ษทั ควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบํารุ งรักษา
ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

ใช่



ไม่ ใช่





12. องค์ กรจัดให้ มีกจิ กรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ กาํ หนดสิ่ งทีค่ าดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายทีก่ าํ หนดไว้น้ ันสามารถนําไปสู่ การปฏิบัตไิ ด้
คําถาม
12.1 บริ ษทั มีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทําธุ รกรรมของผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมตั ิ
ที่กาํ หนด เช่น ข้อบังคับของบริ ษทั เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพื่อป้ องกันการหาโอกาสหรื อนําผลประโยชน์ของบริ ษทั
ไปใช้ส่วนตัว
12.2 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมกระทําโดยผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสี ย
ในธุ รกรรมนั้น
12.3 บริ ษทั มีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมตั ิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของ
บริ ษทั เป็ นสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก
(at arms’ length basis)
12.4 บริ ษทั มีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม
รวมทั้งกําหนดแนวทางให้บุคคลที่บริ ษทั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั ย่อยหรื อร่ วมนั้น ถือปฏิบตั ิ (หากบริ ษัทไม่ มเี งินลงทุนในบริ ษัทย่ อยหรื อ
บริ ษัทร่ วมไม่ ต้องตอบข้ อนี)้

ใช่







ไม่ ใช่

คําถาม
12.5 บริ ษทั กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายและกระบวนการ
ไปปฏิบตั ิโดยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิของบริ ษทั ได้รับการนําไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม
โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในการปฏิบตั ิงาน
12.7 บริ ษทั ทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยูเ่ สมอ

ใช่



ไม่ ใช่




ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์ กรข้ อมูลทีเ่ กี่ยวข้ องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนิน
ไปได้ ตามทีก่ าํ หนดไว้
คําถาม
13.1 บริ ษทั กําหนดข้อมูลที่ตอ้ งการใช้ในการดําเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
13.2 บริ ษทั พิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริ มาณและความถูกต้อง
ของข้อมูล
13.3 บริ ษทั ดําเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีขอ้ มูลที่สาํ คัญอย่างเพียงพอสําหรับ
ใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สาํ คัญ เช่น รายละเอียดของเรื่ องที่เสนอ
ให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริ ษทั ทางเลือกต่าง ๆ
13.4 บริ ษทั ดําเนินการเพื่อให้กรรมการบริ ษทั ได้รับหนังสื อนัดประชุมหรื อเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ระบุขอ้ มูลที่จาํ เป็ นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด
13.5 บริ ษทั ดําเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร
เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรื อข้อสังเกต
ของกรรมการในเรื่ องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ อง
ที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น

ใช่







ไม่ ใช่

คําถาม
13.6 บริ ษทั มีการดําเนินการดังต่อไปนี้
13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณี ที่ได้รับแจ้งจากผูส้ อบบัญชีหรื อผูต้ รวจสอบภายในว่ามีขอ้ บกพร่ อง
ในการควบคุมภายใน บริ ษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่ องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว

ใช่

ไม่ ใช่

ใช่

ไม่ ใช่



14. องค์ กรสื่ อสารข้ อมูลภายในองค์ กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบต่ อ
การควบคุมภายในทีจ่ ําเป็ นต่ อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้
ตามทีว่ างไว้
คําถาม
14.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีช่องทาง
การสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
14.2 บริ ษทั มีการรายงานข้อมูลที่สาํ คัญถึงคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ และ
คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จาํ เป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อ
สอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ตอ้ งการ เช่น การกําหนดบุคคลที่เป็ นศูนย์ติดต่อเพือ่ ให้
สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการติดต่อสอบถาม
ข้อมูลจากผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน การจัดประชุ มระหว่างคณะกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารื อระหว่างคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารนอกเหนื อจากการประชุมคณะกรรมการ เป็ นต้น
14.3 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ
ภายในบริ ษทั สามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ตภายในบริ ษทั
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย






15. องค์ กรได้ สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่ อการควบคุม
ภายใน
คําถาม
15.1 บริ ษทั มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และมีช่องทางการสื่ อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่ องร้องเรี ยน เป็ นต้น

ใช่



ไม่ ใช่

คําถาม
15.2 บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรื อช่องทางลับเพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรื อเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรื อทุจริ ต (whistleblower hotline) แก่บริ ษทั ได้อย่างปลอดภัย

ใช่



ไม่ ใช่

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์ กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่าการควบคุมภายในยัง
ดําเนินไปอย่ างครบถ้ วน เหมาะสม
คําถาม
16.1 บริ ษทั จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจและข้อกําหนด
ห้ามฝ่ ายบริ หารและพนักงานปฏิบตั ิตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละส่ วนงานติดตามการปฏิบตั ิ และรายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบตั ิ และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
16.2 บริ ษทั จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้
โดยการประเมินตนเอง และ/หรื อการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
บริ ษทั
16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ ี่มีความรู ้และ
ความสามารถ
16.5 บริ ษทั กําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ข้ ึนตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
16.6 บริ ษทั ส่ งเสริ มให้ผตู ้ รวจสอบภายในปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานสากล
การปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)

