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สารจากคณะกรรมการ 
 

  ป ี2564 เป็ธอีกหธ่ึงปีถ่ีถือเป็ธฌวานถ้าถาฝของบริผัถ อัธเธ่ืองนาจากสถาธการณ์การแพร่ระบาดของโวรัสไฌไรธา 

(ไฌวิด-19) ถ่ีฝังฌงส่งพลกระถบต่อระบบเศรผฐกิจถ่ัวไลก ตลอดจธการธ านาสู่รูปแบบการด าเธิธชีวิตแบบใหน่ หรือ ถ่ี

เรีฝกว่า New Normal ฌณะกรรนการบริผัถร่วนกับฟ่าฝบริหารนีการติดตานสถาธการณ์และพลกระถบถ่ีอาจเกิดข๊ึธอฝ่าง

ใกล้ชิด รวนถึงการก าหธดนาตรการต่างๆเพ่ือรองรับ ปรับตัว และพัฒธาให้ถัธต่อการเปล่ีฝธแปลงถ่ีเกิดข๊ึธใธถุกรูปแบบ 

 ส าหรับภาพรวนของอุตสาหกรรนฝาธฝธต์ธ๊ัธ ใธปีธ๊ีถือเป็ธอีกปีถ่ีเกิดการชะลอตัว อัธเธ่ืองนาจากสถาธการณ์การ

แพร่ระบาดของโวรัสไฌไรธา (ไฌวิด-19) และปญัหาการขาดแฌลธชิปถ่ีส่งพลกระถบอฝ่างนีธัฝฝะส าฌัญต่อ Supply Change 

แต่กระธ๊ัธไดฝภาพรวนฝอดการพลิตรถฝธต์จะฝังฌงสูงกว่าปีถ่ีพ่าธนา ด้วฝแรงพลักดัธจากตลาดส่งออกรถฝธต์ถ่ีฝังฌงนี

ฌวานแข็งแกร่ง 

  ส าหรับบริผัถธ๊ัธฝังฌงนุ่งน่ัธสร้างฌวานแข็งแกร่งและฌวานสานารถใธการแข่งขัธ ส่งเสรินให้เกิดการวิจัฝและพัฒธา

อฝ่างต่อเธ่ือง เพ่ือรักผาฌุณภาพพลิตภัณท์ให้อฝู่ใธระดับสูงสุด ส่งเสรินและพลักดัธให้เกิดกระบวธการพลิตถ่ีเป็ธนิตรต่อ

สังฌนและสิ่งแวดล้อน การใช้ถรัพฝากรให้เกิดประไฝชธ์สูงสุด ซ่ึงโด้รับฌวานร่วนนือจากพธักงาธถุกฌธเป็ธอฝ่างดี   

ตลอดจธการพลักดัธและส่งเสรินดูแลบุฌลากรใธองฌ์กร ด้วฝปณิธาธใธการเป็ธองฌ์กรเติบไตอฝ่างฝ่ังฝืธ ตานปรัชญาของ

บริผัถ ถ่ีว่า 

 

“สร้างสนดุลระหว่างการถ างาธและชีวิต  

สร้างนูลฌ่าสูงสุดให้กับพู้เกี่ฝวข้องถ๊ังหนด 

ฌธและองฌ์กรถีเ่ติบไตโปพร้อนกัธ  

ก้าวหธ้าอฝ่างโน่หฝุดฝ๊ังเพ่ือสร้างสรรฌ์สังฌนถีดี่” 

 

 ปรัชญาดังกล่าวส่งเสรินให้บุฌลากรใธองฌ์กรตระหธักถึงฌุณฌ่าของฌธ ฌวานส าฌัญของสังฌนและสิ่งแวดล้อน 

การนีจริฝธรรน นีฌวานรู้ และฝึดน่ัธใธการรักผาฌุณภาพ นีฌวานเข้าใจต่อแธวถางปฏิบัติด้าธฌวานรับพิดชอบต่อสังฌน ช่วฝ

ให้สังฌนและสิ่งแวดล้อนสานารถอฝู่ร่วนกัธโด้อฝ่างสนดุลและฝ่ังฝืธ  

 บริผัถนุ่งน่ัธใธการบริหารงาธภาฝใต้ธไฝบาฝการก ากับดูแลกิจการถ่ีดี ให้ฌวานใส่ใจต่อการดูแลรักผาสังฌน ชุนชธ 

สภาพแวดล้อน ตลอดจธให้ฌวานส าฌัญต่อพู้นีส่วธโด้เสีฝถ่ีเก่ีฝวข้องถุกฟ่าฝ ตานหลักการฌวานรับพิดชอบต่อสังฌนของ

ธุรกิจ ด้วฝการด าเธิธธุรกิจอฝ่างนีจริฝธรรน ไปร่งใส ต่อต้าธการถุจริตฌอร์รัปช่ัธถุกรูปแบบ เพ่ือธ าองฌ์กรโปสู่ฌวานส าเร็จ

ถ่ีฝ่ังฝืธอฝ่างแถ้จริง ไดฝบริผัถนีระบบบริหารฌวานเสี่ฝงถ่ีสอดฌล้องกับนาตรฐาธสากล และใช้เป็ธแธวถางใธการถ างาธ นี

การเฟ๋าระวังและติดตานสถาธการณ์ต่างๆ ถ๊ังใธและต่างประเถศ เพ่ือเตรีฝนองฌ์กรให้นีฌวานพร้อนรับนือกับการ

เปล่ีฝธแปลงถ่ีอาจเกิดข๊ึธ  

 ฌณะกรรนการบริผัถขอขอบพระฌุณถ่าธพู้ถือหุ้ธ พู้นีส่วธโด้เสีฝถุกฟา่ฝ ฟา่ฝบริหาร และพธักงาธ ถ่ีนีส่วธร่วนใธการ

พลักดัธให้บริผัถประสบฌวานส าเร็จด้วฝดีตลอดนา ขอไปรดน่ัธใจว่า ฌณะกรรนการบริผัถจะฝึดน่ัธใธการก ากับดูแลกิจการถ่ีดี 

ฌ าธึงถึงประไฝชธ์ต่อพู้นีส่วธโด้เสีฝถุกฟา่ฝ เพ่ือการเติบไตใธถุกนิติ ถ๊ังเศรผฐกิจ สังฌน และสิ่งแวดล้อนอฝ่างฝ่ังฝืธ 

 

 

 

 

        ธาฝสรรเสริญ  จุฬางกูร 

            ประธาธกรรนการ 
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จุดเด่นทางการเงิน 

งบการเงินของบริผัถ ณ 30 กันฝาฝน 2562 2563 2564

Financial Statement as of September 30 2019 2020 2021

พลการด า เนินงาน Operating Performance

ราฝโด้จากการขาฝ

Revenues from Sales
3,046        2,024       2,595       

ราฝโด้ถัง้หมด

Total Revenues
3,071        2,046       2,613       

คา่ใช้จ่าฝรวม

Total Expenses
2,837        1,961       2,376       

ก าโรกอ่นต้นถนุถางการเงินและภาผีเงินโด้

Earnings Before Financial Costs and Income Tax
234           85           239         

ก าโรสุถธิ

Net Earnings
220           82           237         

ฐานะถาง Financial Situation

สินถรพัฝ์หมนุเวีฝน

Current Assets
1,157        1,037       1,178       

สินถรพัฝ์รวม

Total Assets
2,341        2,178       2,320       

หนีสิ้นรวม

Total Liabilities
696           604          729         

ส่วนของพู้ถอืหุ้น

Shareholders Equity
1,644        1,573       1,591       

ข้อมูลต่อหุ้น (หน่วฝ : บาถ) Per Share Data (Unit:Baht)

ก าโรสุถธิต่อหุ้น 

Earnings per Share (EPS)
0.85 0.32 0.91

เงินปันพลต่อหุ้นจากพลการด าเนนิงาน

Dividend per Share of operating performance
1.00 0.50 1.00

มลูคา่ตามบัญชีต่อหุ้น

Book Value per Share
6.33 6.06 6.12

อัตราส่วนถางการเงิน (หน่วฝ : %) Financial Ratios (Unit : %)

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของพู้ถอืหุ้น (เถา่)

Debt/Equity Ratio
0.42 0.38 0.46

อัตราส่วนก าโรสุถธิต่อราฝโด้รวม

Net Earnings Margin
7 4 9

อัตราพลตอบแถนต่อส่วนพู้ถอืหุ้น

Return on Equity (ROE)
13 5 15

อัตราพลตอบแถนจากสินถรพัฝ์รวม

Return on Asset (ROA)
9 4 10

(หน่วฝ: ล้านบาถ / Unit : Million Baht)
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1. โครงสรา้งและการด าเนินงานกลุ่มบริษัท 
 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ในป ี2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ยังคงด าเนินอยู่ท่ัวโลก ซ่ึงนับได้ว่าเปน็วิกฤติคร้ัง

ส าคัญของโลก ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและภูมิภาค  

  ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เกิดการชะลอตามสภาวะการณ์ โดยคาดการณ์ยอดผลิตรถยนต์รวมปน้ีี 1.5 ล้านคัน 

อันเปน็ผลมาจากการลดก าลังการผลิตรถยนต์ของบริษัทรถยนต์ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และได้

ปดิโรงงานเปน็การช่ัวคราวในปลายเดือนกรกฎาคม รวมถึงการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ขณะท่ี

ก าลังซ้ือของผู้บริโภคในประเทศชะลอตัว มีความเข้มงวดในการใช้จ่ายมากข้ึนด้วยเช่นกัน ท้ังน้ีด้านการส่งออกเร่ิมฟื้ นตัว 

เน่ืองจากการควบคุมการแพร่ระบาดท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศคู่ค้าในทวีปเอเชีย ส่งผลให้การส่งออกเพ่ิมข้ึนจากปท่ีีผ่านมา 

อย่างไรก็ตาม จากความท้าทายในคร้ังน้ี บริษัทยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินและความม่ันคงของบริษัท

ให้ผ่านไปได้ด้วยดี จากปจัจัยส าคัญ คือ การควบคุมค่าใช้จ่ายและการลดต้นทุนในการผลิตอย่างต่อเน่ือง โดยยังคงรักษา

คุณภาพเช่นเดิม ท้ังน้ีบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ช้ันน า ใน

การศึกษาและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างสม ่าเสมอ พร้อมท้ังค านึงถึงการสร้างกระบวนการผลิตท่ีเปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกระบวนการท างานและตามมาตรฐานของ ISO14001 บริษัทมีการจัดการ

ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ท้ังภายในและระหว่างองค์กร รวมท้ังคู่ค้าทางธุรกิจ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน

อย่างย่ังยืน 

 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

  บริษัทมีเป้าหมายหลักท่ีจะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถยนต์ในระดับโลก ซ่ึงบริษัทตระหนักว่าปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ บริษัทจะต้อง

ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมกระบวนการและต้นทุนการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ควบคู่กับการเพ่ิมความสัมพันธ์ท่ีดีกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ท้ังในและ

ต่างประเทศให้มากย่ิงข้ึน ส่วนการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของ

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์น้ัน บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือผลิตสินค้าท่ีมีมาตรฐาน

ระดับสากลและสร้างความเช่ือม่ันให้กับลูกค้า มีการพัฒนาสายการผลิตไปสู่ระบบอัตโนมัติ ซ่ึงช่วยลดความผิดพลาดและลด

จ านวนแรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่นๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการขนส่ง ระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยี ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง อีกปจัจัยท่ีส าคัญส าหรับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์คือการวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิต

ภัณท์ บริษัทได้ร่วมออกแบบและแก้ปญัหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ท้ังในและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง อีกท้ังเข้าร่วม

โครงการวิจัยกับสถาบันการศึกษาช้ันน าของประเทศไทย ในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิศวกรรมโดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยี

ต่างๆ เข้ามาพัฒนา พร้อมท้ังคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับธุรกิจยานยนต์ในปัจจุบันและเป็นการสานต่อวิสัยทัศน์ 

“เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ระดับโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี

พร้อมตระหนักถึงความย่ังยืนของทุกภาคส่วนตลอดไป 

 

1.1.1 วิสัยทัศน์และภารกิจ 

 

วิสัยทัศน์  

 เปน็ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ระดับโลก 

ภารกิจ 

 ด้านการตลาด – มุ่งสู่ตลาดโลก 

 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ – มุ่งสู่การเปน็ผู้ออกแบบระดับโลก 

 ด้านองค์กร – มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 ด้านผลิตภัณฑ์ – พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลก 
 
 
 
 



 

8 

 

ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัททุกรอบปีบัญชีของบริษัท   

  

ส าหรับป ี 2564 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2564 ประชุมเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 เห็น

ควรให้คงวิสัยทัศน์และภารกิจดังเดิม  

 

1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ 

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 

บริษัทเดิมมีช่ือว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จ ากัด ก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2521 โดยผู้ก่อต้ัง

หลัก 2 ท่าน คือนายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน 4 

ล้านบาท  

 

ต่อมาได้ร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ซ่ึงเปน็บริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่

ท่ีสุดรายหน่ึงของโลก  

 

ในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเปน็บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปล่ียนช่ือเปน็ บริษัท ไทย

สตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) แต่สัดส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม 

 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 3 ปทีี่ผ่านมา 

ปี กิจกรรม 

2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ได้รับรางวัล “Supplier Quality Excellence Award” จาก บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย 

- ได้รับรางวัล “TCC QA Improvement Activity Certificate” จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 

จ ากัด 

- ได้รับรางวัล “The Gold Supplier Award” จาก  บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

- ได้รับรางวัล “การพัฒนาและลดต้นทุนโลจิสติกส์ ประจ าปี 2562” จาก กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม  

- ได้รับรางวัล “Excellence in Quality Award 2019” จาก บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เซ้าท์อีสท์ เอเซีย 

จ ากัด 

- ได้รับประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ าปี 2562 เพ่ือเชิดชู

เกียรติผู้ประกอบการท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดี ในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ  

- ได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก (อบก.) โดย  CFO  เป็นการจัดท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมยกระดับบริษัท

ข้ึนสู่ระดับแนวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพแบบต่อเน่ือง 

- ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 (3rd Re-certificate) เพ่ือ

แสดงเจตนารมณ์ของบริษัท ท่ีมีความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเน่ือง 

- ได้รับรางวัลหุ้นย่ังยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2562” จาก ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ได้รับการรับรอง การต่ออายุการเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) คร้ัง

ท่ี 2 
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ปี กิจกรรม 

2563 - ได้รับรางวัล “Good cooperation and always support us awards Year 2019” จาก บริษัท คาวา

ซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

- ได้รับรางวัล “100% delivery performance award” จาก บริษัท ฟอร์ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จ ากัด 

- ได้รับรางวัล “STA Award 2019 (Smart Resident Project)” จาก บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด 

- ได้รับประกาศนียบัตร “2019 TCC Risk Management  Activity” จาก บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ แอนด์ 

เอ็นจิเนียร่ิง เมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 

- ได้รับประกาศนียบัตร “KUTOBA GREEN PROCUREMENT 2019” จาก บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด 

- ได้รับประกาศนียบัตร “2019 TCC Safety Activity as Assistant Task Force” จาก บริษัท โตโยต้า ได

ฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 

- ได้รับรางวัล "2019 OUTSTANDING PERFORMANCE SUPPLIER FOR EARLY ACHIEVEMENT OF 

2025 TARGET IN ENVIRONMENT (CO2 REDUCTION) Award" จาก บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิ

เนียร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 

- ได้รับรางวัลหุ้นย่ังยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2563” จาก ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2564 - ได้รับประกาศนียบัตร “2020 TCC Safety Activity Target and Achieving Audit (Level A)” จาก 

บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 

- ผ่านการตรวจประเมินเพ่ือรับรองการต่ออายุระบบ IATF16949 จาก บูโร เวอริทัส ประเทศไทย 

- ผ่านการตรวจประเมินเพ่ือรับรองการต่ออายุระบบ ISO 9001 จาก บูโร เวอริทัส ประเทศไทย 

- ได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก (อบก.) โดย CFO เปน็การจัดท าคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมยกระดับบริษัทข้ึน

สู่ระดับแนวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพแบบต่อเน่ือง 

- ได้รับรางวัลหุ้นย่ังยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2564” จาก ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

-ไม่มี- 

 

1.1.4 ข้อผูกพันท่ีบริษัทให้ค าม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาต

ของส านักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 

-ไม่มี- 
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1.1.5 ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท     : บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”) 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107548000145 

ประเภทธุรกิจ               : ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมราง

กระจกหน้าต่างรถยนต์โดยจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ 

ท่ีต้ังส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง  

และโรงงาน     จังหวัดชลบุรี 20160 

เว็บไซต์บริษัท  : www.tscpcl.com 

โทรศัพท์   : (038) 447 200 – 10 

โทรสาร   : (038) 185 025 

ทุนจดทะเบียน  : 268,500,000 บาท  

ทุนช าระแล้ว   : 259,800,000 บาท 

ชนิดของหุ้น   : หุ้นสามัญ 

 

ปัจจุบันบริษัทต้ังโรงงานและส านักงานใหญ่เพ่ือด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทท้ัง 2 ประเภท อยู่ท่ี เลขท่ี 

700/737 หมู่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนท่ี 50 ไร่ 56 ตารางวา (ประมาณ 80,224 

ตารางเมตร) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

พ้ืนท่ีใช้ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่งสินค้า  พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

ส่วนการผลิตสายควบคุม 

   - สายควบคุมรถยนต์ 

   - สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

 

7,503 

2,236 

ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 2,052 

ส่วนการจัดเตรียมช้ินส่วนการผลิต 8,525 

พ้ืนท่ีจดัเก็บและจัดส่งสินค้า 11,574 

พ้ืนท่ีใช้สอยร่วม  8,958 

พ้ืนท่ี Free  Area 8,542 

พ้ืนท่ี Loading  Area  1,010 

รวม 50,400 
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้าท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัท

แยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงป ี2562 – 2564 ได้ดังตารางต่อไปน้ี  
 

สายผลิตภัณฑ์ 

2562 2563 2564 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

รายได้จากการขายในประเทศ 2,912 95 1,951 95 2,470 94 

- สายควบคุมรถยนต์ 2,096 68 1,351 66 1,775 68 

- สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 422 14 354 17 358 14 

- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 391 13 240 12 330 13 

- อื่นๆ 3 0 6 0 7 0 

รายได้จากการขายต่างประเทศ 134 4 73 4 125 5 

- สายควบคุมรถยนต์ 39 1 20 1 39 1 

- สายควบคุมรถจักรยานยนต์ - - - - - - 

- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ - - - - - - 

- อื่นๆ 95 3 53 3 86 3 

รายได้อื่น         

- อื่นๆ 25 1 25 1 21 1 

รวมรายได้ 3,071 100 2,049 100 2,616 100 

 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เปน็ 2 ประเภทคือ 

1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย 

- สายควบคุมระบบต่างๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า-

หลัง สายสตาร์ทเคร่ืองยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เปน็ต้น 

- สายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลัช 

สายวัดรอบ สายเร่งความเร็ว เปน็ต้น 

2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

แบบใช้สายควบคุมส าหรับรถยนต์ทุกประเภทการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบ

ใช้สายควบคุมต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทท าการผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้าน

เทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) ระหว่างบริษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน (HI-

LEX Corporation) ซ่ึงเป็นผู้ผลิตสายควบคุมส าหรับยานยนต์ช้ันน าของประเทศญ่ีปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท 

 

1.2.2 ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ 

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ และ การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. สายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (Control Cable) 

2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) 
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บริษัทท าหน้าท่ีเป็นผู้ผลิตช้ินส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM 

(Replacement Equipment Manufacturer) เพ่ือส่งให้แก่โรงงานประกอบของลูกค้า ผู้ผลิตช้ินส่วน และ

ศูนย์อะไหล่ ซ่ึงได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทต่างๆ ในเครือ

ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีดังน้ี 
 

1. สายควบคุม (Control Cable) 

บริษัทท าการผลิตสายควบคุมท้ังท่ีใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็นอุปกรณ์ท่ีมี

ความส าคัญมาก เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

อาทิเช่น ระบบเบรค ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช เป็นต้น บริษัทมียอดขาย

สายควบคุมในปี 2564 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 84 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศ

ร้อยละ 98.80 และเป็นการขายต่างประเทศร้อยละ 1.20 ของยอดขายรวมของสายควบคุม ท้ังน้ี

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สายควบคุมของบริษัทมีดังน้ี 

 

สายควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable) 

บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์น่ังส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนาด 1 ตัน 

ซ่ึงโดยเฉล่ียแล้วในรถยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8-16 ประเภท ท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของ

ระบบต่างๆ ในรถยนต์ เช่น เคร่ืองยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ท้ังน้ี บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมท่ีใช้ในรถยนต์ได้

ทุกๆ ประเภท 

 

ภาพสายควบคุมหลักของรถยนต์ท่ีบริษัทผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากสายควบคุมดังแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมท่ีใช้ควบคุมระบบ

อื่นๆ ของรถยนต์ อาทิ สายโช้ค สายปรับเบาะท่ีน่ัง สายล็อคประตู สายควบคุมกระจกมองข้าง สาย

เคร่ืองปรับอากาศ และสายไมล์/วัดความเร็ว สายเข็มขัดนิรภัย สายประตูท้าย เปน็ต้น 
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ในช่วงระยะเวลา 3 ป ีท่ีผ่านมา บริษัทมียอดการจ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์ ดังน้ี 

            หน่วย : ล้านบาท 

สายควบคุมรถยนต์ 2562 2563 2564 

ในประเทศ 2,096 1,351 1,775 

ต่างประเทศ 39 20 39 

รวม 2,135 1,371 1,814 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) -2 -36    32 

 
สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) 

บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ญ่ีปุ่นทุกประเภท ซ่ึงโดยเฉล่ียแล้วในรถจักรยานยนต์ 

1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8 ประเภทซ่ึงท าหน้าท่ีควบคุมการท างานของระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ 

เช่น เคร่ืองยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ท้ังน้ี บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมท่ีใช้ในรถจักรยานยนต์ได้ทุกประเภท 
 

ภาพสายควบคุมหลักของรถจักรยานยนต์ท่ีบริษัทผลิต 

 
 

ในช่วงระยะเวลา 3 ป ีท่ีผ่านมา บริษัทมียอดการจ าหน่ายสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ดังน้ี 

               หน่วย : ล้านบาท 

       สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 2562 2563 2564 

ในประเทศ 422 354 358 

ต่างประเทศ 0 0 0 

รวม 422 354 358 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 7 -16 1 
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2.  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเปิด - ปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทให้ความส าคัญในการท าตลาด เน่ืองจากสามารถใช้ได้กับรถทุกชนิดและทุกขนาด บริษัท

มียอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในปี 2564 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 13 ของ

ยอดขายรวม โดยเปน็การขายในประเทศเกือบท้ังหมด 

 

แผนภาพแสดงชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุม 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ในช่วงระยะเวลา 3 ป ีท่ีผ่านมา บริษัทมียอดการจ าหน่ายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ดังน้ี 

           หน่วย : ล้านบาท 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 2562 2563 2564 

ในประเทศ 391 240 330 

ต่างประเทศ 0 0 0 

รวม 391 240 330 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) -5 -39 38 

 

สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

การออกแบบรถยนต์ในปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงและพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟา้กันอย่างแพร่หลาย สายควบคุมก็

เปน็หน่ึงในอุปกรณ์ช้ินส่วนท่ีได้รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอดีตสายควบคุมจะเป็นระบบจักรกล 

(Mechanic) แต่ปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จะถูกออกแบบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซ่ึงมีข้อดี

กว่าระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดข้ันตอนการประกอบสายควบคุม ระบบการควบคุมมีความแม่นย ามากข้ึน 

แต่ในทางกลับกันก็มีข้อเสียท่ีตามมา เช่น ต้องเพ่ิมการติดต้ังสายไฟและสายสัญญาณจ านวนมาก และแม้ว่า

ในแง่การพัฒนาและภาพลักษณ์ของรถยนต์จะดูทันสมัยและซับซ้อนย่ิงข้ึน แต่ต้นทุนราคาและปัญหาทางด้าน

เทคนิคก็ยังเปน็ปจัจัยท่ีท าให้การเลือกใช้สายควบคุมแบบเดิมยังเปน็ทางเลือกท่ีผู้ผลิตส่วนใหญ่คงนิยมอยู่ 

 

         การพัฒนาและนวัตกรรม 

              ปัจจุบันในกระบวนการผลิตยังคงมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้กระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน บริษัทมุ่งเน้นในการคิดหาวิธีการท่ีจะผลิตได้อย่างมีคุณภาพมากข้ึน รวดเร็วข้ึน ใช้พลังงาน

น้อยลง และลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ในส่วนการผลิตท่ีมีความเสี่ยง  ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นเป้าหมายด้านการผลิตให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเลือกใช้นวัตกรรม Automation ซ่ึงก็คือระบบท่ีเคร่ืองจักรสามารถท างานได้อย่าง

อัตโนมัติมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตท่ีจะผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันให้พุ่งทะยานข้ึนไปอย่าง

ต่อเน่ือง 

             

 

 

X-arm Types Arm and Sector Types Cable and Drum Types 
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การเข้ามาของ Automation ท าให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีข้ึน ผลิตสินค้าได้คุณภาพ

สม ่าเสมอ สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ตามก าหนดเวลา เรียกได้ว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมก าลังการผลิต 

และยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานในโรงงานได้อย่างมีนัยส าคัญ Automation จึงเป็นอีกหน่ึง

ในโซลูช่ันท่ีบริษัทฯเลือกเข้ามา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ดังน้ี 

              1. Hood cable automation machine 

              2. Hot paint automation machine 

              3. Transmission cable automation machine 

              4. Door lock automation machine 

              5. Door lacth automation machine 

              6. Parking Brake Automation machine 

              7. Tailgate Automation machine 

 

(2) การตลาดและการแข่งขัน 

ก) นโยบายการตลาด 

 เพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดท้ังในและต่างประเทศ 

 ขยายฐานลูกค้าใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ท้ังท่ีเปน็สายควบคุมยานยนต์และช้ินส่วนอื่นๆ    

ในยานยนต์ 

 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เพ่ือรักษาผลก าไรตามเปา้หมายของบริษัท 

 ปรับลดต้นทุนการผลิตเพ่ือรองรับการแข่งขันและเพ่ิมความสามารถทางด้านการขาย 

 รักษาความพึงพอใจลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงสุดท้ังในด้านราคา การบริการ คุณภาพ และจัดส่ง  

 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทได้ด าเนินธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 43 ปี และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถยนต์มาเป็นเวลากว่า 25 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็นท่ียอมรับและไว้วางใจของลูกค้ามาอย่างต่อเน่ือง โดยในการ

ด าเนินงานท่ีผ่านมาบริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส าคัญ ดังน้ี 

 

1) มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 

บริษัทยังคงให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์หลักในส่วนของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และรางกระจกหลังรถกระบะ 

และได้พยายามเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากข้ึนเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานการตลาดท่ีมีอยู่ โดยจากการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ผลิตรถยนต์ช้ันน าหลายรายเร่ิมใช้ระบบสายเคเบิลส าหรับชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ใน

รถรุ่นใหม่มากข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพให้ดีย่ิงข้ึน โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทประสบ

ความส าเร็จในการขยายส่วนแบ่งตลาดจากหลายโครงการ  

 

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ ซ่ึงจะเปล่ียนมาใช้ระบบไฟฟา้ในการควบคุมการท างานในรถยนต์มากข้ึน จะส่งผล

ให้ตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ สายเบรค สายเกียร์ สายเปิดฝาถังน ้ามัน และอื่นๆ 

ซ่ึงรถยนต์บางค่ายได้เร่ิมปรับเปล่ียนดีไซน์ไปแล้วในรุ่นปัจจุบัน และรุ่นใหม่ท่ีก าลังจะเปิดตัวในอนาคต เพ่ือตอบสนองต่อ

เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทได้เพ่ิมขีดความสามารถทางทีมวิศวกรเพ่ือท าการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่

มากข้ึน ท้ังในส่วนของกลุ่มวิศวกรออกแบบภายใน และ ร่วมกับสถาบันผู้ช านาญการในด้านต่างๆ เพ่ือขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ท่ีควบคุมด้วยระบบไฟฟา้ รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิดประตูข้างไฟฟา้ (Power Slide Door), ชุดประตูหลัง

ไฟฟา้ (Power Lift Gate) และรางยกกระจกหน้าต่างรถยนต์ท่ีประกอบส าเร็จกับชุดประตู (Integrated Window 

Regulator or Door Module) รวมถึงการพัฒนาช้ินส่วนยานยนต์อื่นๆ (Auto parts) ท่ีใช้ประกอบในรถยนต์ ซ่ึงไม่

เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมสายเคเบิลและชุดรางกระจก โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการกับฟอร์ด ในการ
พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่  รวมถึงเสนอราคาช้ินส่วนยานยนต์เพ่ิมอีกหลายประเภทส าหรับโปรเจคฟอร์ด รุ่นใหม่ ซ่ึง 
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มีแนวโน้มท่ีดีในการขยายตลาดและเพ่ิมยอดขายในระยะยาวท้ังในประเทศและต่างประเทศ เน่ืองจากรถรุ่นน้ี  TSC ได้รับความ

ไว้วางใจให้ส่งสินค้าไปยังโรงประกอบท่ัวโลก  

 
ในปี 2565 น้ี ทางบริษัทได้ก าหนดนโยบายทางการตลาด โดยมีเป้าหมายท่ีจะขยายสัดส่วนทางการตลาดเพ่ิมข้ึนในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมรางกระจก ซ่ึงปัจจุบันทางบริษัทมีสัดส่วนทางการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพียง 21% ดังน้ัน 

ในปีน้ี ทางบริษัทจึงวางแผนในการน าเสนอสินค้ากับผู้ผลิตรายอื่นๆ ท้ังในส่วนของรถยนต์น่ัง รถปิคอัพหรือรถบรรทุกเพ่ือ

การพาณิชย์ขนาดต่างๆ ซ่ึงมีตลาดใหญ่อยู่ในภาคพ้ืนเอเชีย โดยทีมวิศวกรออกแบบได้ท าการศึกษาผลิตภัณฑ์และจัดท าแผน

ในการน าเสนอสินค้า ให้กับค่ายรถยนต์ในประเทศ อาทิ โตโยต้า นิสสัน อีซูซุ และ ฮีโน่ รวมไปถึงค่ายรถจากจีน Great Wall 

Motor ท่ีขยายฐานการผลิตมาท่ีประเทศไทยในปีท่ีผ่านมา  

     

2) มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 

แม้บริษัทจะมีกิจกรรมลดต้นทุนโดยการวิเคราะห์คุณค่าทางวิศวกรรม (VA/VE หรือ Value Analyses/ Value 

Engineering) แต่บริษัทก็ตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด จากเหตุผลดังกล่าว 

บริษัทจึงท าการพัฒนาคุณภาพการผลิตมาโดยตลอด การท่ีบริษัทสามารถรักษามาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพอย่าง

สม ่าเสมอ จึงท าให้การผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีของเสียระหว่างการผลิตน้อย ซ่ึงส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตท่ี

ต ่าลงด้วย 

 

3) มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้า 

บริษัทให้ความส าคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นหลักการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation 

Management: CRM) ด้วยการศึกษาความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน เช่น คุณภาพ ราคา และการส่งมอบ (Quality, 

Cost and Delivery) เพ่ือบริหารจัดการให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อ

กัน โดยมีการก าหนดระดับความพึงพอใจของลูกค้าไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร พร้อมท้ังน ามาวิเคราะห์และก าหนดแผนการ

ปรับปรุงร่วมกัน เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า อีกท้ังยังได้ก าหนดแผนการออกเย่ียมพบลูกค้าเพ่ือรับทราบ

ปัญหาต่างๆ และน าข้อเสนอแนะของลูกค้ามาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ีบริษัทยังได้ส่งพนักงานไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ เพ่ือให้พนักงานเข้าใจความต้องการและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ ซ่ึงการ

ร่วมมือเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพ่ิมโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์

ของบริษัทต่อไป 

 

4) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงต่อเวลา 

การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลาท่ีลูกค้าต้องการเป็นปัจจัยท่ีส าคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ซ่ึงบริษัทได้

พัฒนาระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยนอกจากจะน าระบบ Toyota Production System (TPS) ซ่ึงเป็นระบบ

ท่ีคิดค้นโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน มาใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต โดยบริษัทมีนโยบาย

สนับสนุนการลงทุนในโครงการต่างๆท่ีจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการโดยเฉพาะ เพ่ือลดข้อผิดพลาดด้านการจัดส่ง

และเพ่ิมการจัดส่งตรงเวลา อาทิ การเพ่ิมจุดตรวจสอบด้านคุณภาพก่อนส่งงาน เพ่ือป้องกันปัญหาหลุดรอดไปท่ีลูกค้า 

รวมถึงการน าเอา WMS (Warehouse Management System) และระบบ Barcode มาใช้ในการจัดส่ง    

 

5) มีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีเป็นท่ียอมรับ 

การท่ีบริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ไฮเล็กซ์ คอร์

ปอเรช่ัน การท าสัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และยังมีผู้ผลิตช้ินส่วนประกอบรายย่อยท้ังในและ

ต่างประเทศท่ีให้การสนับสนุน ท าให้สามารถผลิตช้ินส่วนท่ีมีคุณภาพสูงเปน็ท่ียอมรับในระดับสากล ซ่ึงเป็นเหตุผลส าคัญท่ีท าให้

บริษัทได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากลูกค้าตลอดมา 
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6) กลยุทธ์ด้านการก าหนดราคา 

ในสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงท้ังในประเทศและต่างประเทศน้ัน ท าให้บริษัทต้องท าการควบคุมต้นทุนการผลิตให้ลดลงอย่าง

ต่อเน่ือง โดยการใช้ระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและเปน็ไปตามมาตรฐาน 

 

ท้ังน้ี บริษัทก าหนดให้มีการลดต้นทุนท้ังจากกิจกรรมภายใน โดยการจัดกิจกรรม Kaizen, VA/VE, Monozukuri กับทุก

ส่วนงานอย่างต่อเน่ืองทุกปี รวมถึงการท ากิจกรรมต้นทุนร่วมกับผู้ผลิตช้ินส่วนให้มีความสามารถท่ีจะด าเนินการด้วยต้นทุน

ต ่า มีคุณภาพตรงตามมาตราฐาน เพ่ือให้ได้ราคาท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทสามารถก าหนดราคา

ผลิตภัณฑ์ท่ีเปน็ไปตามความคาดหวังของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

 

7) กลยุทธ์การพัฒนาชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Parts) 

บริษัทมีแผนท่ีจะพัฒนาผู้ผลิตช้ินส่วนในประเทศให้มากข้ึน เพ่ือท่ีจะลดการสั่งซ้ือวัตถุดิบน าเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงจะท าให้

ต้นทุนต ่าลง และบริษัทยังมีความยืดหยุ่นในการใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขัน และการวางแผนผลิตช้ินส่วนรุ่นใหม่ๆ ใน

ระยะยาว รวมท้ังจะช่วยลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนด้วย อีกประการหน่ึงการได้ศึกษาข้อมูลของคู่แข่งและท าการ

วิเคราะห์การเปรียบเทียบราคาจะช่วยเพ่ิมการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันได้   

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ในปี 2564 บริษัทมียอดขายรวมท้ังสิ้นจ านวน 2,595 ล้านบาท โดยเม่ือแบ่งสัดส่วนยอดขายแยกตามย่ีห้อของลูกค้า จะ

สามารถแบ่งได้ตามแผนภูมิวงกลมดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดังน้ี 

1. ผู้ผลิต 

กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ 

  ในป ี2564 การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและก าลังซ้ือของผู้บริโภคท่ีลดลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงเกิดจากผลกระทบจาก

การระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท าให้ความต้องการซ้ือรถยนต์คันใหม่มีน้อยลงอย่างมากในปีน้ี และยังประสบปัญหา

การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ซ่ึงส่งผลต่อแผนการผลิตรถยนต์อย่างมาก  

 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ปรับเป้าการผลิตรถยนต์ ในปี 2564 ประมาณ 1.55 - 1.60 ล้านคัน 

โดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะค่อยๆ ฟื้ นตัวในปี 2565 ด้วยอัตราการเติบโตท่ีปีละประมาณ 3-5% โดยมีปัจจัย

ส่งเสริมในส่วนของกลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยใช้สิทธิรถยนต์คันแรกท่ีจะกลับมาซ้ือรถอีกคร้ัง การลงทุนอย่างต่อเน่ืองจากภาครัฐใน

การส่งเสริมการเติบโตจากภาคธุรกิจและการขนส่ง รวมถึงการเปดิตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ อีกกว่า 10 รุ่นจากค่ายรถยนต์ทุกค่าย 
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เพ่ือกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคและตอบสนองต่อความต้องการท่ีหลากหลายมากข้ึนของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ซ่ึง

ส่วนแบ่งการตลาดของค่ายยานยนต์หลักๆ ได้แก่ โตโยต้า ร้อยละ 31, อีซูซุ ร้อยละ 25, ฮอนด้า ร้อยละ 12, มิตซูบิชิ ร้อยละ 

6, มาสด้า ร้อยละ 5, นิสสัน ร้อยละ 4  และอื่นๆ อีกร้อยละ 16 

 

  แม้ในสภาวะเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท่ียังคงระบาดอยู่ท้ังใน

ประเทศไทยและท่ัวโลก ทางบริษัทยังคงต้ังเป้าท่ีจะรักษายอดขายและเพ่ิมสัดส่วนทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยยังมุ่งเน้น

ท่ีจะขยายตลาดส าหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และต่อ

ยอดธุรกิจเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีทางบริษัทก าลังพัฒนา เช่น ชุดเปิดประตูข้างไฟฟา้ (Power Slide Door), ชุดเปิด

ประตูหลังไฟฟา้ (Power Lift Gate), ช้ินส่วนยานยนต์, ชุดช่วยเปิดฝาท้ายรถกระบะ (Tail gate absorber) และชุดช่วย

เปิดเบาะรถจักรยานยนต์ ท่ีจะเร่ิมขายให้กลุ่มลูกค้าค่ายรถยนต์นิสสันมอเตอร์และมิตซูบิชิมอเตอร์ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ยังคงเปน็บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ช้ันน าต่างๆ ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท นิสสันมอเตอร์ ไทย

แลนด์ จ ากัด, บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ไทยแลนด์ จ ากัด และบริษัท ฟอร์ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จ ากัด เป็นต้น ซ่ึงลูกค้าดังกล่าว

เป็นลูกค้าของบริษัทมาเป็นเวลานาน และมีนโยบายในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตท้ังส าหรับรถยนต์น่ังในกลุ่มอีโคคาร์ 

รถยนต์น่ังอเนกประสงค์ และรถเพ่ือการพาณิชย์ โดยในปีน้ียังมีแผนท่ีจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆ อีกหลายรุ่น เพ่ือเพ่ิมความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ท าให้มีโอกาสในการขยายสัดส่วนการ

ขายเพ่ิมข้ึน 

 

นอกจากน้ี โอกาสขยายตลาดจากกลุ่มผู้ผลิตจากค่ายยุโรปและค่ายรถจากประเทศจีนยังคงมีอย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากหลายค่าย อาทิ บีเอ็มดับบลิว (BMW) เอ็มจีมอเตอร์ (MG) และล่าสุด Great Wall Motor (GWM) ค่ายรถอันดับ

ต้นๆ ในประเทศจีน ท่ีได้ขยายฐานการผลิตมาประเทศไทยแทนท่ี General Motor ท่ีปิดการผลิตในประเทศไทยไปแล้ว ท้ังน้ี 

GWM มีแผนท่ีจะเปิดตัวรถยนต์น่ังส่วนบุคคลขนาดเล็ก รุ่นใหม่ในปีหน้า เพ่ือแย่งส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทย โดย

รถยนต์ทุกค่ายได้ก าหนดนโยบายท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนในการจัดหาช้ินส่วนจากภูมิภาคเอเชียและจากประเทศไทย ซ่ึงได้รับการ

ยอมรับว่ามีศักยภาพในการผลิตและส่งออกช้ินส่วนยานยนต์สูงในภูมิภาคน้ี จึงท าให้บริษัทมีโอกาสในการขยายตลาดท้ังใน

ประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศมากข้ึนด้วย 
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ผู้ผลิตรถยนต์ท่ีเปน็ลูกค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ป ี(ต้ังแต่ป ี2560 - 2564) มีดังน้ี 

 

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รุ่นรถยนต์ 

   Vios, Corolla, Altis, Camry, Hilux Revo, Yaris, Fortuner, -

CH-R, Corolla Cross, Hi ace 

 
 City, Jazz, Civic, Accord, CR-V, Brio, Amaze -

 Mobilio, HR-V, BR-V -

 
 Triton, Fuso, Pajaro sport, Mirage, Atttrage -

 
 
 D-Max,  MU-X, Truck N*Series (VL01) & F*Series (VD00) -

 

 

 Teana, Navara, March, Almera, Sylphy, Pulsa, Note, -

Kick, X-Trail, Terra , Benz Pickup (Platform Navara) 

 

 

 BT-50, Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX3, Mazda CX30 -

 

 

 Ford Fiesta, Ranger, Everest -

 
 - Series 3, Series 5, CNG Bus and CNG Truck 

 

 

- New Swift, Ciaz, Celerio 

 

 

- Subaru Forester 

 

 

- MG Extender 
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กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ 

ตลาดรถจักรยานยนต์ในปี 2564 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ปี 2564 ต้ังเป้าผลิตรถจักรยานยนต์ 

จ านวน 1.86 ล้านคัน ซ่ึงเป็นตัวเลขสูงกว่าปีท่ีแล้ว 15% โดยแบ่งเป็นการผลิตเพ่ือการส่งออกประมาณ 300,000 คัน 

เท่ากับร้อยละ 16 ของยอดการผลิตท้ังหมด และผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศประมาณ 1.56 ล้านคัน เท่ากับร้อยละ 84 เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 20.34 จากปีท่ีแล้ว ซ่ึงส่วนแบ่งการตลาดของตลาดรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ไทยฮอนด้า ร้อยละ 77 ยามาฮ่า ร้อยละ 

16 ไทยซูซุกิ ร้อยละ 1 คาวาซากิ ร้อยละ 1 และอื่นๆ อีกร้อยละ 6 

บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 11 ของยอดขายรวมบริษัท 
อย่างไรก็ตามในปี 2564 บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด ประสบปัญหาจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-

19) ส่งผลให้ยอดผลิตยังไม่เป็นไปตามเป้า ซ่ึงคาดว่าสถานการณ์จะดีข้ึนในช่วงปลายปี 2564 บริษัทยังคงมีรายได้จาก 

บริษัท ไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จ ากัด และ บริษัทคาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงได้รับค าสั่งซ้ือท่ี

เพ่ิมข้ึนจาก กลุ่มลูกค้า Grab และ ลูกค้าชาวต่างชาติ ตามล าดับ 

 

ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ท่ีเปน็ลูกค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ป ี(ต้ังแต่ป ี2560 – 2564) มีดังน้ี 

 

บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ รุ่นรถจักรยานยนต์ 

  - Wave, Dream, Sonic, CB650F, CBR150, CBR300, 

CBR500 MSX, Scoopy i, Zoomer X, PCX 150, 

Click, Iconic, DAX150 

 

 

-  GD110 HU, Sky Drive, Shokun, Shooter, Smash, 

Burgman,  

-  97L00 (Marine) 

 

-  Spark Nano, Fino, Fiore, Tricity, M-Slaz (150CC), 

Aerox, Grand Filano, MT-15 

- 6EE (Marine), 6EG (Marine), Golf Car 

 

 

- KLX 250, KSR, Ninja 650, ER125, ER250, Z800, 

Z125, Versys, Motocross 

 

 

-  Gorila RK-125, Cruiser RK-125, Classic RK-110,    

    MonkeyRK-125, Mini Classic, Infinity

 
ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์  

 กลุ่มลูกค้าศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นลูกค้าต่อเน่ืองจากกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

เน่ืองจากเป็นส่วนของการบริการอะไหล่และซ่อมบ ารุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย การขยายตัวของ

ลูกค้ากลุ่มน้ีจึงเปน็ไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

 บริษัทมีทีมการตลาดท่ีมีประสบการณ์ในการขายโดยตรงและมีการบริการหลังการขายเป็นของตนเอง โดยเจ้าหน้าท่ี

การตลาดของบริษัทจะท าการหารายช่ือและกลุ่มลูกค้าเปา้หมาย ซ่ึงมีท้ังกลุ่มเปา้หมายท่ีเป็นบริษัทในเครือและกลุ่มเป้าหมายใหม่  

จากน้ันจะส่งทีมการตลาดซ่ึงมีความเช่ียวชาญและได้รับการอบรมในเร่ืองผลิตภัณฑ์เปน็อย่างดี เข้าไปติดต่อโดยบริษัทได้เน้น 
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ถึงความส าคัญของบริการหลังการขาย เจ้าหน้าท่ีการตลาดจะเข้าเย่ียมเยียนและพบปะกับลูกค้าอย่างสม ่าเสมอเพ่ือรับทราบ