ใช่









ไม่ ใช่

17. องค์ กรประเมินและสื่ อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่ อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสู งและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คําถาม
17.1 บริ ษทั ประเมินผลและสื่ อสารข้อบกพร่ องของการควบคุมภายใน และดําเนินการ
เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้ าหมาย
ที่กาํ หนดไว้อย่างมีนยั สําคัญ
17.2 บริ ษทั มีนโยบายการรายงาน ดังนี้
17.2.1 ฝ่ ายบริ หารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยพลัน ในกรณี ที่เกิด
เหตุการณ์หรื อสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริ ตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นกฎหมาย
หรื อมีการกระทําที่ผดิ ปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่ อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั
อย่างมีนยั สําคัญ
17.2.2 รายงานข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปั ญหา
(แม้วา่ จะได้เริ่ มดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุ งข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั /คณะกรรมการตรวจสอบ

ใช่









ไม่ ใช่

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 1 - หน้าที่ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารบริษัทย่อย

ลําดับ

1

รายชื่อ/ตําแหน่ง

นายนิพนธ์ เจริญกิจ
- กรรมการบริษัท / ประธาน
กรรมการบริหาร / ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
(ชื่อ-สกุลเดิม)
- ไม่มี -

สัดส่วน
ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง การถือ
อายุ
คุณวุฒกิ ารศึกษา
ครอบครัวระหว่าง หุ้นใน
(ปี )
ช่วงเวลา
ตําแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
บริษัท
(%)
44 ปริญญาโท
บุตรชายของ
9.18% 2545 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท / ประธาน
- ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
นายเจริญ เจริญกิจ
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นงานเหล็กแปร
ขอนแก่น
กับ นางนิอร เจริญ
บริหาร
รู ปตามรู ปแบบและขนาดตาม
บริษทั เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
กิจ
ความต้องการของลูกค้า
- กรรมการบริ ษั ท เคซี เ อ็ ม เพอร์เฟคท์
ปริญญาตรี
- วิศวกรรมศาสตร์ เอกวิศวกรรม
เฮ้าส์ จํากัด
โยธา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
- กรรมการกิจการร่วมค้า เคซีเอ็ม พสิษฐ์
โซล่าพาวเวอร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors
- กรรมการกิจการร่ วมค้า เคซีเอ็ม อรัช
Accreditation Program (DAP) รุ น่
แลนด์ โซล่าพาวเวอร์
ที่ 99/2012

เอกสารแนบ 1 - หน้าที่ 1

ลําดับ

2

รายชื่อ/ตําแหน่ง

นายธนรัช วงษ์ปัญญา
- กรรมการบริษัท เคซีเอ็ม เพอร์
เฟคท์เฮ้าส์ จํากัด
(ชื่อ-สกุลเดิม)
นายขรรค์ชยั วงษ์ปัญญา

อายุ
(ปี )

คุณวุฒกิ ารศึกษา

38 ปริญญาตรี
- วิศวกรรมศาสตร์ เอกวิศวกรรม
โยธา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

สัดส่วน
ประสบการณ์การทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทาง การถือ
ครอบครัวระหว่าง หุ้นใน
ช่วงเวลา
ตําแหน่งและชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหาร
บริษัท
(%)
-ไม่มี0.01% 2561 - ปัจจุบนั - กรรมการบริษัท
- พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั เคซีเอ็ม เพอร์เฟคท์เฮ้าส์ จํากัด
2547 - ปัจจุบนั - ผูจ้ ดั การหน่วยงานโครงสร้างขนาดเล็ก - ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่าย
บริษทั เค.ซี.เมททอลชีท จํากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นงานเหล็ก
แปรรู ปตามรู ปแบบและ
ขนาดตามความต้องการของ
ลูกค้า

เอกสารแนบ 1 - หน้าที่ 2

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท (Compliance)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัทมอบหมายนายรังสฤษฏ์ อุยยืนยงค์ ให้ปฏิบตั ิงานเป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ตู้ รวจสอบภายในของบริษัท
ประสบการณ์การทํางานย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ สัดส่วนการถือหุน้
อายุ คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประกาศนียบัตร ทางครอบครัว
ตําแหน่งและชื่อ
ลําดับ
รายชื่อ/ตําแหน่ง
ในบริษัท
ชื่อหน่วยงาน /
(ปี )
ระหว่าง
ช่
ว
งเวลา
หน่วยงาน /
(%)
สังกัด / บริษัท
ผู้บริหาร
บริษัท
1. นายรังสฤษฏ์ อุยยืนยงค์
38 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ไม่มี - ไม่มี 2558 - ปั จจุบนั
พนง.ตรวจสอบ
บริษัทเค.ซี.เมททอล
ปี ที่ได้รบั ตําแหน่ง : ปี 2559
สาขาวิชา การเงิน คณะ
ภายในและ ISO
ชีท จํากัด (มหาชน)
วิทยาการจัดการ
2554 - 2556
จนท.บริหารต้นทุน บริษัท ปรินทร
จํากัด
2550 – 2552

รักษาการผูจ้ ดั การ บริษัท แอดวานซ์
การเงิน
พร็อพเพอร์ตซี ้ ิน
เนอร์จี ้ จํากัด

2548 – 2549

เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ บริษัท แอดวานซ์
เพาเวอร์ซพั พลาย
การลงทุน
จํากัด

เอกสารแนบ 4
งบการเงินปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