ปญัหาและน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงสุดตามท่ีลูกค้าคาดหวัง 

 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

  บริษัทมีช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังน้ี 

 การจัดจ าหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM (Original Equipment 

Manufacturer) ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตามแบบ 

(Specification) ท่ีผู้ผลิตก าหนดไว้ในแต่ละรุ่นและท าสัญญากับผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิตแต่ละรุ่น  ซ่ึงมี

ระยะเวลาการผลิตประมาณ 4 - 8 ป ีส าหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ป ีส าหรับรถจักรยานยนต์  

 การจัดจ าหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือช้ินส่วน (Components) ของ

สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM ให้แก่ผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์และ 

รถจักรยานยนต์ (Second Tier) เพ่ือผลิตเพ่ิมเติมก่อนส่งให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่อไป โดย

เปน็การผลิตตามค าสั่งซ้ือของผู้ผลิตช้ินส่วนน้ันๆ 

 การจัดจ าหน่ายช้ินส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีทางบริษัทได้ท าการพัฒนาข้ึนมาใหม่ในลักษณะ OEM Part ให้ทาง

ผู้ผลิต โดยสามารถด าเนินการผลิตและจัดส่งให้ผู้ประกอบรถยนต์อย่างต่อเน่ืองตามระยะเวลาการผลิตประมาณ 

4 - 8 ป ีส าหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ป ีส าหรับรถจักรยานยนต์ 

 การจัดจ าหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ให้แก่ศูนย์อะไหล่ของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในลักษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ช่องทางเดียวกันกับ

การจัดจ าหน่ายในลักษณะ OEM เน่ืองจากเป็นการจ าหน่ายให้แก่ศูนย์บริการของผู้ผลิตรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์แต่ละราย ท้ังน้ีจะเปน็การจัดจ าหน่ายตามใบค าสั่งซ้ือเปน็คร้ังๆ ไป 

 

ในปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากับร้อยละ 95 ต่อร้อยละ 5 โดย มีการส่งออกไป

ยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ญ่ีปุ่น จีน อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย บราซิล เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา อิตาลี 

รัสเซีย ฮังการี และอียิปต์ 

 

ท้ังน้ี ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตช้ินส่วน

ซ่ึงจะเร่ิมต้ังแต่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะเปิดให้บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนเข้าร่วมเสนอ

ราคาเพ่ือเปน็ผู้ผลิตช้ินส่วน โดยการน าเสนอแบบและราคาของช้ินส่วนส าหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นรุ่นๆ ไป  

  

ยอดการผลิตรถยนต์ปี 2564  

  ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2564 ในคร่ึงปีแรกท่ีผ่านมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ท้ังด้านการผลิตท่ีต้องหยุดโรงงานผลิตช่ัวคราวและกระทบ

ด้านการขาย เน่ืองจากผู้บริโภคชะลอก าลังซ้ือไปเพราะกังวลกับภาวะเศรษฐกิจ แต่ท้ังน้ีสถานการณ์โดยภาพรวมดีข้ึนกว่าปีท่ี

ผ่านมา โดยยอดผลิตรถยนต์ต้ังแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2564 มีจ านวนท้ังสิ้น 1,211,635 คัน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 25.90 

เม่ือเทียบกับเดือนมกราคม - กันยายน 2563 ส่วนยอดผลิตรถยนต์ภายในประเทศของเดือนกันยายน 2564 มีจ านวนท้ังสิ้น 

140,038 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 6.43 เพราะต้องชะลอการผลิตรถยนต์บางรุ่นจากการขาด

ช้ินส่วนเซมิคอนดักเตอร์และช้ินส่วนของรถยนต์จากการระบาดของโควิด-19 ท้ังในประเทศและต่างประเทศท าให้ผู้ผลิตช้ินส่วน

เซมิคอนดักเตอร์และช้ินส่วนรถยนต์ต้องปดิโรงงานช่ัวคราว การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
นา (โควิด-19) ของรัฐบาล และการแนะน ารถยนต์รุ่นใหม่รวมท้ังการส่งเสริมการขายของผู้จ าหน่ายรถยนต์ การจัดงาน

มอเตอร์โชว์ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมท่ีผ่านมา ส่วนตลาดส่งออกเดือนมกราคม - กันยายน 2564 ส่งออกรถยนต์

ส าเร็จรูป 677,481 คัน โดยส่งออกเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 30 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า หากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ไม่มีระลอกใหม่ คาดว่าเป้าหมายยอด

การผลิตรถยนต์ในประเทศท่ีต้ังไว้ 1.55 -1.60 ล้านคัน แบ่งเป็นการขายในประเทศ 8 แสนคัน และส่งออก 8 แสนคัน น่าจะยัง

ท าได้ตามท่ีได้ประกาศไว้ แต่หากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ระบาดข้ึนมาอีกรอบก็คาดว่าเป้าหมายจะลดลงมาท่ี 1.2 ล้านคัน หรือ

แบ่งเปน็การขายในประเทศ 6 แสนคัน และส่งออก 6 แสนคัน 



 

22 

 

 

ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  

ในปจัจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์ใช้นโยบายจัดซ้ือแบบ Global Sourcing ซ่ึงจะเปรียบเทียบราคาช้ินส่วนวัตถุดิบจากผู้ผลิตในแหล่ง

ต่างๆ ท่ัวโลก แม้ว่าจะท าให้มีโอกาสท่ีจะขายสินค้าได้มากข้ึน แต่ก็มีโอกาสท่ีจะถูกคู่แข่งแย่งชิงลูกค้าได้ในเวลาเดียวกัน ในช่วง 

2 - 3 ปีท่ีผ่านมา ผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายด าเนินนโยบายการเปรียบเทียบราคาเป็นกิจกรรมหลัก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ

อาเซียน เช่น อินโดนีเซีย จีน และอินเดีย โดยนอกจากจะเทียบราคาช้ินส่วนกับรถรุ่นใหม่ท่ีก าลังพัฒนา ยังขยายผลมายัง

รถยนต์รุ่นท่ีผลิตอยู่ปจัจุบันเพ่ือท าให้ภาพรวมต้นทุนต ่าลงโดยเร็วท่ีสุด ซ่ึงท าให้ผู้ผลิตช้ินส่วนเข้าสู่ภาวะการแข่งขันด้านราคา

ท่ีมีความเปล่ียนแปลงรวดเร็ว มีความแตกต่างด้านราคาค่อนข้างสูง และ หลากหลายปัจจัยจากคู่แข่งแต่ละประเทศ ผู้ผลิต

ช้ินส่วนจึงต้องหาแนวทางในการพัฒนาต้นทุนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบให้ลดลงอย่างรวดเร็วตามแนวโน้มของผู้ผลิต

รถยนต์ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพ ราคาและความสามารถในการผลิตของผู้ผลิตช้ินส่วนซ่ึงเปน็คู่ค้าของบริษัทด้วย  

 

ศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นทางออกหน่ึงท่ีช่วยเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 

โดยเฉพาะการได้ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตรถยนต์ในระยะเร่ิมต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จะท าให้ผู้ผลิตช้ินส่วนสามารถ

น าเสนอแนวทางการลดต้นทุนไปพร้อมๆกับการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบท่ีมีในประเทศน าเสนอ

ทางเลือกให้กับลูกค้าในราคาท่ีดีกว่า นอกจากน้ันยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ในการน าเสนอ

เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีเปล่ียนจากระบบก าลังเปน็ระบบไฟฟา้เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  

 

อย่างไรก็ตามในภาวะการแข่งขันด้านราคาท่ีรุนแรงความสามารถในการจัดส่งและการดูแลคุณภาพยังคงเป็นสิ่งท่ีผู้ผลิต

รถยนต์ให้ความส าคัญ ตัวอย่างเช่น การใช้ฐานการผลิตแห่งเดียวส าหรับส่งช้ินส่วนให้กับประเทศต่างๆ จะต้องควบคุมให้มี

ปริมาณสินค้าคงคลังอย่างเพียงพอ การบริหารการจัดส่งเพ่ือรองรับการผลิตแบบ Just-in-time การปรับปรุง

ความสามารถในด้านภาษา ซ่ึงยังคงเป็นอุปสรรคในการติดต่องานข้ามประเทศ และต้องค านึงถึงกรณีมีการแก้ไขปรับปรุง

ด้านคุณภาพจะไม่สามารถท าได้รวดเร็วเท่ากับการจัดซ้ือภายในประเทศ  ดังน้ันแม้ราคาของหลายประเทศจะต ่ากว่าของประเทศ

ไทยแต่เม่ือพิจารณาปัจจัยดังกล่าวร่วมกัน พบว่าสินค้าท่ีผลิตจากประเทศไทยมีราคาสูงกว่าอินเดียและจีน แต่ราคาและ

คุณภาพยังเป็นรองญ่ีปุ่น ส่วนการท่ีประเทศไทยต้ังอยู่ในจุดศูนย์กลางของอาเซียนถือเป็นข้อได้เปรียบ โดยผู้ผลิตรถยนต์

สามารถใช้เปน็ศูนย์กลางในการกระจายสินค้าภายในภูมิภาคได้ จึงเห็นว่าส าหรับในกลุ่มประเทศอาเซียน อุตสาหกรรมยานยนต์

ไทยยังมีความได้เปรียบในการแข่งขันและมีโอกาสขยายตลาดมากพอสมควร      

 

เปรียบเทียบคู่แข่งในภาพรวม 

จากภาวะการแข่งขันทางการตลาดท่ีเข้มข้นข้ึนอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะในด้านราคา บริษัทจะมุ่งการลดต้นทุนและหาทาง

ปรับปรุงราคาให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ังศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือช่วยลด

ต้นทุนส าหรับช้ินส่วนท่ียังคงต้องน าเข้าจากต่างประเทศอยู่  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายและแข่งขันราคาบริษัทได้น าเอาความ

ช านาญด้านวิศวกรในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาหลายปเีข้ามาใช้ในการน าเสนอและมีส่วนร่วมต้ังแต่เร่ิมต้นพัฒนารถรุ่นใหม่

ไปพร้อมๆ กับลูกค้า ส าหรับรถรุ่นใหม่ท่ีก าลังจะเปิดตัวในอีก 3 - 4 ปีข้างหน้า รวมถึงการใช้ความสามารถและประสบการณ์

ด้านวิศวกรรมในการพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ในปัจจุบันมีลูกค้าหลายราย 

เร่ิมก่อต้ัง R&D center ท่ีมีบทบาทมากข้ึนในประเทศไทย  ซ่ึงท าให้บริษัทสามารถท่ีจะผลักดันนโยบายน้ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ีโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายชนิดร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง 

ยังคงท าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบรับความต้องการท่ีเปล่ียนไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซ่ึงหันมาเน้นการลดมลพิษ (Green 

Environment) ตัวอย่างเช่น ใช้ระบบเบรคไฟฟา้ ระบบมอเตอร์ไฟฟา้ส าหรับชุดควบคุมรางกระจกรถยนต์ ซ่ึงโครงการเหล่าน้ี

เปน็ส่วนหน่ึงในแผนงานเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนการผลิต  

ดังน้ัน หากพิจารณาในหลายๆ ปจัจัย บริษัทยังมีข้อได้เปรียบคู่แข่งหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความช านาญ (Know-how) 

จากผู้ร่วมทุนและทีมวิศวกรท่ีมีคุณภาพและประสบการณ์สูง มีเคร่ืองจักรท่ีทันสมัย และมีศูนย์ทดสอบครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสุด

แห่งหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต (ทั้งในและต่างประเทศ) 

ในปี  2564 – 2565 คาดว่าแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมจะมีการปรับตัวข้ึนตามล าดับ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับปัจจัยส าคัญอย่างการ

ควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการออกมาตรการรองรับสถานการณ์ของท้ังภาครัฐและเอกชน โดย

ภาพรวมจากสถานการณ์ดังกล่าวยังคงมีผลกระทบต่อก าลังซ้ือของผู้บริโภค ท้ังน้ีค่ายรถยนต์ต่างๆ ยังคงมีแผนการเปิดตัว

รถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเน่ืองตามล าดับ ซ่ึงในด้านการแข่งขันยังคงเป็นโจทย์ส าคัญในเร่ืองของการแย่งส่วนแบ่งทาง

การตลาด และเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายก าหนดนโยบายโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตเป็นหลัก รวม

ไปถึงการเปรียบเทียบราคาและน าเข้าช้ินส่วนจากกลุ่มประเทศ AEC จีน และอินเดีย มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากไม่มีก าแพง

ภาษี ซ่ึงมีผลกระทบกับผู้ผลิตช้ินส่วนในประเทศไทยท่ีต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้านต่างๆ 

อย่างต่อเน่ือง  

 

การจับมือกันของค่ายญ่ีปุ่นหลายค่ายเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้การแข่งขันในระดับ Global มีความเข้มข้นข้ึนในทุกด้าน 

โดยเฉพาะในการพัฒนารถรุ่นต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดยในปีท่ีผ่านมานิสสันได้ซ้ือหุ้นของมิตซูบิชิมอเตอร์ มีแนวโน้มว่าท้ัง

สองค่ายจะท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันส าหรับรถปคิอัพรุ่นต่อไป โดยจะเป็นการเพ่ิมความแข็งแกร่งของ supply 

chain network และรวมถึงการร่วมมือกันพัฒนารถยนต์ไฟฟา้ในอนาคต  
 
ในด้านการส่งออก ปี 2565 คาดว่าการส่งออกน่าจะขยายตัวเล็กน้อย แม้ว่าเศรษฐกิจในต่างประเทศจะมีการชะลอตัว

เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) แต่โครงการส่งเสริมการผลิต Eco-car ท่ีทยอยครบก าหนดจะ

ส่งผลให้บริษัทรถยนต์ในไทยท่ีขอส่งเสริมการลงทุนต้องเร่งผลิต Eco-car ให้ครบตามเง่ือนไขของ BOI จ านวน 1 แสนคัน 

ท าให้บริษัทรถยนต์จ าเปน็ต้องขยายการส่งออก โดยค่ายรถท่ีคาดว่าจะต้องเร่งส่งออกตามเง่ือนไขดังกล่าว อาทิ มิตซูบิชิ ซูซู

กิ โตโยต้า และ มาสด้า นอกจากน้ันประเทศไทยยังมีโอกาสขยายการส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึนจากการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ AEC และโอกาสในการส่งออกตลาดออสเตรเลีย  

 

ในส่วนของนโยบายภาครัฐ ซ่ึงได้มีการวางแผนทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ส าหรับการผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ EV 

(Electric Vehicles) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟา้เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยรวม ซ่ึงจะมีผล

ให้บริษัทรถยนต์ในประเทศไทยต้องเร่ิมวางแผนปรับเปล่ียนนโยบายการผลิตรถยนต์อีกคร้ัง โดยมีแนวโน้มท่ีผู้ผลิตจะลงทุน

พัฒนารถยนต์ไฟฟา้และแบตเตอร่ีในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนเป็นล าดับ ประเทศไทยซ่ึงถือได้ว่า เป็นฐานการผลิตรถยนต์และ

ช้ินส่วนส าคัญแห่งหน่ึงของโลก และมีห่วงโซ่การผลิตท่ีครอบคลุมการผลิตช้ินส่วนท่ีหลากหลาย ผู้ผลิตช้ินส่วนในประเทศจึง

ต้องเพ่ิมศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆท่ีจะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงน้ี เพ่ือเตรียมความพร้อมท่ีจะต่อ

ยอดและยกระดับไปสู่เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟา้ EV ในอนาคต นอกจากน้ีคาดว่าจะมีผู้เล่นรายใหม่นอกเหนือจากผู้ผลิตช้ินส่วน

รถยนต์เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์มากข้ึน เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด อาทิ เช่น 

บริษัทท าแบตเตอร่ี บริษัทบริหารจัดการข้อมูลระดับมหภาพ (Big Data) เปน็ต้น 
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ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม    

 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

 

ปี 

ยอดผลิต 

(คัน) 

ยอดขายใน

ประเทศ 

(คัน) 

ยอดส่งออก 

(คัน) 

อัตรา 

การเติบโต

ของยอด

ผลิต (%) 

ยอดผลิต 

(คัน) 

ยอดขายใน

ประเทศ 

(คัน) 

ยอดส่งออก 

(คัน) 

อัตรา 

การเติบโต

ของยอด

ผลิต (%) 

2560 1,988,823 862,391 1,126,432 2.28 2,055,193 1,686,835 368,358 12.90 

2561 2,167,694 1,041,739 882,083 8.99 2,063,076 1,691,886 371,190 0.38 

2562 2,013,710 976,546 1,037,164 (7.10) 1,948,480 1,598,773 364,050 (5.55) 

2563 1,426,970 792,146 591,906 (29.13) 1,615,319 1,516,096 319,038 (17.10) 

2564* 1,211,946 531,931 677,481 25.93 1,279,494 1,202,205 332,190 14.85 

 *ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) และอัตราการเติบโตเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า          

  ท่ีมา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันท่ี  22 ตุลาคม 2564 

 

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ก)  การจัดให้ได้มาซื่งผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย  

การผลิต (จ านวนโรงงาน และก าลังการผลิตรวม) 

บริษัทมีก าลังการผลิตและอัตราการใช้ก าลังการผลิตในช่วงปี 2562 - 2564 ดังตารางต่อไปน้ี  

 

 2562 2563 2564 

สายควบคุมรถยนต์    

ก าลังการผลิต (เส้น) 77,968,800     56,160,347 62,665,130  

การผลิตจริง (เส้น) 34,843,185  21,770,022 28,205,268 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต (ร้อยละ) 45% 39% 45% 

สายควบคุมรถจักรยานยนต์    

ก าลังการผลิต (เส้น) 24,267,600     19,491,288    20,961,313 

การผลิตจริง (เส้น) 9,734,479 7,940,895     8,509,135 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต (ร้อยละ) 40% 41%            41% 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์    

ก าลังการผลิตรวม (ชุด) 4,549,021      2,335,047 2,411,640 

การผลิตจริง - แบบใช้สายควบคุม(ชุด) 1,374,415 778,349     1,188,088 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต (ร้อยละ) 30% 33%     49% 

ยอดรวมทุกผลิตภัณฑ์    

ก าลังการผลิตรวม (ชุด) 106,785,421   77,986,682 86,038,983 

การผลิตจริง - แบบใช้สายควบคุม (ชุด)  45,952,079   30,489,266                               37,902,491 

อัตราการใช้ก าลังการผลิต (ร้อยละ) 43% 29%           44% 
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ข้ันตอนการผลิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันตอนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

การผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีข้ันตอนการผลิตท่ีเหมือนกันทุกประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 

ข้ันตอน หลัก ดังน้ี 

1.    ข้ันตอนการผลิตสายนอก  เร่ิมจากการเตรียมวัตถุดิบ โดยน าลวดกลมท่ีมีคุณภาพและขนาดตามความต้องการ

ของลูกค้ามารีดให้แบน จากน้ันจึงน าลวดซ่ึงได้ผ่านการรีดแบนแล้วมาเข้าเคร่ืองม้วน

เป็นท่อ แล้วจึงน าท่อท่ีได้มาหุ้มพลาสติกอีกช้ันหน่ึง ก่อนท่ีจะตัดให้ได้ขนาดตาม

ต้องการ 

2.   ข้ันตอนการผลิตสายใน   เร่ิมจากการน าลวดส าเร็จรูปมาตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ ปอกฉนวนท่ีปลาย (กรณีท่ี

ลวดน้ันหุ้มพลาสติก) ใช้แรงกดท าให้ลวดน้ันบานออก และใส่หัวยึด เพ่ือรอน าไป

ประกอบกับสายนอก 

3.   ข้ันตอนการผลิตช้ินส่วน  น าเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดข้ึนรูปพลาสติกตามแบบท่ีต้องการเพ่ือน าไป เป็น

พลาสติก ส าเร็จรูปส่วนประกอบส าหรับสายควบคุมรถยนต์ต่อไป 

4.   ข้ันตอนการประกอบ    น าสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และช้ินส่วนประกอบอื่นๆ ตาม

คุณลักษณะของสายควบคุมรถยนต์ประเภทท่ีต้องการ 

5.   ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ  บริษัทจะท าการตรวจสอบคุณภาพของช้ินงานก่อนท่ีจะบรรจุผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้ลง

กล่องเพ่ือเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป 

 

 

 

 

 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

น าท่อท่ีได้มาหุ้ม 

พลาสติกอีกชั้น 

ตัดตาม ขนาดท่ี 

ต้องการ 

ขั้นตอนการผลิตสายนอก 

ลวดส าเร็จรูป 

ตัดตาม ขนาดท่ี 

ต้องการ 

ขึ้นรูปปลายสายใน 

ใส่หัวยึด 

ปอกฉนวนกรณีท่ีลวดน้ัน  

หุ้มพลาสติก 

 

ประกอบ 

ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 

คุณลักษณะประเภทของ 
สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพ่ือเตรียมจัดส่ง 

ขั้นตอนการผลิตสายใน 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

น าท่อท่ีได้มาหุ้ม 

พลาสติกอีกชั้น 

  ตัดตามขนาดท่ี 

 

 

ต้องการ 

  ขั้นตอนการผลิตสายนอก 

ลวดส าเร็จรูป 

  ตัดตามขนาดท่ี 

 ต้องการ 

ขึ้นรูปปลายสายใน 

ใส่หัวยึด 

ประกอบ 

   ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 

  คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพ่ือเตรียมจัดส่ง 

  ขั้นตอนการผลิตสายใน 
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ข้ันตอนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

    
  

การผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบ่งออกเปน็ 4 ข้ันตอนหลักดังน้ี 

1. ข้ันตอนการประกอบโครงชุดรางเล่ือน เร่ิมจากการน าโครงเหล็กท่ีจัดซ้ือมาประกอบ

เข้าชุดตามแบบท่ีต้องการ 

2. ข้ันตอนการประกอบช้ินส่วนหลัก เป็นการติดต้ังมอเตอร์ ลูกล้อ และสายเคเบิล 

(แบบสายควบคุม) ทาจาระบี เปน็ต้น 

3. ข้ันตอนการประกอบเก็บรายละเอียด เก็บรายละเอียดต่างๆ และใส่ตัวน๊อต หรือตัว

ยึด 

4. ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของช้ินงาน 

ก่อนท่ีจะบรรจุผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้ลงกล่องเพ่ือเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป 

 
 
 
 
 
การจัดหาวัตถุดิบ  

  ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์น้ัน บริษัทมีการ

จัดหาวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบจากท้ังคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ท้ังน้ีช้ินส่วนประกอบบางรายการ (Component 

Parts) บริษัทยังไม่สามารถหาผู้ผลิตในประเทศได้หรือไม่คุ้มทุนท่ีจะผลิต 
 

  ในปี 2564 บริษัทมีการจัดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบเพ่ือน ามาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ คิดเปน็มูลค่ารวมท้ังสิ้นประมาณ 1,585.36 ล้านบาท ท้ังน้ีเป็นการ

จัดซ้ือในประเทศไทยประมาณร้อยละ 79.99 และเปน็การจัดซ้ือจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 20.01 โดยวัตถุดิบและช้ินส่วน

ประกอบหลักท่ีบริษัทซ้ือมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก 

และมอเตอร์ เปน็ต้น  
 

  ส าหรับคู่ค้าของบริษัท มีจ านวน 113 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้ากับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า 1 ราย ท่ีมี

ยอดสั่งซ้ือรวมจากบริษัทในป ี2564 มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดการสั่งซ้ือรวมของบริษัท ได้แก่ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน โดย

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.49 ท้ังน้ีวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบหลักท่ีซ้ือจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ได้แก่ วัตถุดิบและช้ินส่วน

ประกอบประเภทยาง ส่วนประกอบส าเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพ่ือน ามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุท่ีบริษัทต้องจัดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบจากไฮ

เล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน เน่ืองจากช้ินส่วนประกอบดังกล่าวเปน็ช้ินส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ ปริมาณการผลิต

ไม่คุ้มท่ีจะผลิตเองหรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดังน้ันการซ้ือจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ซ่ึงเป็น

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทท่ีมีนโยบายในการสนับสนุนด้านวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีแข่งขันได้ให้กับ

บริษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน อยู่แล้วจึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ท าสัญญาท่ีก าหนดให้บริษัท

จะต้องจัดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน เพียงผู้เดียวแต่อย่างใด 
 

             ส าหรับสัดส่วนการสั่งซ้ือน้ัน บริษัทมีการสั่งซ้ือจากคู่ค้าหลายราย แต่ไม่ได้พ่ึงพาการจัดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วน

ประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหน่ึงเปน็ส าคัญ เน่ืองจากบริษัทมีคู่ค้าหลายรายท าให้อาจเกิดปญัหาในการจัดหาคู่ค้ารายใดรายหน่ึง 

ดังน้ันบริษัทจะยังสามารถจัดหาวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบทดแทนท่ีมีคุณภาพในระดับเดียวกันจากคู่ค้ารายอื่นได้ 

 

 

 

ขั้นตอนการผลิตสายนอก 

น าโครงมาใส่ชุดอุปกรณ ์

ใส่ส่วนประกอบ 

(สายเคเบิล ลูกล้อ มอเตอร์) 

ใส่น๊อตและตัวยึด 

ตรวจสอบ 

 

 

ขั้นตอนการผลิตชุดควบคุมราง

กระจกหน้าต่างรถยนค์ 

 
 บรรจุเพ่ือเตรียมจัดส่ง 
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การก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 

บริษัทฯ มีการจัดท าพ้ืนท่ีเพ่ือจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจากการผลิต ซ่ึงถือว่าเปน็การก าจัดกากอุตสาหกรรมอย่าง

เปน็ระบบ การจัดเก็บท าเป็นสัดส่วนโดยแยกตามประเภทของสิ่งปฏิกูล ซ่ึงทุกคนในบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

เช่น คัดแยกการน ามาท้ิงตามประเภทอย่างเปน็ระบบ เปน็ต้น 

ฝา่ยธุรการดูแลควบคุมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้เพ่ือน าไปก าจัดให้สอดคล้องตามท่ีกฏหมายก าหนด ได้แก่ 

1. สิ่งปฏิกูลประเภท: เศษกระดาษ, เศษพลาสติก, เศษเหล็ก, เศษไม้, ถุงพลาสติก, เศษสแตนเลส,  

เศษอลูมิเนียม, เศษสังกะสี, วงล้อไม้ และวงล้อเหล็ก 

 ผู้ขนส่ง/จัดการโดย : บริษัท อีสเทิร์น รีคัพเวอร่ี จ ากัด 

                           บริษัท เทย์แมกซ์ ไวร์ โรป อินดัสตร้ี คอร์ป จ ากัด 

          บริษัท เพ่ิมพูลทรัพย์ พัฒนา รีไซเคิล จ ากัด 

 วิธีการก าจัด: คัดแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อ 

2. สิ่งปฏิกูลประเภท: ภาชนะปนเปื้ อน, เศษผ้าถุงมือปนเปื้ อน, น ้ามันใช้แล้ว, เศษสังกะสีปนเปื้ อน, หลอดไฟ 

 ผงคาร์บอนและวัสดุดูดซับสารเคมี 

 ผู้ขนส่ง/จัดการโดย :  บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 

                        บริษัท แซนด์ซอร์ จ ากัด                           

 วิธีการก าจัด: ท าเช้ือเพลิงผสม ฝงักลบอย่างปลอดภัยเม่ือท าการปรับเสถียรหรือท าให้เปน็ก้อนแข็งแล้ว 

เอกสารท่ีเก่ียวข้องรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังน้ี 

1. ใบแจ้งเก่ียวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วส าหรับผู้ก่อก าเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว 

(สก.3) 

2. แบบค าขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ต่อกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 

3. การแจ้งข้อมูลปริมาณขยะ ของเสีย หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

4. เอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย (ใบก ากับการขนส่งของเสียอันตราย) 

5. แบบฟอร์มรายงานการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของผู้ประกอบกิจการในนิคม

อุสาหกรรม 

โดยท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ด าเนินการด้านเอกสารอย่างสอดคล้องเป็นไปตามท่ีกฏหมายและประกาศ

กระทรวง อีกท้ังบริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเน่ือง บนหลักการของระบบ ISO14001 จึงท าให้ไม่มีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
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(4) ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ณ ส้ินรอบปีบัญชี  

       ทรัพย์สินถาวรหลัก 

บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรท่ีใช้ในการด าเนินงาน และไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน  โดยมีรายละเอียดและมูลค่า

บัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ดังต่อไปน้ี 

 

ล าดับ ประเภททรัพย์สิน ท่ีตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

มูลค่าบัญชี

สุทธิ 

(ล้านบาท) 

ภาระ

ผูกพัน 

1 

 

 

ท่ีดินท่ีต้ังโรงงาน  

- 18 ไร่ 2 งาน 44 ตาราง

วา 

- 50 ไร่ 56 ตารางวา 

 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 

 

85 

142 

 

- 

- 

2 ท่ีดินเปล่า 

- 3 งาน 78 ตารางวา 

 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 

 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 

  4 

 

- 

3 

 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  

- บนท่ีดิน เลขท่ี 57  

  หมู่ท่ี 6 ถ.ก่ิงแก้ว  

- บนท่ีดิน  

เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1  

 

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี  

จ.สมุทรปราการ 

 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
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385 

 

- 

 

- 

4 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

- บนท่ีดิน  

เลขท่ี 700/737  

หมู่ท่ี 1  

นิคมอุตสาหกรรม 

อมตะนคร 

 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 

199 

 

- 

5 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ส านักงาน 

- ใช้ในการด าเนินงาน 

 

 

 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

 

 

เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
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- 

 

รวม 887  

 
สรุปสัญญาส าคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทอื่น 

1) สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค (License and Technical Assistance 

Agreement) 

บริษัทได้ท าสัญญาฉบับน้ีกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน  เพ่ือสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของ

สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า   และ 

“HI-LEX” ส าหรับการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย  
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สัญญาฉบับดังกล่าวมีอายุ 7 ปี เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 15 กันยายน 2541 และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ป ี

หากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ นอกจากน้ีสัญญาดังกล่าวก าหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัท

จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ในจ านวนร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิจากการขาย

สายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมท้ังรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ท้ังน้ีรายได้สุทธิดังกล่าวคิด

จากยอดขายสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมท้ังรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หักด้วยค่าบรรจุ

หีบห่อ เบ้ียประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายท่ีบริษัทต้องจ่าย และ

มูลค่าวัตถุดิบและช้ินส่วนท้ังหมดท่ีซ้ือจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน  

 

2) สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค (License and Technical Assistance 

Agreement) 

บริษัทได้ท าสัญญาฉบับน้ีกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน เพ่ือสิทธิในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม และสิทธิใน

การใช้เคร่ืองหมายการค้า   และ “HI-LEX” ส าหรับการผลิต การใช้และการประกอบ

ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในประเทศไทย  
 

สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี หาก

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ นอกจากน้ีสัญญาดังกล่าวก าหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัท

จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ในจ านวนร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิท่ีได้จากการ

ขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบ

ใช้สายเคเบิลควบคุม ท้ังน้ีรายได้สุทธิดังกล่าวคิดจากยอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และ

ส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ 

เบ้ียประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายท่ีบริษัทต้องจ่าย และมูลค่า

วัตถุดิบและช้ินส่วนท้ังหมดท่ีซ้ือจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน 

 

3) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคุมและช้ินส่วน

ประกอบส าหรับโครงการ T6 

บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2550 ร่วมกับ ไฮเล็กซ์ บราซิล (HI-LEX Do 

Brazil Ltda.) จากประเทศบราซิล และเฟลกซ์เทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศ

อาร์เจนตินา 
 

บันทึกดังกล่าวเปน็บันทึกแสดงเจตนาของท้ังสามฝา่ยในการร่วมเสนอตัวเป็นผู้ผลิตสายควบคุมและช้ินส่วน

ประกอบรถกระบะภายใต้ช่ือโครงการ T6 ของฟอร์ด/ออโต้อัลลายแอนซ์ 

 

4) สัญญาซ้ือขายช้ินส่วนท่ีท ากับบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปทท.) จ ากัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ปทท.) จ ากัด

, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟคิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด และ บริษัท ไทย

ฮอนด้า แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด 

เป็นสัญญาซ้ือขายท่ีบริษัทท ากับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ ดังกล่าว เพ่ือจ าหน่าย

ช้ินส่วนส าหรับผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละสัญญามีอายุ 1 ปี และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 

ปี หากไม่มีฝ่ายใดแสดงเจตนาเลิกสัญญาโดยชัดแจ้ง สัญญาดังกล่าวระบุการรับรองและการรับประกัน

ช้ินส่วนท่ีบริษัทขายให้กับบริษัทต่างๆ ข้างต้น รวมถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบกรณีท่ีบุคคลท่ีสามได้รับ

บาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
 

สัญญาดังกล่าวเป็นเพียงสัญญาท่ีก าหนดเง่ือนไขหลักต่างๆ ท้ังน้ีก่อนท่ีจะเร่ิมต้นสั่งซ้ือและผลิตช้ินส่วน

แต่ละรายการน้ัน บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะประกาศแผนการผลิตแต่ละรุ่นพร้อมท้ัง

รายละเอียดคุณสมบัติของช้ินส่วนท่ีต้องการ ซ่ึงบริษัทจะต้องออกแบบ และ/หรือผลิตช้ินงานต้นแบบเพ่ือ 
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น าเสนอ หากช้ินงานของบริษัทได้รับการคัดเลือก บริษัทจึงจะได้รับค าสั่งซ้ือ ซ่ึงการสั่งซ้ือจะเกิดข้ึนเป็นรอบ

ตามแผนการผลิตของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย 

 

เคร่ืองหมายการค้า 

บริษัทมีเคร่ืองหมายการค้าท่ีเป็นของบริษัทท่ีใช้ในการผลิตและจัดจ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด

ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 เพียงเคร่ืองหมายการค้าเดียว คือ  

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ณ วันท่ี 30 กันยายน  2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จ ากัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 6.28 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนรวม 25.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.11 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ท้ังน้ี 

นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติมของบริษัทจะเน้นธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับ

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นท่ีบริษัทจะได้รับจากการลงทุนเป็น

ส าคัญ เพ่ือเปน็การสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษัท  

 

บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะลงทุนรวมท้ังหมดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทุนจะต้องผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจการอนุมัติ  และในการก ากับดูแลงาน

ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องน้ัน บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งต้ังผู้จัดการฝ่ายการบัญชีเป็นผู้แทนบริษัท

ไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้แทนบริษัทมีหน้าท่ีในการออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ท้ังน้ีจะข้ึนอยู่กับลักษณะและอัตราส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

 

(4) การประเมินทรัพย์สิน 

    - ไม่มี - 

 

(5) งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

    - ไม่มี - 
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6% 

 

กลุ่มจุฬางกูร 

 

กลุ่มพัฒนะเมลือง 

 

อื่นๆ 

 

94% 
 

42.05% 12.13% 18.87%  26.94% 

ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน 
 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 มีดังน้ี  

ล าดับท่ี ผู้ถือหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 

จ านวน 259,800,000 บาท 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มจุฬางกูร  109,250,100       42.05 

2 ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน 70,000,000 26.94 

3 กลุ่มพัฒนะเมลือง    31,515,700        12.13 

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด    12,558,000          4.83 

5 นายไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข      6,500,000          2.50 

6 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากัด (มหาชน) 5,378,800 2.07 

7 นางสาวปิยภา ธนสมุทร 4,000,000 1.54 

8 นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา      2,105,500          0.81 

9 นายด ารงค์  กุลธนพงศ์ 2,000,000 0.77 

10 นายเทวารักษ์  วีระวัฒกานนท์ 1,930,900 0.74 

11 นายพิทักษ์  วีระวัฒกานนท์ 1,750,000 0.67 

12 นางสาวดวงพร  วีระวัฒกานนท์ 1,673,900 0.64 

13 นางสาวพรเพ็ญ  วีระวัฒกานนท์ 1,516,000 0.58 

14 นางสุมิตรา  ด ารงกิจชัยพร 1,500,000 0.58 

15 นายรุ่งกาล   ไพสิฐพานิชตระกูล 1,225,600 0.47 

16 นายคณิต สมิทธิวาสน์ 793,400 0.31 

17 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 6,102,100 2.37 

รวม 259,800,000 100 

 

 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

ทุนช าระแล้ว 259.80 ล้านบาท 

บริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จ ากัด 

ทุนช าระแล้ว 11.15 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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หมายเหต:ุ  1)  กลุ่มจุฬางกูร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 4 ราย ได้แก่ 

- นายสรรเสริญ จุฬางกูร ถือหุ้นจ านวน  83,115,000 หุน้ คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ  31.99 ของทุนช าระแล้ว  

- นายทวีฉัตร    จุฬางกูร ถือหุ้นจ านวน 21,942,600 หุ้น คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 8.45 ของทุนช าระแล้ว 

- นายกรกฤช    จุฬางกูร ถือหุ้นจ านวน 4,000,000  หุ้น คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 1.54 ของทุนช าระแล้ว  

- นายอภิชาติ    จุฬางกูร ถือหุ้นจ านวน 192,500  หุ้น คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ        0.07 ของทุนช าระแล้ว 

2)  ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน  (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564) ประกอบดว้ย  

1. Teraura Investment Co., Ltd   ถือหุ้นร้อยละ  25.03 

2. Teraura Scholarship Foundation   ถือหุ้นร้อยละ  4.07  

3. BBH For Fidelity Low–Priced Stock Fund           ถือหุ้นร้อยละ  3.67  

4. Nippon Life Insurance Company    ถือหุ้นร้อยละ  3.30 

5. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.   ถือหุ้นร้อยละ  2.71 

6. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.   ถือหุ้นร้อยละ  2.45 

7. The Master Trust Bank of Japan, Ltd.           ถือหุ้นร้อยละ  2.38 

8. Custody Bank of Japan, Ltd.     ถือหุ้นร้อยละ  2.31 

9. Honda Motor CO., LTD.   ถือหุ้นร้อยละ  2.23 

10. ALPHA Corporation                   ถือหุ้นร้อยละ  2.11 

3) กลุ่มพัฒนะเมลือง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกลุเดียวกันและผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 3 ราย ได้แก่ 

- นายสันติ        พัฒนะเมลอืง  ถอืหุ้นจ านวน  10,602,400 หุ้น คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 4.08 ของทุนช าระแล้ว 

- นายสริศ        พัฒนะเมลอืง  ถอืหุ้นจ านวน  10,592,000 หุ้น คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 4.08 ของทุนช าระแลว้                                                        

- นางสาวสิริณา พัฒนะเมลอืง   ถือหุ้นจ านวน          10,321,300  หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.97 ของทุนช าระแล้ว 

 

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้ังหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนะเมลือง 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมใน : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ท้ังสามกลุ่มมีการถือหุ้นในบริษัท

รวมเปน็จ านวน 210,765,800 หุ้น คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 81.13 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของบริษัท 
 

บริษัทมีการซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจ าหน่าย

ภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง โดยในปี 2564 มียอดการสั่งซ้ืออยู่ท่ี 182.07 ล้านบาท

ต่อป ีหรือคิดเปน็ 7.65% ของยอดการสั่งซ้ือท้ังหมด 
 

นอกจากน้ีบริษัทมีการท ารายการซ้ือกับบริษัทอื่นซ่ึงมีความสัมพันธ์กันจ านวน 17 บริษัท โดยบริษัทต่างๆดังกล่าว มีกลุ่ม

จุฬางกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง และกลุ่มไฮเล็กซ์  คอร์ปอเรช่ัน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในปี 2564 มียอดการสั่งซ้ืออยู่ท่ี 

198.67 ล้านบาทต่อป ีหรือคิดเปน็ 8.34% ของยอดการสั่งซ้ือท้ังหมด 

 

โดยสรุปในปี 2564 บริษัทมีการท ารายการซ้ือกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท้ังหมดอยู่ท่ี 380.74 ล้านบาท หรือคิดเป็น  15.99% 

ของยอดการสั่งซ้ือท้ังหมด 
 

อย่างไรก็ดี รายการซ้ือขายท้ังหมดเป็นการซ้ือขายตามธุรกิจปกติ มีหลักฐานการเปรียบเทียบราคา ราคาขายเป็นราคาตลาดท่ี

เป็นธรรม มีเง่ือนไขทางการค้าและวิธีการช าระเงินตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือขายกับผู้ผลิตอื่นๆ  และไม่มีข้อสัญญาบังคับ

ว่าจะต้องซ้ือขายกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่าน้ัน 

 

ข้อจ ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 

 ผู้ถือหุ้นท่ีเปน็ชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระ

แล้ว โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 หุ้นของบริษัท ท่ีถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ านวนร้อยละ 27.10 

 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน และไม่มีเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท 
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การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

ล าดับ

ท่ี 
ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

การถือครองหุ้น  

(จ านวนหุ้น) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

ตนเอง 

คู่สมรสและ

บุตรท่ียังไม่

บรรลุนิติภาวะ 

1 นายสรรเสริญ   จุฬางกูร ประธานกรรมการ 83,115,000 0 

2 นายมากาโต     เทราอุรา กรรมการ 0 0 

3 นายทวีฉัตร     จุฬางกูร กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 21,942,600 0 

4 นายณัฐพล     จุฬางกูร กรรมการ 0 0 

5 นายสริศ        พัฒนะเมลือง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ 10,592,000 0 

6 นายสันติ        พัฒนะเมลือง กรรมการ 10,602,400 0 

7 นายฮาจิเมะ      คาโตะ กรรมการ/ผู้จัดการท่ัวไป (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) 0 0 

8 นายปริญญา    ไววัฒนา กรรมการอิสระ  0 0 

9 นายอภินันท์     ณ ระนอง กรรมการอิสระ 0 0 

10 นายฉัตรชัย     เอียสกุล กรรมการอิสระ 0 0 

11 นายวีรวัฒน์    ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ 0 0 

12 นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 10,321,300 0 

13 นางสาวภัทรา  ชัยยศบูรณะ 

ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส  

(ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานวิจัยและ

พัฒนา) 

0 0 

14 นางกสิตา      พิทักษ์สงคราม ผู้จัดการท่ัวไป (ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 0 0 

15 นายสมเกียรติ  เกาะเต้น ผู้จัดการท่ัวไป (ส่วนงานคุณภาพ) 0 0 

16 นายวัชรินทร์   สยามรัตนกิจ ผู้จัดการท่ัวไป (ส่วนงานผลิต) 0 0 

 

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 268,500,000 บาท เรียกช าระแล้ว 259,800,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 

259,800,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือโครงการออก และ

เสนอขายหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนซ่ึงเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) 

หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลักทรัพย์ 

 

1.5 การออกหลักทรัพย์อ่ืน  

- ไม่มี - 
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1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ  ทุกประเภท

ตามท่ีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระส าคัญ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผลให้

กระท าใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันท่ีคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ท้ังน้ีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือ

หุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปนัผลน้ันในหนังสือพิมพ์ 

 

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทในระยะเวลาท่ีผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1. เงินปนัผลจ่ายอัตราต่อหุ้น  

(บาท : หุ้น) 
1.00 0.50 1.00 1.00 0.80 

2. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น 

(บาท) 
259,800,000 129,900,000 259,800,000 259,800,000 207,840,000 

3. สัดส่วนการจ่ายเงินปนัผล (ร้อยละ) 110 158 118 104 118 
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2. การบริหารจัดการความเส่ียง 
 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง  

 การบริหารความเส่ียง  

บริษัทก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เพ่ือก ากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร และ

สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ รวมท้ังสร้างมูลค่าเพ่ิม และความม่ันคงให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) 

ท าหน้าท่ีก ากับดูแล ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความ

เสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาปัจจัย

เสี่ยงทุกรายการท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเฝ้าระวังความเสี่ยงท่ีมี

นัยส าคัญจากสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง

ขององค์กรทุกด้าน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

อย่างต่อเน่ือง  

 

นโยบายบริหารความเส่ียง 

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนในองค์กร 

เพ่ือช่วยก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบ เพ่ือให้สามารถบ่งช้ี

เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 

เพ่ือให้ได้รับความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรก าหนดไว้ และมุ่งสู่การด าเนินธุรกิจท่ี

ย่ังยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) มีอ านาจหน้าท่ีสอดส่องดูแลการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัท 

2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีรับผิดชอบก าหนดวัตถุประสงค์ของฝ่าย และจัดท าตารางการประเมินความ

เสี่ยง ก าหนดดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง รวมท้ังจัดท ารายงานท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงท่ียึดถือปฏิบัติ ท้ังมีส่วนร่วมพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จ และลดผลกระทบท่ี

อาจเกิดข้ึนต่อการด าเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย 

3. การบ่งช้ีและควบคุมความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดท าอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่

ในระดับท่ียอมรับได้ภายใต้การก ากับดูแลของฝา่ยบริหาร 

4. ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนน าไปใช้ปฏิบัติ 

5. เม่ือพนักงานพบเห็น หรือรับทราบความเสี่ยงท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงน้ันให้ผู้ท่ี

เก่ียวข้องรับทราบทันที เพ่ือด าเนินการจัดการต่อไป 

การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงน้ีต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเน่ืองภายใต้การควบคุมดูแล

ของคณะบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ให้ครอบคลุมประเด็นความ

เสี่ยงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และก าหนดให้มีแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ท่ีอาจกระทบการด าเนินงานของ

บริษัท 

 

การประเมินความเสี่ยงของบริษัท ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน โดยให้ครอบคลุมถึงประเด็นด้าน

สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เช่น การปล่อยมลพิษ (น ้าเสียและกล่ิน) ออกไปรบกวนชุมชมรอบข้าง การ

เปล่ียนแปลงของสภาพอากาศกระทันหัน แนวโน้มการใช้รถยนต์ประเภทพลังงานทดแทนและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ

มากข้ึนท าให้มีผลกระทบต่อยอดขาย และการใช้ชีวิตในสังคมเปล่ียนแปลงไปจนอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ท่ีมีคุณภาพ เป็นต้น โดยปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้จัดล าดับความเสี่ยง ทบทวนระดับความเสี่ยง และระบุ

แนวทางตอบสนองความเสี่ยงเพ่ือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ได้แก่ การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม 
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ให้ชุมชนข้างเคียงทราบ การก าหนดแผนเฝ้าติดตามและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจ าปี การจัดท าแผนฉุกเฉิน

รองรับเหตุการณ์ท่ีอาจกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยก าหนดให้มีการทบทวน ฝึกซ้อม และสอบทานการ

รายงานผลการฝกึซ้อมแผนฉุกเฉินประจ าปี การหาตลาดใหม่ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี

แบบใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดท่ีจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหากปัจจัยเสี่ยงใดท่ีมีผลประเมินความเสี่ยง

ในระดับสูง จะต้องก าหนดมาตรการแก้ไขหรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมท้ังจะถูกก าหนดให้

วัดผลเปา้หมาย (OKR/KPI) เพ่ือติดตามผลและควบคุมการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างชัดเจนด้วย 

 

2.2 ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ปจัจัยความเสี่ยงซ่ึงอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการด าเนินงานของบริษัท 

 

1. ความเส่ียงจากการพ่ึงพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทมีการท าสัญญารับความช่วยเหลือในด้านพ่ึงพาเคร่ืองหมายการค้า ภายใต้ช่ือ    

และ “HI-LEX” และสัญญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุด

ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมจากไฮเ ล็กซ์ คอร์ปอเร ช่ัน (HI-LEX 

Corporation) เปน็ลายลักษณ์อักษร  

 

ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจ าหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มท่ีจะผลิต

เอง บริษัทจะสั่งซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน อย่างไรก็ดีไม่มีสัญญา

ควบคุมในการจัดซ้ือวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด   

 

ส าหรับความเสี่ยงด้านการสั่งซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบน้ัน บริษัทสามารถจัดซ้ือจากผู้ผลิตอื่นแทนการ

สั่งซ้ือจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ันได้ แต่อาจมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าท่ีต่างจากเดิม ในปัจจุบันบริษัทได้สรร

หาแหล่งจัดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบในประเทศมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษี

น าเข้าลงได้   

 

ส่วนความเสี่ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวน้ัน  บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน จะต่อสัญญาให้อย่าง

แน่นอน เน่ืองจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ได้ให้ค ารับรองเปน็ลายลักษณ์อักษรไว้ว่า หากสัญญาปัจจุบันหมดอายุ

จะต่อสัญญาให้อีกคราวละ 5 ปี (ซ่ึงเป็นนโยบายการต่อสัญญาท่ีไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ใช้กับบริษัทในเครือทุก

บริษัท) ประกอบกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน มีสถานะเปน็ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทุนและเป็นพันธมิตรท่ี

ดีต่อกันมาเกือบ 40 ปี ท าให้มีความม่ันใจว่าไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและให้การสนับสนุน

บริษัทอย่างต่อเน่ืองต่อไป  

ด้วยเหตุน้ี ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต ่า  

 

2. ความเส่ียงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ 

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการต่างชาติท่ีย้ายฐานการผลิต

ช้ินส่วนเข้ามาในประเทศไทย หรือ ลูกค้าสามารถน าเข้าช้ินส่วนจากต่างประเทศได้ ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี

หรือ โครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากลดหย่อนภาษีจากภาครัฐ ปัจจัยหลักท่ีจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถ

รักษาความสามารถในการแข่งขันได้คือ การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและการส่งมอบอย่างต่อเน่ือง และท่ี

ส าคัญจัดท าแผน ปรับปรุงต้นทุนการผลิตทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของลูกค้า และ
การบริการหลังการขายเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส าคัญคือ

มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง ควบคู่กับการด าเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดส่งท่ีตรงต่อ

เวลา และการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซ่ึงบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ผลิต

ช้ันน าท่ีมีฐานการผลิตในประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าเหล่าน้ีมาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้อง

ทดสอบผลิตภัณฑ์เปน็ของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลา ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการท างาน  
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ดังน้ัน จึงมีความเสี่ยงต ่าท่ีคู่แข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เน่ืองจากจะต้อง

ลงทุนสูงและไม่สามารถด าเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท 

 

3. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

ในปัจจุบันบริษัทได้จัดซ้ือวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อย

ละ 50.59 ของมูลค่าวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบท่ีบริษัทจัดซ้ือท้ังหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่าน้ีได้รับผลกระทบ

จากความผันผวนของราคาซ้ือขายอันเน่ืองมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวใน

ตลาดโลก ซ่ึงปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยปจัจัยดังกล่าวเปน็ปจัจัยท่ีอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท 
 

อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดท่ีมีนัยส าคัญ บริษัทสามารถปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบท่ีมีความผันผวนน้ันได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซ้ือขายช้ินส่วนท่ีบริษัทท ากับลูกค้า

น้ัน ได้ก าหนดให้บริษัทและลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นคร้ังคราว เช่น ทุกๆ 6 เดือน หรือทุกคร้ังท่ี

ราคาวัตถุดิบมีการเปล่ียนแปลงต้ังแต่ร้อยละ 3 ข้ึนไป การปรับราคาแต่ละคร้ังคู่สัญญาท้ังสองฝ่ายจะท าการ

ตกลงร่วมกัน บางคร้ังลูกค้าจะยินยอมให้ท าการปรับราคาย้อนหลังด้วย การปรับราคาดังกล่าวจะช่วยท าให้

ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้ผู้ผลิตท าการลดต้นทุนเพ่ือ

เกิดการบริหารจัดการต้นทุนท่ีดี ซ่ึงเม่ือผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการท่ีต ่าแล้วก็จะสามารถ

ควบคุมราคาขายให้มีเสถียรภาพได้แม้ราคาวัตถุดิบจะสูงข้ึนก็ตาม 

 

4. ความเส่ียงจากการพ่ึงพาคู่ค้าน้อยราย 

ช้ินส่วนหรือวัตถุดิบบางรายการมีคุณสมบัติจ าเพาะ ซ่ึงยากต่อการจัดหาคู่ค้าเปรียบเทียบ เพ่ือเปน็การลด

ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาคู่ค้าน้อยราย บริษัทได้มีการศึกษาเพ่ือหาช้ินส่วนหรือวัตถุดิบทดแทน โดยการน า

ช้ินส่วนหรือวัตถุดิบดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์และทดสอบ ซ่ึงต้องได้รับอนุมัติจากลูกค้าก่อนเร่ิมใช้งาน 

 

5. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ในปี 2564 บริษัทมีการจัดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบโดยน าเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 20 ของ

ยอดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบท้ังหมด โดยบริษัทมียอดการสั่งซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบท้ังหมดท่ี

เปน็สกุลเงินตราต่างประเทศตลอดท้ังปีเทียบเท่าเงินบาทจ านวนประมาณ 300 ล้านบาท ซ่ึงท าให้บริษัทมีความ

เสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในกรณีท่ีอัตราแลกเปล่ียนมีการปรับตัวสูงข้ึน 

 

6. ความเส่ียงจากการพ่ึงพาลูกค้ารายใหญ่ 

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 7 ราย และผู้ผลิต

รถจักรยานยนต์รายใหญ่ 1 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่าน้ีคิดเป็นร้อยละ 88 

โดยประมาณ ของรายได้รวมของบริษัทในป ี2564 ดังน้ันบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใด

รายหน่ึงลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์จากบริษัทซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ 

สถานะทางการเงินและผลการด าเนินการของบริษัทในอนาคต 
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถยนต์ท่ีด าเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีช่ือเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตท่ีได้

คุณภาพ มีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตท่ีแข่งขันได้ และมีห้องทดสอบ

ผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและเพ่ิมความรวดเร็วในการด าเนินงาน อีกท้ังการท าธุรกิจกับ

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน 

ซ่ึงเป็นผู้ผลิตสายควบคุมช้ันน าของประเทศญ่ีปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุ่มของซัมมิท คอร์ปอเรช่ัน ซ่ึง

เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเป็น

ผู้ผลิตท่ีมีความน่าเช่ือถือในเร่ืองของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มซัมมิท คอร์ปอเรช่ัน  
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ครอบคลุมถึงอุปกรณ์และช้ินส่วนเกือบทุกชนิดท้ังในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะท่ีน่ัง ผนัง

ประตู ข้าง ฯลฯ ซ่ึงคุณสมบัติดังกล่าวท า ให้ เห็นว่ า มีความเป็นไปได้น้อยท่ีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์เหล่าน้ีจะเปล่ียนไปสั่งซ้ือจากคู่แข่งของบริษัท  
  

อน่ึง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนจะเพ่ิมการส่งออกไปยังต่างประเทศมากข้ึน เพ่ือเป็นการ

ลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหน่ึงด้วย 

 

7. ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอ านาจบริหารจัดการ

บริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

ของบริษัท 

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนะเมลือง 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมใน: ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ท้ังสามกลุ่มมีการถือ

หุ้นในบริษัทรวมเป็นจ านวน 210,765,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.13 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว

ของบริษัท จึงท าให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้ัง 3 ราย มีจ านวนหุ้นเพียงพอท่ีจะควบคุมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบ

ท้ังหมด ไม่ว่าจะเปน็กรณีการแต่งต้ังกรรมการ หรือขอมติในเร่ืองอื่นใดท่ีจะต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู้

ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดว่าต้องมีเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

 

นอกจากน้ี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเปน็ผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการบริษัท โดยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทถึง 4 

ท่าน จากท้ังหมด 11 ท่าน จึงมีความเสี่ยงจากการท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อ านาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ และ

บริหารจัดการไปในทางท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจของบริษัทได้ 

 

ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นรายอื่นและรายย่อยจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่เสนอได้   

 

เพ่ือป้องกันความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว บริษัทจึงได้แต่งต้ังบุคคลภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระเข้าร่วมเป็น

กรรมการบริษัท จ านวน 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการท้ังหมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระท้ัง 4 ท่าน รับหน้าท่ี

เปน็คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

เพ่ือท าหน้าท่ีตรวจสอบและให้ความเห็นในประเด็นท่ีอาจท าให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียประโยชน์ รวมท้ังพิจารณาใน

การสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง และก าหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม 

 

ดังน้ัน จึงมีความเปน็ไปได้น้อยท่ีจะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวข้ึน 

 

8. ความเส่ียงจากการชดใช้ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) 

ตามท่ีบริษัทมีหน้าท่ีในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทน้ัน กรณีท่ีเกิด

ความเสียหายอันเน่ืองมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสัญญาซ้ือขายช้ินส่วนระบุให้บริษัท

ต้องช าระค่าเสียหายท่ีเกิดจากความบกพร่องน้ันๆ ซ่ึงหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัท

ช าระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ในจ านวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีค าสั่งเป็นท่ีสุดให้

บริษัทช าระเงินจ านวนดังกล่าว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมท้ังการท่ีบริษัท

ต้องร่วมรับผิดกับผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่อง

ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ในแต่ละปีท่ีผ่านมาลูกค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่

บ้าง แต่เป็นจ านวนเงินท่ีน้อยมากเม่ือเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็น

เหตุการณ์ปกติของการด าเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และ

เท่าท่ีผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากน้ีบริษัท

ยังตระหนักถึงความส าคัญในเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังน้ันก่อนการส่งให้ลูกค้าบริษัทจะท าการตรวจสอบ 
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คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถ่ีถ้วน ทุกๆ เดือนบริษัทจะสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย และทุกๆ 6 

เดือนจะน าผลลัพธ์สรุปรวมไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซ่ึงบริษัทเช่ือว่าจะ

ช่วยลดความเสี่ยงในกรณีท่ีบริษัทต้องช าระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้ 

 

9. ความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ในด้านความ

ปลอดภัยได้ให้ความส าคัญกับทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิต ต้ังแต่การออกแบบเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

ระบบควบคุมการผลิตและระบบควบคุมการเฝ้าระวัง และสัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมถึงมีการจัดการข้ันตอน

การปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับโดยการจัด

ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นประจ าอย่างต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จากโครงการหรือกิจกรรม

ต่างๆ  

 

นอกจากน้ี บริษัทยังได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยท้ังในงานและ

นอกงานอย่างต่อเน่ือง เช่น กิจกรรมการบริหารการจัดการความปลอดภัย (Safety-Shop Floor 

Management: S-SFM) กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้นหาจุดเสี่ยงและขจัดอันตรายก่อนการเร่ิมงาน 

(Completely Check Completely Find out: CCCF) กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย 

(Safety Culture) และโครงการมาตรฐานเคร่ืองจักรด้านความปลอดภัย (Machine Safety Activity) 

รวมท้ังการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงและ

อพยพหนีไฟ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินภาวะสารเคมีหกร่ัวไหล ตลอดจนการจัดกิจกรรมการสร้างจิตส านึกด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยนอกงาน เช่น การรณรงค์ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ขณะขับข่ี ซ่ึงผลลัพธ์ของการด าเนิน

โครงการต่างๆ ท าให้อุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง การปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน บุคลากรพร้อมท่ีจะปฏิบัติงาน

ได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเป้าหมายท้ังด้านคุณภาพ ด้านความ

ปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

 

ส าหรับการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมน้ัน บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ

ท างานและติดตามคุณภาพอากาศภายในบริษัทอย่างต่อเน่ือง รวมถึงติดตามคุณภาพอากาศโดยท่ัวไปในพ้ืนท่ี

ชุมชนโดยรอบ ซ่ึงมีการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหามลพิษ 

เช่น การจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาทรัพยากรให้

มีประสิทธิผลสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในการก าจัดของเสีย เช่น จัดต้ังโครงการ 3R เพ่ือน าวัสดุท่ี

เหลือใช้กลับมาหมุนเวียนหรือสร้างมูลค่าโดยการแปรสภาพ โดยมีการน าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตส่งให้ผู้มีส่วน

ได้เสียน าไปแปรสภาพเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ การเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้โดยน ามาจัดท าเป็นเคร่ืองใช้และ

เคร่ืองอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในบริษัท ตลอดจนการคิดค้นหาแนวทางในการควบคุมปริมาณการ

ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนการผลิต ซ่ึงบริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาช้ันน าเพ่ือจัดต้ังเป็นศูนย์

ศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการพลังงาน การออกแบบกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีความปลอดภัยกับ

ผู้ปฏิบัติงาน ลดการเกิดของเสีย อีกท้ังยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงข้ึน  

 

ท้ังน้ีบริษัทยังมีความตระหนักถึงภาวะโลกร้อนท่ีก าลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน จึงได้มีการใช้พลังงานทดแทนจาก

แสงอาทิตย์ โดยการติดต้ัง Solar Roof Top บริเวณหลังคาอาคารโรงงานผลิต เพ่ือแสดงถึงความมุ่งม่ันใน

การลดการปลดปล่อยมลพิษจากการด าเนินงานของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีการด าเนินการติดต้ัง Solar 

Roof Top ก าลังผลิตไฟฟา้ 945 กิโลวัตต์ (Phase#1) และติดต้ัง Solar Roof Top ก าลังผลิตไฟฟา้ 1,200 

กิโลวัตต์ (Phase#2) และในปัจจุบันมีแผนการติดต้ัง Solar Roof Top (Phase#3) ก าลังผลิตไฟฟา้ 1,088 

กิโลวัตต์ 
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นอกจากน้ีบริษัทได้มีการรณรงค์และสร้างจิตส านึกให้กับพนักงานทุกคนในการตระหนักถึงความส าคัญของ

สิ่งแวดล้อมโดยเร่ิมต้ังแต่สภาพแวดล้อมในการท างานผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5ส. และ Big 

cleaning Day พร้อมท้ังขยายกรอบแนวคิดไปจนถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซ่ึงได้รับการตอบรับจาก

พนักงานทุกระดับเปน็อย่างดี  

 

2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจท้ังในปัจจุบันและท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risks)  

 

ท้ังน้ีบริษัทได้ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึนใหม่และอาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคต (Emerging Risk)  

 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเป็นเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟา้ 

แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตจะน าเอาระบบไฟฟา้ Electric Vehicle (EV) มาใช้ ซ่ึงเป็นแนวโน้มท่ีมาแรงใน

ยุคน้ี คนท่ัวโลกหันมาใช้รถ EV กันมาก จะส่งผลให้ตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะ

ยาว อาทิ สายเบรค สายเกียร์ สายเปิดฝาถังน ้ามัน และอื่นๆ ซ่ึงรถยนต์บางค่ายได้เร่ิมปรับเปล่ียนออกแบบไปแล้ว

ท้ังในรุ่นปจัจุบันและรุ่นใหม่ท่ีก าลังจะเปิดตัวในอนาคต เพ่ือตอบสนองต่อเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือรักษาส่วน

แบ่งทางการตลาด บริษัทได้จัดต้ังทีมวิศวกรเพ่ือท าการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านการ

ออกแบบและจัดท าต้นแบบ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและความแม่นย าสูง ซ่ึงทีมวิศวกรออกแบบของ

บริษัทได้มีการพัฒนาร่วมกับสถาบันผู้ช านาญการในด้านต่างๆ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง และไฮเล็กซ์ คอปอเรช่ัน เพ่ือขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีควบคุมด้วยระบบไฟฟา้ รวมถึง System Product 

อาทิ ชุดเปิดประตูข้างไฟฟา้ (Power Slide Door), ชุดเปิดประตูหลังไฟฟา้ (Power Lift Gate), ชุดควบคุมการ

เปิดปิดท้ายกระบะ (Tail Gate Absorber) และรางยกกระจกหน้าต่างรถยนต์ท่ีประกอบส าเร็จกับชุดประตู 

(Integrated Window Regulator or Door Module)  ทางบริษัทได้ก าหนดนโยบายทางการตลาดในการขยาย

ฐานลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าหลักอันได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ เป็นต้น 

นอกจากน้ีทางบริษัทยังมุ่งเน้นท่ีจะท าการขยายตลาดในส่วนของตลาดหลังการขายท้ังในและต่างประเทศ ซ่ึงตลาด

หลังการขายน้ันเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีจะสามารถน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ไปน าเสนอ และสามารถเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง เพ่ือน าไปสู่การสร้างอุปสงค์ให้เกิดข้ึนส าหรับสินค้าน้ันๆ ท้ังน้ี ทางบริษัทมุ่งเน้นท่ีจะน าเอา

ความช านาญด้านวิศวกรในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตท่ีทันสมัย เข้ามาใช้ในการน าเสนอและมีส่วน

ร่วม ต้ังแต่เร่ิมต้นพัฒนารถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆ กับลูกค้า ส าหรับรถรุ่นใหม่ท่ีก าลังจะเปิดตัวในอีก 2-3 ปีข้างหน้า  

รวมถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น Localize Project เพ่ือเป็นแนวทางลดต้นทุนให้กับคู่ค้าของบริษัทอีกด้วย  

จากการใช้ช้ินส่วนท่ีผลิตในประเทศเปน็หลักโดยปจัจุบันมีลูกค้าหลายราย เร่ิมก่อต้ัง R&D center ท่ีมีบทบาทมากข้ึน

ในประเทศไทย และด้วยความสัมพันธ์อันดี จึงท าให้บริษัทมีโอกาสท่ีจะผลักดันนโยบายน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน  

 

ความเส่ียงด้าน Digital Transformation 

กระบวนการท่ีน าเอา Digital Technology มาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจเพ่ือให้ธุรกิจสามารถปรับตัวต่อการ 

เปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเร็วในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงยานยนต์เร่ิมใช้ระบบอัตโนมัติและระบบหุ่นยนต์ 

(Robotics) ในสายการผลิตเพ่ือลดปญัหาคุณภาพ ลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซ่ึงบริษัท

ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยสนับสนุนให้ทีมวิจัยและพัฒนา ทีมวิศวกรการผลิตของเรามีการ

แลกเปล่ียนข้อมูลทางวิชาการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย(สกว) และองค์กรต่างชาติอื่นๆ เพ่ือน าทักษะความรู้มาคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจน

การออกแบบสายการผลิตแบบอัตโนมัติ และการน าหุ่นยนต์มาใช้ในสายการผลิต เปน็ต้น 
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ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ปัจจุบันท่ัวโลกก าลังเผชิญปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ อันเน่ืองมาจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีมนุษย์เป็นผู้สร้างข้ึน เช่น 

การก่อสร้างจ านวนมาก การเผาไหม้เช้ือเพลิง ฯลฯ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 

เน่ืองจากท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพ่ิมมากข้ึน เป็นเหตุให้เกิดภาวะเรือน

กระจก (Greenhouse Effect) ส่งผลให้อุณหภูมิพ้ืนผิวโลกสูงข้ึนหรือท่ีเรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global 

Warming)  

 

จากการศึกษาข้อมูลของภาวะโลกร้อนดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้มีความตระหนักถึงการลดมลภาวะท่ีจะก่อให้เกิดก๊าซ

เรือนกระจก โดยได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Reduction) และน า

ผลจากการด าเนินกิจกรรม มาจัดท าบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก เพ่ือขอทวนสอบการปลดปล่อยปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ และขอรับการรับรองข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน

กระจก (องค์การมหาชน) พร้อมท้ังขอข้ึนทะเบียนการแสดงคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กร 

 

ความเส่ียงจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หลายธุรกิจหยุดชะงัก ท้ังท่ีได้รับผลกระทบท้ัง

ทางตรงและทางอ้อม ผลประกอบการลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ หรือบางธุรกิจจ าเป็นต้องปิดกิจการ อีกท้ังต้อง

ปฏิบัติตามมาตรการของทางรัฐบาลอย่างเคร่งครัด จากผลกระทบดังกล่าว บริษัทมีความตระหนักถึงความ

ปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงาน ซ่ึงต้องยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคในทุกด้าน ผู้บริหารระดับสูงจึงก าหนด

มาตรการและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้พนักงานส่วนส านักงานสามารถปฏิบัติงาน

จากท่ีพักอาศัยได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยบริษัทได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี (Application Tools) 

จัดท าคู่มือการใช้งาน และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของบริษัททุก

ช่องทาง เพ่ือติดตามและแจ้งข่าวสารการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสและสถานการณ์ล่าสุด ได้แก่ Line @TSC, Line 

Group น้องนิวส์, Line HR & Top section, ทีมฉุกเฉิน และ GM Talks  

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทเพ่ิมมาตรการต่างๆ เพ่ือยับย้ังการแพร่ระบาดของโรค เช่น จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน

ทุกท่าน จัดให้มีชุดตรวจ ATK ส าหรับคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบ้ืองต้น มีมาตรการรองรับตามการแบ่งประเภทของกลุ่ม

เสี่ยงทอดท่ี 1-2-3 โดยสามารถให้พนักงานปฏิบัติงานแบบ WFH สลับกับการเข้ามาปฏิบัติงานท่ีบริษัทได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการก ากับดูแลท่ีชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ เช่น การก าหนด Buble@TSC จ ากัดพ้ืนท่ี

ปฏิบัติงาน รวมท้ังสื่อสารแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (โรคระบาด) Business Continuity Plan 

(Disease) เพ่ือใช้เปน็แนวทางปฏิบัติหากเกิดการระบาดซ ้าอีก 

 

2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนต่อผู้ถือหลักทรัพย์ 

การซ้ือหลักทรัพย์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ แต่ก็มีความเสี่ยงท่ีสูงกว่า นักลงทุนจึง

จ าเปน็ต้องศึกษาความเสี่ยงและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน 

ความเสี่ยงหลักๆ ในการลงทุนถือหลักทรัพย์ มีดังน้ี 

 

ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซ่ึงข้ึนอยู่กับสภาวะการณ์ต่างๆ ท้ังในและนอกประเทศ และสภาวะ

ดังกล่าวมีผลท าให้ราคาหลักทรัพย์มีการผันผวนหรือเปล่ียนแปลง เช่น สถานการณ์ทางสังคมหรือการเมือง การ

จลาจล การนัดหยุดงาน ปญัหาเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ้หรืออัตราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลง ฯลฯ 

 

ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกหุ้น (Company Risk) อาจเกิดจากการบริหารกิจการไม่ได้ตามเป้าหมาย มี

การเปล่ียนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายการท าธุรกิจ บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลนแรงงาน หรือมีการ

พ่ึงพาอาศัยลูกค้ารายใหญ่บางรายมากเกินไป  

 

ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม (Industrial Risk) เปน็ความเสี่ยงท่ีเกิดเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงนักลงทุนสามารถ

ลดความเสี่ยงน้ีได้โดยการซ้ือหุ้นในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม แทนการซ้ือหุ้นในอุตสาหกรรมเดียว 
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 
 

3.1 นโยบายและเปา้หมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

บริษัทให้ความส าคัญกับการจัดการประเด็นด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยมีกระบวนการประเมินและจัดล าดับ

ความส าคัญอ้างอิงตามกรอบการรายงานความย่ังยืนสากล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards 

และ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) 

  คณะกรรมการบริษัทยึดม่ันในการด าเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไป

กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องตลอดจนท ากิจกรรม

ต่างๆ เพ่ือมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อม การสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีของคนในสังคมและชุมชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจ

อย่างย่ังยืน ได้แต่งต้ังและมอบหมายคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ก าหนดนโยบาย แผนการด าเนินงาน สนับสนุนการ

ปฎิบัติงาน รวมท้ังตรวจติดตามผลการด าเนินการ รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ามีการบริหาร

จัดการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรสู่ความย่ังยืนอย่างแท้จริง 

 

การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญ โปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  จรรยาบรรณธุรกิจและหลักปรัชญาของบริษัท โดยค านึงถึง

ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ด าเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมใน

ห่วงโซ่ธุรกิจทุกข้ันตอน 

 

การต่อต้านการคอร์รัปชัน 

บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันของบริษัทอย่างเคร่งครัด

และเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption หรือ 

CAC) นอกจากน้ีบริษัทได้มีนโยบายในการเชิญคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นส่วนหน่ึง

ของแรงผลักดันในการสร้างสังคมปลอดคอร์รัปช่ัน 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากน้ี

ยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ตลอดจนสนับสนุนและเคารพการปกปอ้งสิทธิมนุษยชน  

 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเปน็ธรรม จัดให้มีสวัสดิการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกท้ัง

สนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด  
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม

และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทางมิ

ชอบ 

  

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทถือเปน็ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคัญในการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

และพัฒนาชุมชน เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีในสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการตอบแทนและคืนก าไรสู่

สังคม   

 

การจัดการส่ิงแวดล้อม 

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอา

ชีวอนามัยในกระบวนการธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

 

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมท่ีสร้างความสมดุลของการด าเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ธุรกิจ

เติบโตอย่างย่ังยืน 

ท้ังน้ี บริษัทได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างย่ังยืนต่อไป 

 

ภารกิจ ปรัชญา คุณค่า 

ภารกิจของบริษัท "ด้านองค์กร - มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้"  ซ่ึงมุ่งม่ันและส่งเสริมให้บุคลากร

ของบริษัทได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองท้ังความสามารถในการปฏิบัติงานและการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน เปน็ไปตามปรัชญาของบริษัทและรู้จัก คุณค่าของคน สังคม ส่ิงแวดล้อม จริยธรรม ความรู้ 

และคุณภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

ปรัชญา 

สร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต 

สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ทีเ่กี่ยวข้องท้ังหมด 

คนและองค์กรทีเ่ติบโตไปพร้อมกัน 

ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 

ร่วมสร้างสรรค์สังคมทีด่ี 

 

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

ขับเคล่ือนองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนและได้มีการยกระดับการด าเนินการน้ีไปยังผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมี

วัตถุประสงค์ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนไปพร้อมๆ กัน บริษัทค านึงถึง

ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียหลักในกิจกรรมซ่ึงเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจต้ังแต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้าเพ่ือสะท้อนให้เห็น

ว่าบริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝา่ย 
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ท้ังน้ี ภาพห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก (Primary Activities) 5 กิจกรรม ซ่ึง

เช่ือมโยงกันอย่างต่อเน่ืองตามบริบทการด าเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) 

กิจกรรมสนับสนุนเพ่ือขับเคล่ือนให้กิจกรรมหลักของบริษัทด าเนินไปได้อย่างต่อเน่ืองมีประสิทธิภาพ อาทิ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) ซ่ึงถือได้ว่าในธุรกิจของบริษัท ทรัพยากรบุคคล เป็น

หัวใจส าคัญในการขับเคล่ือนธุรกรรมต่างๆของบริษัท ดังน้ันบริษัทจึงได้ให้ความส าคัญ ต้ังแต่การสรรหาพนักงานท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ  การส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมพัฒนาอย่างสม ่าเสมอ รวมท้ังให้โอกาสในการเติบโตก้าวหน้าในสาย

อาชีพ ตลอดจนการดูแลเพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสินค้า (Technology Development) บริษัทน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการ และโลกธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังศึกษา ค้นคว้า และ/หรือหาคู่ค้าเพ่ือร่วมพัฒนา อยู่เสมอ 

 

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีสามารถสร้างผลกระทบและ/หรือได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ

หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องขององค์กร 

จ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทจ าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและวิธีการมีส่วนร่วมโดยจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือสร้างความสมดุลท่ีสร้างให้เกิด

ความย่ังยืน โดยครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ดังน้ี 
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ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 
ความคาดหวัง 

วิธีการมีส่วนร่วม 
ก าหนดตัว

บ่งชี้*** 
การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางส่ือสาร 

1 2 3 

1. ผู้ถือหุ้น   

  เจ้าหน้ี  

  สถาบัน  

  การเงิน  

• ผลตอบแทนจากผลการ  

  ด าเนินงานท่ีดีและย่ังยืน  

• การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

• การบริหารความเสี่ยง  

• การปฏิบัติตามเง่ือนไข 

  และข้อตกลงตามสัญญา  

• การได้รับการปฏิบัติท่ี 

  เท่าเทียมและเปน็ธรรม  

• ข้อมูลท่ีถูกต้อง  

  ครบถ้วน ทันต่อการ 

  ตัดสินใจ และโปร่งใส 

• แบบแสดง  
  รายการข้อมูล  

  ประจ าป/ี 

  รายงานประจ าป ี 

  (56-1 One  

  Report)   

• รายงานความ 

  ย่ังยืน  

• คู่มือหลักการ 

  ก ากับดูแล   

  กิจการ  

  (ประกอบด้วย   

  จรรยาบรรณ 

  ธุรกิจ)  

- • การประชุม  

  สามัญผู้ถือ 

  หุ้น  

• Opportunity  

  Day 

• เว็บไซต์ IR  

  Press  

  Release 

• เปดิเผย 

  ข้อมูลใน 

  เว็บไซต์ 

  ตลาด 

  หลักทรัพย์ 

• ข่าว 

  หนังสือพิมพ์ 

   

2. พนักงาน  

 

• ผลตอบแทนและสวัสดิการ  

• ความม่ันคงในหน้าท่ีการงาน  

• การปฏิบัติตามเง่ือนไขและ  

  ข้อตกลงตามสัญญาจ้าง  

• การพัฒนาศักยภาพและ 

  ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ 

  งาน  

• การจูงใจผ่านผลตอบแทน 

  และ/หรือการได้รับการ 

  ยอมรับจากผลส าเร็จของ 

  งาน  

• สภาพแวดล้อมท่ีดีและความ

ปลอดภัยในท่ีท างาน  

• การได้รับการปฏิบัติท่ีเท่า 

  เทียมและเปน็ธรรม  

• แบบแสดง  
  รายการข้อมูล  

  ประจ าป/ี 

  รายงานประจ าป ี 

  (56-1 One  

  Report)   

• รายงานความ 

  ย่ังยืน  

• คู่มือหลักการ 

  ก ากับดูแล 

  กิจการ  

  (ประกอบด้วย 

  จรรยาบรรณ 

  ธุรกิจ)   
 

• หลักสูตร 

  ฝกึอบรมตาม 

  สายอาชีพ  

 

• การประชุม 

  คณะกรรมการ 

  สวัสดิการ  

• กิจกรรม MD  

  เล่าให้ฟงั 

• กิจกรรม GM  

  Talks 

• ประกาศ อีเมล์  

  อินทราเน็ต  

• ประชุมหน้า

แถว 

• บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ 

• แบบส ารวจ 

  ความพึงพอใจ 

  ในการจัด 

  กิจกรรมของ 

  บริษัท 

   

3. ลูกค้า  

 

• คุณภาพตามมาตรฐาน  

• ต้นทุนท่ีตอบสนอง  

• การส่งมอบท่ีตรงเวลา  

• ความสามารถเชิงวิศวกรรม  

• ระบบการบริหารจัดการ  

• การปฏิบัติตามเง่ือนไขและ 

  ข้อตกลงตามสัญญา  

 

• แบบแสดง  
  รายการข้อมูล  

  ประจ าป/ี 

  รายงานประจ าป ี 

  (56-1 One  

  Report)   

• คู่มือหลักการ 

  ก ากับดูแล 

• หลักสูตรการ 

  พัฒนาระบบ 

  คุณภาพ  

  สิ่งแวดล้อม  

  และความ 

  ปลอดภัย  

 

• การประชุม 

  รับทราบ 

  นโยบายลูกค้า 

  ประจ าปี/ 

  ประจ าเดือน  

• กิจกรรม:  

  สัมมนาร่วมกับ 

  ลูกค้า  
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ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 
ความคาดหวัง 

วิธีการมีส่วนร่วม 
ก าหนดตัว

บ่งชี้*** 
การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางส่ือสาร 

1 2 3 

  กิจการ  

  (ประกอบด้วย 

  จรรยาบรรณ 

  ธุรกิจ)   

  

• การพบปะ

ลูกค้า

ประจ าเดือน  

• เว็บไซต์  

• การส ารวจ 

  ความพึงพอใจ 

  ประจ าปี 

4. คู่ค้า  • ก ารจั ด ซ้ื อจัดจ้ า ง ท่ี เ ป็ น

ธรรมและโปร่งใส  

• การปฏิบัติตามเง่ือนไขและ 

  ข้อตกลงตามสัญญา  

• การช าระเงินท่ีครบถ้วนและ 

  ตรงเวลา  

• ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจใน 

  ระยะยาว  

• รายงานสรุปผล 

  การประเมินคู่ค้า 

  ประจ าปี  

• คู่มือหลักการ 

  ก ากับดูแล 

  กิจการ  

  (ประกอบด้วย 

  จรรยาบรรณ 

  ธุรกิจ)   

• หลักสูตร 

  จรรยาบรรณ 

  ธุรกิจในการ 

  ด าเนินธุรกิจ  

  และการ 

  ต่อต้านการ  

  ทุจริต 

• ประชุมคู่ค้า  

• กิจกรรม:  

  ขยายเครือข่าย 

  ต่อต้านการ 

  ทุจริต  

• ประกาศ อีเมล์  

  เว็บไซต์  

  เจ้าหน้าท่ีจัดหา 

   

5. ชุมชนและ 

   สังคม  

• กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตร 

  ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  

• การได้รับการช่วยเหลือ  

  สนับสนุนและส่งเสริมด้าน 

  ต่างๆ  

• การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา 

  ชุมชนและสังคม  

• การปฏิบัติตามเง่ือนไขและ 

  ข้อตกลงท่ีเก่ียวข้อง  

• รายงานสรุปผล 

  การประชุมตาม 

  วาระ  

  

 • กิจกรรม:  

  กิจกรรมสืบ 

  สานประเพณี  

  วัฒนธรรม  

  และศาสนาใน 

  ท้องถ่ิน  

• การตรวจวัด 

  คุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม 

ในพ้ืนท่ีชุมชน

รอบโรงงาน  

• เว็บไซต์  

  เจ้าหน้าท่ี 

  ส่งเสริม 

  กิจกรรม 

 

   

6. หน่วยงาน 

   ราชการและ 

   องค์กรท่ี 

   เก่ียวข้อง  

• การช าระภาษีและ 

  ค่าธรรมเนียมครบถ้วนตาม 

  ก าหนด  

• การปฏิบัติตามกฎหมาย  

  ข้อบังคับและข้อตกลงท่ี 

  เก่ียวข้อง  

• การให้ความร่วมมือและให้

การสนับสนุนด้านต่างๆ  

 

• รายงานตาม 

  กฎหมายและ 

  เง่ือนไขใน 

  ใบอนุญาต  

 

• หลักสูตร 

  ฝกึอบรม 

  ความรู้ตาม 

  สายอาชีพ  

 

 

 

 

 

• การประชุม 

  รับทราบ 

  กฎระเบียบ 

  ต่างๆ  

• กิจกรรม: ร่วม 

  เปน็สมาชิก 

  เครือข่าย 

  โครงการต่างๆ  

  เข้าร่วมอบรม 
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ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 
ความคาดหวัง 

วิธีการมีส่วนร่วม 
ก าหนดตัว

บ่งชี้*** 
การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางส่ือสาร 

1 2 3 

 

 

 

 

 

  และสัมมนา  

• เว็บไซต์  

  เจ้าหน้าท่ีรัฐกิจ 

  สัมพันธ์  

  เจ้าหน้าท่ี BOI 

7. สื่อมวลชน  • การเข้าถึงข้อมูลท่ีถูกต้อง  

  ครบถ้วน และตรวจสอบได้  

• ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

เปดิเผยข้อมูลทางธุรกิจ  

   • Opportunity  

  day  

• เว็บไซต์การให้ 

  สัมภาษณ์  

  เจ้าหน้าท่ีนัก 

  ลงทุนสัมพันธ์ 

   

8. คู่แข่ง  • การ 

  แข่งขัน 

  อย่างเปน็ 

  ธรรม  

• การไม่ 

  ละเมิด 

  ทรัพย์สิน 

  ทาง 

  ปญัญา  

• คู่มือหลักการ 

  ก ากับดูแล 

  กิจการ  

 

(ประกอบด้วย 

  จรรยาบรรณ 

  ธุรกิจ)    

 • เว็บไซต์  

  เจ้าหน้าท่ีฝา่ย 

  ขายเจ้าหน้าท่ี 

  ส่วนงานวิจัย 

  และพัฒนา 

  ผลิตภัณฑ์ 

   

หมายเหตุ : ***ก าหนดตัวบ่งช้ี   1 หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียท่ี "ได้รับ" ผลกระทบจากบริษัท 

                2 หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียท่ี "สร้าง" ผลกระทบให้บริษัท 

                3 หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียท่ี "บริษัทต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย" 
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กลยุทธ์การบริหารกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย กลยุทธ์การบริหาร 

1. ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้ี สถาบัน  

  การเงิน  

• ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจในการบริหารงาน 

• บริหารสภาพคล่องและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน 

• ยกระดับระบบฐานข้อมูลและการรายงานท่ีเก่ียวข้อง 

2. พนักงาน  

 

• เทียบเคียงผลตอบแทนและสวัสดิการกับบริษัทช้ันน า 

• เน้นการสรรหาบุคลากรจากภายใน 

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ืองตามแผนงานประจ าป ี

• พัฒนาและออกแบบหลักสูตรท่ีหลากกลาย ครอบคลุมความต้องการ 

  ในแต่ละสายอาชีพ 

• รับฟงัความคิดเห็นของพนักงานในการปรับปรุงสวัสดิการ 

• ช่องทางรับร้องเรียนเร่ืองการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

• มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

3. ลูกค้า  

 

• ยกระดับความสามารถด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

• มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า 

• พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของตนเอง 

• ปฏิบัติตามนโยบายลูกค้าครอบคลุมท้ังด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความ 

  ปลอดภัย 

4. คู่ค้า  • ยึดหลักการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเปน็ธรรมและโปร่งใส   

• ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามสัญญา  

• ช าระเงินครบถ้วนและตรงเวลา  

• รักษาความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว 

5. ชุมชนและสังคม  • มุ่งสู่องค์กรสีเขียวด้วยกระบวนการผลิตท่ีเปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  และอนุรักษ์พลังงาน 

• ส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดี รู้จักคุณค่าของคน สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม  

  ความรู้ และคุณภาพ 

6. หน่วยงานราชการและ 

   องค์กรท่ีเก่ียวข้อง  

• ด าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล 

• ร่วมเปน็สมาชิกเครือข่ายของภาครัฐและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

• พัฒนาบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

7. ส่ือมวลชน  • สามารถเข้าถึงข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และตรวจสอบได้ 

• มีส่วนร่วมการเปดิเผยข้อมูลทางธุรกิจ 

8. คู่แข่ง  • การแข่งขันอย่างเปน็ธรรม  

• การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  
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3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทท าการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ

ทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยก าหนดให้ท าการปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทุกๆ 5 ปี และ

ประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานทุกระดับให้รับทราบ ซ่ึงนโยบายฯ ส าหรับป ี2564 มีดังน้ี 

 

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      

หยุดโลกร้อนด้วยมือเราบริษัทจะด าเนินการตามมาตรฐาน ISO14001 อย่างเคร่งครัด: 

1. คณะกรรมการมุ่งม่ันในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการใช้พลังงาน

ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ร่วมกักกันสารอันตรายในวัตถุดิบอย่างถูกต้อง เพ่ือป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน อันจะ

น าไปสู่การท าลายสิ่งแวดล้อม 

3. มุ่งม่ัน แก้ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษท่ีเกิดจากกิจกรรมของทางบริษัทท่ีกระทบกับพนักงานอย่างเต็ม

ความสามารถ และสอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฎหมาย 

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองและปรับปรุง

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

5. สื่อสาร เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิดเผย และฝึกอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการ

พิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรทุกระดับในบริษัท 

บริษัทก าหนดให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานในสายการผลิตและงานท่ีมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสกับ

สารเคมีหรือของเสียต่างๆ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์

ปอ้งกันอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

 

ท้ังน้ีระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมของบริษัท อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

และกระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด ส่วนผลการตรวจวัดฝุ่น ไอระเหยจากปล่องระบายอากาศ  และน ้าท้ิงท่ีเกิด

จากกิจกรรมของบริษัท มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด เน่ืองจากบริษัทมีการจัดการ การ

ควบคุม รวมถึงระบบบ าบัดท่ีมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้มลภาวะท่ีเกิดจากกิจกรรมของบริษัทมีค่าเป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 

 

การจัดการพลังงาน  

  บริษัทได้จัดท าโครงการอนุรักษ์พลังงานและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 ต่อเนื่องเป็นประจ า

ทุกปี ส าหรับ ในปี 2564 นี้ผลการด า เนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ ได้ตั ้ง ไว้และ ได้มีการยกระดับการด า เนิน

โครงการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลให้มากขึ้น ซึ่ง

สรุปผลได้ดังน้ี 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

1 Green Factory Solar 

Roof Top Phase 2 

(1,200 kW) 

เพ่ือลดค่าใช้ค่าไฟฟา้ 

เดือนละ 400,000 บาท 

สามารถลดค่าไฟฟา้ได้เดือนละ 400,000 

บาท คิดเปน็ 105,585 kWh/เดือน 

ดังน้ันสามารถลดการปลดปล่อย CO2 
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ล าดับ โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

เพ่ือลดการปล่อย CO2  (CO2 Reduction) ได้เดือนละ 63.20 ton 

Co2** 

**หมายเหตุ : ค่าสัมประสิทธ์ิการปลดปล่อย 

CO2  (CO2 Emission  Factor) ของ

พลังงานไฟฟา้อ้างอิงตาม Thai National 

LCI Database, TIISMTEC-NSTDA 

(with TGO electricity 2016-2018) 

2 โครงการ TSC Save 

The Earth 

1. เพ่ือลดการใช้พลาสติก 100% 

2. ปลูกฝงัให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่าง

มีคุณค่า เพ่ือลดปัญหาขยะมูลฝอย 

3. สร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

อย่างจริงจัง เพ่ือลดปัญหา

สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมท้ังทางบก

และทางทะเล 

4. ลดการเกิดมลภาวะท่ีเกิดจากการใช้

ยานพาหนะจากการด าเนินกิจกรรม

ของบริษัท 

ด าเนินได้ตามเปา้หมาย 

- ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกบนโรงอาหาร 

100% 

- ยกเลิกการใช้หลอดและแก้วพลาสติก

ภายในบริษัท 100% 

- ยกเลิกการใช้น ้ามันเบนซินของรถยนต์

ส่วนกลางของบริษัท ให้ใช้น ้ามัน E20 

เท่าน้ัน 100% 

3 การรณรงค์ด้าน

สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์ในทุกด้านท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

บริษัท ดังเช่น หากแยกขยะคุณจะได้อะไร? ,วิธีลดโลกร้อนด้วยการประหยัดน ้าและ

พลังงาน, ECO INDUSTRY, GO GREEN, ต้นเหตุปล่อยก๊าซเรือนกระจกในไทย  เป็น

ต้น 

 

 

การจัดการทรัพยากรน ้า 

น ้าถือ เป็นแหล่งก า เนิดและ เป็นสิ ่งส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจ ะ เป็นสัตว์ พืช  และมนุษย์ ต่าง

ต้องการน ้า ในการด ารงชีวิต นอกจากนั้นเรายังสามารถใช้ประโยชน์จากน ้า ได้มากมาย ทั้งในภาคเกษตรกรรม

และอุตสาหกรรม ถึงแม้น ้าจะเป็นทรัพยากรท่ีสามารถเกิดการหมุนเวียนได้เ ร่ือยๆ ไม่มีวันหมดสิ้น อย่างไรก็ 

ตามน ้ายังคงเป็นทรัพยากรที่ ใช้แล้ว เสื่อมสภาพ ดัง นั้นการอนุรักษ์น ้า จึง เป็นอีกวิธีห นึ่ง ที่ช่วย ในการรักษา

สิ่งแวดล้อมท่ีมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิต 

บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญของน ้าและการใช้น ้าอย่างคุ้มค่าจึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการน ้า

โดยริเ ริ่ม โครงการใช้ระบบการจ่ายน ้าแบบอัตโนมัติ ในบริ เวณอาคารส านักงานเ พ่ือลดปริมาณการใช้น ้า  ซึ่งมี

การก าหนดเป้าหมายค่าใช้จ่ายน ้าประปาไม่ เกิน 1 ล้านบาทต่อปี จากการประเมินก่อนและหลังด าเนินการ พบว่า

ค่า ใช้จ่ายในปี 2564 ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 ซึ่งเป็นปีก่อนด าเนินโครงการตามภาพด้านล่าง ทั้ง น้ี

บริษัทมีแผนขยายโครงการไปยังส่วนการผลิตเพ่ือบริหารจัดการน ้าตามแนวทางการลดการใช้น ้าตามหลัก 3Rs 

โดยการจัดท าระบบบ าบัดน ้า เสียจากกระบวนการผลิต เ พ่ือลดปริมาณการปล่อยน ้า เสียออกสู่ภายนอกโดย

ค านึงถึงสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
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ข้อมูลการใช้น ้าประปาปี 2560 – 2564 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 (01-09) 

0.98 ล้านบาท 0.65 ล้านบาท 0.63 ล้านบาท 0.43 ล้านบาท 0.40 ล้านบาท 

 

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ  

การก าจัดของเสียจากกิจกรรมการผลิตของบริษัท สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทหลัก และมีวิธีการจัดการดังตาราง   

ประเภทขยะและกรรมวิธีการบ าบัด/ก าจัด ดังน้ี 

 

 ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบ าบัด 

ประเภทขยะ ขยะอันตราย ขยะ Recycled ขยะท่ัวไป 

ขยะท่ีเกิดจาก

กิจกรรมของ

บริษัท 

- น ้ามันเคร่ืองเก่า 

- สิ่งของปนเปื้ อนสารเคมี เช่น 

ถุงมือผ้าท่ีใช้แล้ว ภาชนะบรรจุ

สารเคมีท่ีใช้แล้ว  

- หลอดไฟเสื่อมสภาพ 

- กระดาษท่ีใช้แล้ว 

- ดีบุก สังกะสี 

- ไม้พาเลท 

- ถุงมือพลาสติกท่ีไม่เปื้ อน

สารเคมี 

- เศษอาหาร 

- ลังกระดาษ 

กรรมวิธีบ าบัด/

ก าจัด 

- ส่ ง ใ ห้ บ ริ ษั ท รั บก า จั ดขย ะ

อันตรายท่ีข้ึนทะเบียนกับกรม

โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม

ด าเนินการ 

- ขายเพ่ือน ากลับไปใช้ใหม่ - ส่งให้เทศบาลก าจัด 

 

บริษัทได้คัดเลือกผู้เช่ียวชาญท่ีมีใบอนุญาตก าจัดขยะอันตราย เป็นผู้ด าเนินการในขนส่งและบ าบัด/ก าจัด พร้อมท้ัง

รายงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามรอบท่ีกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมก าหนด โดยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทมีการด าเนินการสอดคล้องตามข้อบังคับของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม และข้อก าหนดของการนิคมอุตสาหกรรมทุกประการ นอกจากการก าจัดขยะโดยค านึงถึง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการจัดกิจกรรมภายในเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและ

พลังงานอย่างต่อเน่ือง 

 

ผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ถูกก าหนดเป็นดัชนีช้ีวัดความส าเร็จขององค์กรมาเป็นเวลายาวนานและ

ต่อเน่ืองโดยตลอด เพ่ือเน้นย ้าความส าคัญในการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบคอยดูแล

ผลการจัดการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเป็นประจ าทุกปี ด้วยความตระหนักว่า ภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงานเป็น

ปัญหาใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการด ารงชีวิตของประชากรท่ัวโลก บริษัทจึงจัดให้มีการรณรงค์

ลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อนผ่านนโยบายสิ่งแวดล้อม และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ได้มี

การทบทวนและจัดท าอย่างต่อเน่ืองเปน็ประจ าทุกป ีโดยได้ก าหนดให้ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็น KPI ของ

บริษัท (Company Objective) เพ่ือให้ท้ังองค์กรมีส่วนร่วมและตระหนักถึงการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยท่ัว

กัน  

นอกจากน้ีบริษัทมีการศึกษากระบวนการ/ข้ันตอนการด าเนินธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในปีท่ีผ่านมาแล้ว  

พบว่าไม่มีกระบวนการ/ข้ันตอนการด าเนินธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ จึงไม่มีการน าไปพัฒนาเพ่ือแก้ไข/

ฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในปถัีดไป 
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การจัดการเพ่ือลดปญัหาก๊าซเรือนกระจก 

  บริษัทส่งเสริมมุ่งม่ันและให้ความส าคัญกับภาวะโลกร้อน ซ่ึงคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้

องค์กรในภาคอุตสาหกรรมสามารถวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมในรูปแบบของคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี

เทียบเท่า และน าผลท่ีได้ไปใช้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันทางหน่วยงานภาครัฐจึงได้สนับสนุนให้ด าเนินการด้านคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของ

องค์กรตามแนวทางท่ี อบก. พัฒนาข้ึน เพ่ือรองรับและสนับสนุนการจัดท าเพ่ือให้เกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริโภค

พลังงานในภาคการผลิตไปสู่ความย่ังยืนและส่งผลกระทบในเชิงบวกและยังแสดงให้เห็นว่า 

1. บริษัทมีการค านวณคาร์บอนฟุตพร้ินท์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานโลก ในปี 2564 บริษัทมีการทวนสอบคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 

จากส านักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยเสียค่าใช้จ่าย 21,000 บาท 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

2. บริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก TGO ในฐานะท่ีบริษัทร่วมโครงการน าร่องคาร์บอนฟุตพร้ินท์ของประเทศได้ตาม

เปา้หมาย 

3. บริษัทมีกิจกรรมรณรงค์ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงเป็นส่วนส าคัญของการลดโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. บริษัทปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากลและเปน็ไปตามนโยบายสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้เปน็อย่างดี  

 

การแสดงข้อมูลคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรผ่านทาง http://thaicarbonlabel.tgo.or.th 

(ช่วงการรับรองข้อมูลเดือนสิงหาคม 2564 - สิงหาคม 2565)
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TSC CO2 Reduction 

บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ซ่ึงเป็นตัวการส าคัญในการท าให้เกิดสภาวะโลก

ร้อน รวมถึงเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย

ของบริษัท 

1. เพ่ือเปน็แนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซ CO2 

2. เพ่ือด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซ CO2 

3. เพ่ือสนับสนุนและร่วมมือในการส่งข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรับตรวจสอบจากทางลูกค้า 

4. เพ่ือด าเนินการก าหนดนโยบายการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ของบริษัท 

5. เพ่ือก าหนดเปา้หมายการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในแต่ละป ี 

6. ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซ CO2 ให้บรรลุเปา้หมาย 

7. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในมุมมองของลูกค้า 

 2561 2562 2563 2564 

ปริมาณก๊าซ CO2 ท่ีลดการปลดปล่อยได้จริงอย่างต่อเน่ือง 

(TonCO2) 

251.11 1,952.68 420.41 258.83 

 
กรอบแนวทางการปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ประจ าปี 2564 
 

ล าดับ แนวทางปฏิบัติ การด าเนินงานปี 2564 

1 บริษัทจะปรับปรุงระบบการจัดการ

สิ่ ง แ วด ล้ อ มอ ย่ า งจ ริ ง จั ง แ ล ะ

ต่อเน่ือง 

1. โครงการใช้พลังงานสะอาดทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า  ( Solar 

power) เ พ่ือช่วยลดการใช้ทรัพยากรน ้าและถ่านหินที่น ามาผลิตไฟฟ้า 

แ ล ะ ช ่ว ย ล ด ก า ร ป ล ด ป ล ่อ ย ก ๊า ซ ค า ร ์บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด ์ ( CO2 

Reduction) และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทในระยะยาว โดย

มีการด า เนินการติดตั้งระบบ Solar Roof Top ที่มีก าลังผลิตไฟฟ้า 

945 กิโลวัตต์ และติดตั้ง Solar Roof Top ก าลังผลิตไฟฟ้า  1,200 

กิโลวัตต์ (Phase#2) 

2. โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบลมของส่วนงานผลิตทั้งหมด 

100% เ พ่ือช่วยลดการสูญเสียทั้งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานลมที่ ไ ม่

จ า เป็น โดยเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการด า เนินการ โดยพนักงาน

สามารถแจ้งจุดลมรั่วเ พ่ือให้ฝ่ายซ่อมบ ารุงด า เนินการแก้ไขได้ทันที และ

หัวหน้างานท่ีผ่านการอบรมจากฝ่ายซ่อมบ ารุงสามารถแก้ไขจุดลมรั่วได้

เอง ซึ่งช่วยให้ลดการเกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จ า เป็นลงได้มาก 

และสามารถด าเนินโครงการได้อย่างย่ังยืน 

3. โครงการลดการเกิดขยะจากกระบวนการผลิต เ พ่ือช่วยลดปริมาณขยะ

ที่ เป็นถุงมือยางเคลือบโพลียูรี เทน (Poly urethane) ที่ส่วนงานผลิต

ใช้งาน โดยเปลี่ยนมาใช้ถุงมือผ้าแทนถุงมือยางเคลือบโพลียูรี เทน ซึ่ง

ช่วยลดการเกิดขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะ โลกร้อน 

และยังช่วยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว  

4. โครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเ นื่อง เ พ่ือให้

พนักงานตร ะหนักถึงผลกร ะทบต่อสิ ่ง แวดล้อม ในปัจจุบัน  โดยการ

ส่งเสริมการให้ความรู้ การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์ด้าน

สิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน ผ่านทางการอบรมและการท ากิจกรรม

ต่างๆ เช่น Safety Talk ประจ าสัปดาห์ หรือกิจกรรมรณรงค์ เป็นต้น 

รวมถึงการปร ะชาสัม พัน ธ์ผ่า นสื ่อต่า งๆ  เ ช่น  บอร์ดปร ะช าสัม พัน ธ์ 
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ล าดับ แนวทางปฏิบัติ การด าเนินงานปี 2564 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Safety News และ TSC Line@ เป็นต้น 

5. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) บริษัทได้เข้าร่วม

โครงการประกวดอุตสาหกรรมสีเขียว ที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 

เ พื่ อ แ ส ด ง ถ ึง ค ว า ม มุ ่ง มั ่น ข อ ง ก า ร ต ร ะ ห น ัก ถ ึง ผ ล ก ร ะ ท บ ด ้า น

สิ ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันบริษัท ได้รับร างวัล เป็นอุตสาหกรรมสีเ ขียว

ระดับ 4  

6. ก า รจัด ใ ห ้ม ีคณ ะกรรมก า รด า เ น ินง านด้า นสิ ่ง แวดล้อม แล ะก า รจ ัด

การพลังงาน เ พ่ือให้ทุกฝ่ายในบริษัทมีส่วนร่วมในการด า เนินงานด้าน

สิ ่ง แ วดล้อ ม  ก า รน า เ ส นอกิจ ก ร รมห รือ โ ค รงก า ร  แ ล ะ ก า รด า เ น ิน

โครงการลดการใช้พลังงานหรือผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม ที่ เกิดจาก

กิจกรรมของบริษัท ซึ่งจ ะช่วยให้การด า เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและ

การจัดพลังงานได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

การสื่อสาร :  ประชุม Management Review ประจ าปี, ประชุม

ISO14001 ประจ าไตรมาส 

การตรวจสอบการปฏิบัติ :  ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจ า ไตร

มาสข้อมูลการ ชี้ว ัดการด า เ นินการ :  ก า รด า เ นินการ ได้ต าม เป้า หมาย ท่ี

ก าหนดไว้ 

2 บริษัทจะส่งเสริมการน าวัสดุใช้แล้ว

กลับมาใช้ใหม ่

1. โครงการรณรงค์ให้ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ซ ้า (Reuse) หรือน ามาใช้ใหม่ (Recycle) 

เพ่ือลดการเกิดขยะ โดยการแยกขยะท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น เศษโลหะ

จากกระบวนผลิต น ามาหลอมเพ่ือใช้งานใหม่ เป็นต้น รวมถึงการรณรงค์ให้ใช้

สิ่งของท่ีสามารถใช้ซ ้าได้แทนการใช้ของท่ีใช้ได้คร้ังเดียว เช่น รณรงค์ให้มีการใช้

ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก รณรงค์การใช้ช้อนซ้อม และแก้วน ้าส่วนตัวแทน

การใช้พลาสติก เปน็ต้น 

2. โครงการแยกขยะก่อนท้ิง เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน โดยบริษัทได้จัดท าถังขยะ

แต่ละประเภทตามหลัก 3R เพ่ือให้พนักงานสามารถแยกท้ิงขยะได้อย่างถูก

ประเภท และลดปริมาณขยะลงได้ เช่น การแยกขวดหรือกระป๋องเคร่ืองด่ืม และ

การแยกกระดาษใช้แล้วจากขยะท่ัวไป ซ่ึงสามารถน าไปผ่านกระบวนการผลิตเพ่ือ

น ากลับมาใช้งานใหม่ หรือเปน็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เปน็ต้น 

การสื่อสาร: ประชุม Management Review ประจ าปี, ประชุม ISO14001 ประจ า

ไตรมาส 

การตรวจสอบการปฏิบัติ: ตรวจสอบในท่ีประชุม ISO14001 ประจ าไตรมาส 

ข้อมูลการช้ีวัดการด าเนินการ: การด าเนินการได้ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

3 บริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วน

เ ก่ี ย ว ข้ อ ง มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ นก า ร ใ ห้

ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ท่ี

เป็นผลมาจากการด าเนินงานของ

บริ ษัทเ พ่ือน ามาพิจารณาแก้ไข/

ปรับปรุงการด าเนินการมิให้เกิดผล

กระทบในทางลบ และสร้างความ

เสียหายต่อชุมชนและสังคมท้ังโดย

ทางตรงและทางอ้อม 

ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ จากชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

จ านวนข้อร้องเรียน: ไม่มีข้อร้องเรียน 

การสื่อสาร: ประชุม Management Review ประจ าปี และประชุม ISO14001 

ประจ าไตรมาส 

การตรวจสอบการปฏิบัติ: ตรวจสอบในท่ีประชุม ISO14001 ประจ าไตรมาส และ

อ้างอิงจากหนังสือรับรองจากส านักงานการนิคมอมตะซิต้ี ชลบุรี 

ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน: การด าเนินการได้ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

4 บริษัทจะพัฒนารูปแบบการด าเนิน

ธุรกิจท่ีสามารถก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ 

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการประกวดอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ท่ีจัด

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือแสดงถึงความมุ่งม่ันของการตระหนักถึงผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม และ
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ล าดับ แนวทางปฏิบัติ การด าเนินงานปี 2564 

กับก า ร เติ บ โตของ ธุ รกิ จ อ ย่ า ง

ต่อเน่ือง 

ได้รับรางวัลเปน็อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green Industry) 

การสื่อสาร: ประชุม Management Review ประจ าปี และประชุม ISO14001 

ประจ าไตรมาส 

การตรวจสอบการปฏิบัติ: ตรวจสอบในท่ีประชุม ISO14001 ประจ าไตรมาส 

ข้อมูลการช้ีวัดการด าเนินการ: การด าเนินการได้ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

5 บริ ษัทจั ด ให้ มี สวั สดิ ก า ร  ความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยส าหรับ

พนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ 

ไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงพิการหรือเสียชีวิต และไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงข้ันหยุดงาน 

การสื่อสาร: บอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์, ข่าวสารความปลอดภัยประจ าสัปดาห์ทาง 

E-mail, TSC Line Application, การประชุมคณะความปลอดภัยฯ ประจ าเดือน 

การตรวจสอบการปฏิบัติ: ฝา่ยความปลอดภัยฯ ตรวจสอบตามข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว้ 

ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน: KPI ของฝ่ายความปลอดภัยฯ และวัตถุประสงค์เป้าหมาย

ของบริษัทประจ าป ี2564  

ความปลอดภัย 2563 2564 

อุบัติเหตุรุนแรงถึงข้ันหยุดงาน (ราย)  0 0 

อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)  0 0 

โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (กิจกรรม 

CCCF, S-SFM, Machine Safety)  

100% 100% 

6 บริษัทมีกระบวนการวิเคราะห์ความ

เสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ร ว ม ถึ ง ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร ใ ช้

ท รัพยากรอ ย่ างปร ะห ยัดแล ะมี

ประสิทธิภาพ 

1. ผลการวิเคราะห์มลพิษ และสภาพแวดล้อมในการท างานผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ี 

   กฎหมายก าหนด 

2. สามารถค้นพบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ัง

ด าเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย 

ผ่านทางกิจกรรมท่ีให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม 

การสื่อสาร: กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องประจ าป ีได้แก ่

1. กิจกรรม CCCF เป็นกิจกรรมการค้นหาอันตรายในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือท าการ

ปรับปรุงและแก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย โดยก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องมี

ส่วนร่วมในการค้นหาอันตรายในพ้ืนท่ีตนเอง และมีการรายงานผลการปรับปรุง

แก้ไขอันตรายดังกล่าวให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบในการประชุมประจ าเดือน 

2. กิจกรรมรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย เป็นการรณรงค์ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม

กฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดยาว ซ่ึงส่งผล

ให้พนักงานเดินทางกลับภูมิล าเนาและกลับมาท างานอย่างปลอดภัยในช่วง

เทศกาลวันหยุดยาว 

3. กิจกรรม Safety Talk & Safety Join เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้หัวหน้างานทุก

ฝ่ายงานส่งเสริมและรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของ

ตนเอง โดยจัดให้มีคู่มือด้านความปลอดภัยเพ่ือใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

นอกจากน้ียังจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยเข้าร่วมการประชุม Safety join 

เพ่ือสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบท้ังในด้านกฎระเบียบด้านความปลอดภัย 

ข้ันตอนการปฏิบัติอย่างปลอดภัย และข่าวสารด้านอาชีวอนามัยต่างๆ 

4. กิจกรรม Machine Safety เป็นกิจกรรมท่ีปรับปรุงเคร่ืองจักรให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานความปลอดภัยสากลและข้อก าหนดลูกค้า เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย

สูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานจนท าให้ไม่ มีอุ บัติเหตุเกิดข้ึนและลดผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีการท างาน 

5. กิจกรรม Safety-Shop Floor Management เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้บริหาร 

หัวหน้างานและพนักงานมีส่วนร่วมในระบบการจัดการความปลอดภัยในการ
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ล าดับ แนวทางปฏิบัติ การด าเนินงานปี 2564 

ท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานจนท าให้ไม่มี

อุบัติเหตุเกิดข้ึน 

การตรวจสอบการปฏิบัติ:  

1. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าท้ิง มลพิษ และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

โดยหน่วยงานภายนอกท่ีได้รับการข้ึนทะเบียน 

2. แผนการด าเนินกิจกรรมของฝา่ยความปลอดภัยฯ 

ตัวช้ีวัดการด าเนินงาน : 

1. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าท้ิง มลพิษ และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ประจ าป ี2564 มีดังน้ี 

การตรวจวิเคราะห์ 
จ านวนจุดตรวจวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน(จุด) 

คุณภาพน ้าท้ิง 0 

ปล่องระบายอากาศ 0 

ความร้อนในพ้ืนท่ีการท างาน 0 

แสงสว่างในพ้ืนท่ีการท างานส่วน

ส านักงาน 

0 

แสงสว่างในพ้ืนท่ีการท างานส่วนโรงงาน 0 

ระดับเสียงรบกวนบริเวณนอกอาคาร

โรงงาน 

0 

ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ช่ัวโมงในพ้ืนท่ีท างาน 0 

ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ช่ัวโมงท่ีพนักงาน

สัมผัส 

0 

ความเข้มข้นของสารเคมีในพ้ืนท่ีท างาน 0 

 

2. ผลการด าเนินกิจกรรมประจ าป ี2564 มีดังน้ี 

กิจกรรม ผลการด าเนินการในปี 2564 

CCCF 100% 

รณรงค์ขับข่ีปลอดภัย 100% 

Safety Talk & Safety 

Join 

100% 

Machine Safety 100% 

Safety-Shop Floor 

Management 

60% 

(เปน็กิจกรรมท่ีลูกค้าก าหนด อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ โดยนับรอบตามการ Kick off 

กิจกรรมของลูกค้า สิ้นสุดโครงการในเดือน

เมษายน 2565) 

 

   
7 บริษัทพัฒนานวัตกรรมท่ีสร้างความ

สมดุ ลของการด า เนิน ธุรกิ จกั บ

สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการใช้พลังงานสะอาดแทนพลังงานไฟฟา้ (Solar power) เพ่ือช่วยลดการ

ใช้ทรัพยากรน ้าหรือถ่านหินท่ีน ามาผลิตไฟฟา้ และช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Reduction) ได้ในระยะยาว 

2. โครงการติดต้ัง Induction heater ส าหรับเคร่ือง Extruder เพ่ือลดปริมาณ

การใช้ไฟฟา้ของเคร่ืองจักร 

3. โครงการติดต้ัง Servo Motor ส าหรับเคร่ืองฉีดพลาสติกแนวต้ัง เพ่ือลด

ปริมาณการใช้ไฟฟา้ของเคร่ืองจักร 
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ล าดับ แนวทางปฏิบัติ การด าเนินงานปี 2564 

การสื่อสาร: ประชุม Management Review ประจ าป ีและประชุม ISO14001 

ประจ าไตรมาส 

การตรวจสอบการปฏิบัติ: ตรวจสอบในท่ีประชุม ISO14001 ประจ าไตรมาส 

ข้อมูลการช้ีวัดการด าเนินการ: การด าเนินการได้ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

 
3.4 การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม     

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

ในด้านการพัฒนาสังคม บริษัทมุ่งม่ันสร้างคุณค่า ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้น าโครงการต่างๆ มา

ปฎิบัติโดยได้มุ่งเน้นการแสดงออกถึงความพยายามส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

 

 3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อความเป็น

ปจัเจกชนและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณท่ีดี เพ่ือน าไปสู่ความสงบ

สุขในสังคม ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างย่ังยืน  ตามนโยบายการไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ี

ได้จัดท าข้ึน 

 การจ้างงาน 

บริษัทไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก  อีกท้ังจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน  ไม่เลือกเพศ  

เช้ือชาติ  ศาสนา  รสนิยมทางเพศ  อีกท้ังด าเนินการจ้างงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง

อย่างเคร่งครัด 

 สิทธิการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

 พนักงานมีสิทธิในการจัดต้ังสหภาพแรงงาน 

 พนักงานมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ มีช่องทางดังต่อไปน้ี 

ประกาศ อีเมล ประชุมหน้าแถว (Morning talks) บอร์ดประชาสัมพันธ์ Line@TSC และ Line Open 

chat N’News 

 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 

กิจกรรม MD เล่าให้ฟงัและกิจกรรม GM Talks เพ่ือ สื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน 

 บริษัทจะพยายามจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร

เปน็ประจ าทุกป ีเช่น กิจกรรม MD เล่าให้ฟงั และกิจกรรม GM Talks เปน็ต้น 

 

 นโยบายการเลิกจ้าง 

บริษัท “ไม่มี” นโยบายเลิกจ้าง โดยบริษัทให้ความส าคัญในการรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้ของพนักงานอย่าง

เต็มท่ี ในกรณีท่ีบริษัทมีความจ าเป็นโดยเหตุหน่ึงเหตุใดท่ีส าคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ

บริษัทจนท าให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซ่ึงมิใช่เหตุสุดวิสัยต้องหยุดกิจการท้ังหมดหรือ

บางส่วนเป็นการช่ัวคราว บริษัทจะก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างรอบคอบและยุติธรรม ผ่านการ

เรียกประชุมฝ่ายบริหาร หารือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติซ่ึงจะประกาศต่อพนักงาน

ให้ทราบโดยท่ัวกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ของพนักงานเป็นท่ีต้ัง  เพ่ือให้

ม่ันใจว่าการเลิกจ้างท่ีเกิดจะเปน็ไปโดยยุติธรรมและไม่ขัดกับกฏหมาย 
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การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน 

บริษัทมีแนวทางในการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมเพ่ือโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

โดยไม่เลือกปฏิบัติและจัดข้ึนในหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมในห้องเรียน (ท้ังภายในและภายนอกบริษัท) 

การสอนหน้างาน และการถ่ายทอดประสบการณ์  ซ่ึงจัดตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจ าปี โดยใน

ป ี2564 มีสัดส่วนประเภทหลักสูตร และสถิติการอบรมของพนักงานในระดับต่างๆ ดังน้ี 

 

ระดับ เป้าหมาย จ านวน (คน) 
ชั่วโมงการอบรมเฉล่ีย 

/คน/ปี 

ผู้บริหาร มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการงานและ

บุคลากร 

33 6 

หัวหน้างาน มุ่งเน้นการพัฒนาตามกลุ่มสายอาชีพ รวมท้ังพัฒนา

ทักษะทางการบริหาร 

68 4.9 

ปฏิบัติการ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคและปฏิบัติ ให้

พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

120 4.9 

รวม 221 5.05 

 

สุขภาพและความปลอดภัย 

บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการปฏิบัติงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

รวมถึงมีสุขอนามัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน  โดยก าหนดนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

และสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์และหามาตรการ เพ่ือควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน

การปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานท่ีปฏิบัติงาน

ท่ีสะอาด สื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับข้อก าหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

และให้ม่ันใจว่าพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และ

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีจ าเป็นให้แก่พนักงาน ตลอดจนประเมินความเสี่ยงด้านความ

ปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

สวัสดิการ 

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรม

เดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตรวจ

สุขภาพพนักงาน เงินค่าเกษียณอายุงาน เบ้ียขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าท าศพ ค่าท างานในกะกลางคืน ค่า

ระดับงาน เบ้ียขยันรายเดือน ค่าอาหาร ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรม

อย่างต่อเน่ือง ให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการท างาน และได้ใช้เวลาท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือส่งเสริม

ให้พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว 
 

บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน มีการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้ 

ก าหนดโครงสร้างเงินเดือนส าหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับข้ึนตามผล

การปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละป ี
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หมายเหต ุ:    (1) รวมพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมา (Subcontractor) 

       (2) ไม่รวมพนกังานสัญญาจ้างและผู้รับเหมา (Subcontractor) 

        (3) รวมพนกังานสัญญาจ้างและผูรั้บเหมา (Subcontractor) 

       (4) ไม่รวมพนักงานสัญญาจ้างและผู้รับเหมา (Subcontractor) 

 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมไม่ใช้อ านาจผูกขาด โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ

การได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่าย อีกท้ังหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ รวมท้ังปฏิบัติตามพันธสัญญา โดยมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

มีความเป็นธรรม 

และเท่าเทียม 

ไม่ละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

การต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น 

สอดคล้องกับ

กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อก าหนดท่ี

เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมความ

รับผิดชอบทางสังคม 

เปดิโอกาสในการท า

ธุรกิจให้กับทุกคู่ค้า 

และการพิจารณา

คัดเลือกคู่ค้าต้ังอยู่

บนพ้ืนฐานความเสมอ

ภาคและเปน็ธรรม 

 

ใช้สินค้าและบริการท่ีมี

ลิขสิทธ์ิ/สิทธิบัตร/

เคร่ืองหมายการค้าท่ี

ถูกต้อง และไม่สนับ 

สนุนสินค้าหรือการ

กระท าท่ีเปน็การละเมิด

กฎหมายว่าด้วย

ทรัพย์สินทางปัญญา 

การรับของขวัญ 

สิ่งของหรือประโยชน์

อื่นใด  ต้องปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณว่า

ด้วยการให้หรือรับ

ของขวัญ หรือ

ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่นใดอย่าง

เคร่งครัด 

ให้โอกาสคู่ค้าท่ีด าเนิน

ธุรกิจถูกต้องตาม

กฎหมาย ระบบ

มาตรฐานคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม ความ

ปลอดภัย  

และอาชีวอนามัย  

บริษัทสนับสนุนคู่ค้าท่ี

มีความรับผิดชอบต่อ

สังคม ตลอดจน

ส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจและร่วมมือกับคู่

ค้าในการพัฒนาความ

รับผิดชอบทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านทรัพยากรบุคคล 2562 2563 2564 

จ านวนพนักงานทั้งหมด(1) (คน)  1,295 1,061 1,211 

   • ชาย  676 524 593 

   • หญิง  619 538 618 

พนักงานใหม่ทั้งหมด(2) (คน)  151 58 218 

พนักงานท่ีลาออกท้ังหมด(3) (คน)  158 640 810 

• พนักงานลาออก ท่ีมีอายุน้อยกว่า 30 ปี  59 337 598 

• พนักงานลาออก ท่ีมีอายุต้ังแต่ 30 ปข้ึีนไป  47 303 212 

• อัตราการลาออก (% ของพนักงานท้ังหมด)  8.19% 60.32% 66.87% 

การลาคลอดบุตร (4) (คน) 

• พนักงานท่ีลาคลอดบุตร  15 19 12 

• พนักงานท่ีกลับมาท างานหลังจากคลอด 

  บุตร  
15 19 11 

• อัตราการกลับมาท างานหลังจากคลอด 

  บุตร (%)  
100% 100% 91.67% 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐาน สากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากน้ี

คณะผู้บริหารของบริษัทยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน และเม่ือพบว่ามีความ

เสี่ยงท่ีจะเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงต่อช่ือเสียง จะส่งเร่ืองแจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัท นอกจากน้ีบริษัทได้จัดให้มีการอบรม 

และการวัดผลแก่พนักงานในเร่ืองจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือน าไปปฏิบัติเป็นส่วนหน่ึง

ในการด าเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

ท้ังน้ีบริษัทได้เปิดช่องทางรับค าร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้พนักงานสามารถส่งค าร้องเรียน เร่ืองราวการทุจริต

คอร์รัปช่ัน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน มายังประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ท่ีบริษัทก าหนดให้มี 

ซ่ึงแสดงถึงการท่ีบริษัทให้ความส าคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

 

กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ท่ีจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานของบริษัทและพนักงานของคู่ค้า 

บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะสง่เสริมสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด จึงก าหนดนโยบายการไม่เก่ียวข้อง

กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไว้ในคู่มือหลักการก ากับดูแล

กิจการ  

 

โดยบริษัทก าหนดให้มีการอบรมและวัดผล เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน รวมท้ังพนักงานท่ี

ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศน้ัน  

 

ท้ังน้ี หากพนักงาน พนักงานคู่ค้า หรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง พบการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันหรือการกระท าท่ีละเมิดสิทธิ

มนุษยชน สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมายังประธานกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท หรือแจ้งเบาะแสในการรับ

และจัดการกับข้อร้องเรียนช่องทางอื่น ซ่ึงได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้

หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor Information)”)  

 

จากผลการตรวจสอบภายใน ปี 2564 ไม่พบการปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับนโยบายการไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน ซ่ึงไม่พบเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวแต่อย่างใด 

 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

คณะกรรมการบริษัทยึดหลักและด าเนินการตามนโยบายการตลาดท่ีเป็นธรรม  ท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซ่ึง

เปน็ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัท รวมไปถึงผู้บริโภคท่ีเปน็ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้ม่ันใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้าท่ีมี

คุณภาพ และราคาท่ียุติธรรมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ

กระท าท่ีเปน็การละเมิดหรือท าให้เสียสิทธิของผู้บริโภคด้วย 
 

โดยบริษัทเคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพ้ืนฐานของผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัย

ของผู้บริโภค ไม่จ ากัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค เคารพสิทธิในการเลือก/แสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค คุ้มครอง

สิทธิท่ีจะได้รับการชดเชย/การศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพ และจัดให้มี

การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปี เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ 

(Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ (Delivery) และงานใหม่ (New model) โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพ่ือ

น ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 

 

บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็น

จริง รักษาความลับของลูกค้าไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทางมิชอบ 

 

 

 

http://www.tscpcl.com/
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ซึ่งผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ าปี 2564 เป็นดังน้ี 

                                                                                             (คะแนนเต็ม 100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ซ่ึงบริษัทยังคงด าเนินนโยบายปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าให้มากข้ึนและ

เพ่ือรักษาระดับความพึงพอใจให้เพ่ิมข้ึนอีก 

  

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ท้ังใกล้

และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

เศรษฐกิจของชุมชนอย่างย่ังยืน โดยบริษัทจะพยายามร่วมกับชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมของบริษัท ท่ีเก่ียวกับการศึกษาและ

ศิลปะวัฒนธรรม จริยธรรมและการลงทุนทางสังคม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ชุมชนสามารถพัฒนาและพ่ึงพาตนเอง

อย่างย่ังยืน  

 

กรอบแนวทางการปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านสงัคม ประจ าป ี2564 
 

ล าดับ แนวทางปฏิบัติ การด าเนินงานปี 2564 

1 บริษัทดูแลบุคคลากร และพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

TSC ได้จัดหาวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” ให้กับพนักงานทุกคน และบุคคลากรท่ีท างาน

ภายในบริษัท ไม่ว่าจะเปน็ผู้รับเหมาแรงงาน Outsource จ านวนคนละ 2 เข็ม  โดย

ไม่มีค่าใช้จ่าย เพ่ือเปน็การดูแล และปอ้งกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 

ภายในบริษัท 

2 บริษัทจะสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม

อาสาท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน

สังคมและการบ า เ พ็ญประ โยชน์

สาธารณะ 

1. TSC ได้ร่วมบริจาควัคซีน “ชิโนฟาร์ม”  ให้กับประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผู้ยากไร้ เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงการรับการฉีดวัคซีนได้ง่ายข้ึน รวมถึงเปน็การ

ปอ้งกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ภายในประเทศให้มากท่ีสุด 

การสื่อสาร: 

1. พนักงานสามารถรับรู้ข่าวสารของบริษัทผ่านทาง ประกาศ อีเมล Morning talk 

ประชุมในฝ่าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ TSC Line@ Facebook fan page VTR 

ณ โรงอาหารและ Line Open chat N’News 

2. พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางกิจกรรม 

GM Talks ซ่ึงพนักงานจะได้ทราบข่าวสารและความเคล่ือนไหวในองค์กร รวมท้ัง

อุตสาหกรรมในภาพรวมได้ และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและ

พนักงาน 

3 บริษัทปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่า

ด้วยสิทธิมนุษยชน" และ

มาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน

อื่นๆ 

 

บริษัทก าหนดนโยบายการไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณ

ว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในคู่มือหลักการก ากับดูแล

กิจการ โดยก าหนดให้มีการสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ และให้ผู้บริหารตรวจสอบ

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงานด้วย ท้ังน้ีได้จัดให้มีการ

ความพึงพอใจของลูกค้า เปา้หมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

คุณภาพ (Quality) 90% 84% 84% 84% 86% 

ราคา (Cost) 70% 77% 75% 75% 82% 

การส่งมอบ (Delivery) 90% 88% 88% 86% 89% 

งานใหม่ (New model) 90% 85% 93% 99% 100% 

ความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม 85% 83% 83% 86% 86% 
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  อบรมและวัดผลพนักงานในเร่ืองจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน เพ่ือน าไปปฏิบัติเปน็ส่วนหน่ึงในการด าเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิด

สิทธิมนุษยชน 

นอกจากน้ีบริษัทได้เปิดช่องทางรับค าร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ซ่ึงสามารถ

ร้องเรียนการได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้  

การสื่อสาร:  

1. จัดให้มีการอบรม และวัดผลพนักงานในเร่ืองจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบาย

การละเมิดสิทธิมนุษยชน  

การตรวจสอบการปฏิบัติ: แผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2564 ก าหนดให้มีการ

ตรวจสอบเร่ืองการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ รวมถึง

หัวข้อการปฏิบัติตามนโยบายการไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ

จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยรายงาน

ผลการตรวจสอบให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ซ่ึงผลการ

ตรวจสอบไม่พบการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการไม่เก่ียวข้องกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชนฯ 

ข้อมูลการช้ีวัดการด าเนินการ : 

 1.  ปี 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

สากล ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ อย่างครบถ้วน 

2.  ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนและจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

สากล ในป ี2564 พบว่า การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณ

ฯ ท่ีก าหนดไว้  

4 บริษัทปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น

ธรรม 

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการฯ ซ่ึงเป็นตัวแทนของพนักงานในการเสนอ

ความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 

2. บริษัทจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน

กับผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี  เช่น  กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง และกิจกรรม GM 

Talks เปน็ต้น 

3. พัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงานตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจ าป ี

2564 

การสื่อสาร: พนักงานรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง ประกาศ อีเมล ประชุมหน้าแถว บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ TSC Line@ และ Line Open chat N’News 

การตรวจสอบการปฏิบัติ: เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง

ต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น  กิจกรรม MD เล่าให้ฟงั และกิจกรรม GM Talks 

เพ่ือสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน 

ข้อมูลการช้ีวัดการด าเนินการ: ช่องทางต่างๆ ในการรับความคิดเห็นของพนักงาน 

5 บริษัทจะส่งเสริมความรับผิดชอบ

ทางสังคม   

การสื่อสาร มีช่องทางต่างๆ ดังน้ี 

1.  เปิดโอกาสให้คู่ค้าและลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของ

บริษัทอย่างต่อเน่ือง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยตนเอง 

หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ โดยมีการตรวจสอบ

ความเก่ียวโยงและเก่ียวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับช้ันกับผู้ขาย ผู้รับจ้าง

ช่วง ผู้รับเหมาของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรม
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และไม่เสมอภาคในการด าเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาแต่ละ

รายของบริษัท ตลอดจนช้ีแจงขอความร่วมมือและตรวจสอบถึงความเป็นธรรม

ในการจ้างงานและการปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง 

ผู้รับเหมาท่ีเป็นคู่ค้าของบริษัทว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือไม่อย่างต่อเน่ือง 

2.  สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการบริหาร

จัดการ 

3.  จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างบริษัทกับคู่ค้า เช่น กิจกรรมลดต้นทุน

จากการพัฒนากระบวนการผลิต และกิจกรรมพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต 

การตรวจสอบการปฏิบัติ: ก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานท่ีเก่ียวข้อง รายงานการมี

ส่วนได้เสียของตนเอง และผู้ท่ีเก่ียวข้องให้บริษัทรับทราบทุกคร้ังท่ีเกิดรายการ

ข้อมูลการช้ีวัดการด าเนินการ: รายงานการมีส่วนได้เสียฯ ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ข้อก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

 

กรอบแนวทางการปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านอ่ืนๆที่ส าคัญ ประจ าป ี2564 
 

ล าดับ แนวทางปฏิบัติ การด าเนินงานปี 2564 

1 บ ริ ษั ท ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย 

ข้อบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญ 

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  

 

บริษัทก าหนดนโยบายการควบคุมภายใน ไว้ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ 

ก าหนดให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องมีระบบการควบคุมภายใน และปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบการท างานตลอดเวลา  

การสื่อสาร:  

1. สื่อสารในการประชุมผู้บริหารประจ าไตรมาส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 

2. ก าหนดให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจัดท าแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ให้ฝ่ายบริหารทราบทุก

เดือน 

การตรวจสอบการปฏิบัติ: 

1. แผนงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564 ก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติ

กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวข้องทุกเดือน โดยรายงานผลการตรวจสอบ

ให้ฝ่ายบริหารทราบทุกเดือน และรายงานสรุปผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทุกไตรมาส 

2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ประจ าเดือน ในป ี2564 รวม 12 คร้ัง พบการปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย 

ข้อมูลการช้ีวัดการด าเนินการ : 

1. ปี 2564 ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบัติตามแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง อย่างครบถ้วน  

2. การรายงานประจ าเดือน ในปี 2564 เร่ืองการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ

และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ได้มีการรายงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ประจ าเดือน ในป ี2564 พบการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมายทุกเร่ือง 
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2 บริษัทส่ง เส ริมการแข่งขันทาง

การค้าอย่างเสรี ด าเนินการแข่งขัน

ธุรกิจอย่างเปน็ธรรม   

1. บริษัทได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้กับคู่ค้า ลูกค้า หรือเจ้าหน้ี อย่าง

เคร่งครัดและเปน็ธรรม กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง

ให้คู่ค้า ลูกค้า หรือเจ้าหน้ี รับทราบ เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าท่ีถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์  

ตลอดจนส่งมอบสินค้าท่ีมีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาท่ีเป็นธรรม 

ไม่ค้าก าไรเกินควร 

2. บริษัทได้เข้าเย่ียมบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกไตรมาส เพ่ือแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และรับฟงัข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ 

ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที พร้อมท้ังให้

ข้อแนะน าในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การสื่อสาร: ให้มีการแข่งขันราคา โดยให้มีการเสนอราคามากกว่าหน่ึงราย     

การตรวจสอบปฏิบัติ: มีการบันทึกเปน็เอกสารประจ าเดือนให้ผู้บริหารอนุมัติ 

ข้อมูลการช้ีวัดการด าเนินการ: ตรวจสอบจากสรุปการเสนอราคาประจ าเดือนของการ

เสนอราคา 

3 บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต (CAC) 

 

 

 

ประกาศเจตนารมณ์ เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 

ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 

ในปี 2560-2561 มีการทบทวนนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง สื่อสารและอบรม ติดตาม

การรายงานและตรวจสอบการควบคุมภายใน เพ่ือเตรียมการย่ืนต่ออายุรับรองการ

เปน็สมาชิกคร้ังท่ี 2 

ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการ คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 

2562 (อายุการรับรอง มีระยะเวลา 3 ป)ี 

ในป ี2563-2564 มีการทบทวนนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง สื่อสารและอบรม ติดตาม

การรายงานและตรวจสอบการควบคุมภายใน เพ่ือเตรียมการย่ืนต่ออายุรับรองการ

เปน็สมาชิกคร้ังท่ี 3 ภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2565 

การสื่อสาร: MD เล่าให้ฟงั ประชุมผู้บริหารประจ าไตรมาส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 

การตรวจสอบการปฏิบัติ: ฝ่าย IA ตรวจสอบการด าเนินการตาม Checklist และ

น าส่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามข้ันตอน 

ข้อมูลตัวช้ีวัดการด าเนินการ: การด าเนินการตาม Checklist ทุกหัวข้อ 

4 บริษัทจะระมัดระวังการใช้ทรัพย์สิน

ทางปญัญา 

 

ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ/สิทธิบัตร/เคร่ืองหมายการค้าท่ีถูกต้อง และไม่

สนับสนุนสินค้าหรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 

การสื่อสาร : มีข้อก าหนดควบคุมการส่งข้อมูลท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญหา โดย

ต้องส่ง E-mail ทางเดียว และต้องไม่มีการกระจายข้อมูลไปช่องทางอื่น 

การตรวจสอบปฏิบัติ: มีการก าหนดเป็นมาตรฐานของบริษัท ลูกค้า และผู้ผลิต ว่า

จะต้องไม่น าข้อมูลไปเปดิเผยกับบุคคลอื่น 

ข้อมูลช้ีวัดการด าเนินการ: ตรวจสอบจากเอกสารควบคุมการแจกจ่าย 
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4. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 

4.1 วิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปล่ียนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมา 

 

ฐานะทางการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท 
2562 

ณ 30 ก.ย. 62 

2563 

ณ 30 ก.ย. 63 

2564 

ณ 30 ก.ย. 64 

สินทรพัย์หมนุเวียน 1,156.72 1,037.25 1,177.58 

สินทรพัย์รวม 2,340.53 2,177.80 2,320.41 

หนี้สินหมนุเวียน 622.23 516.97 598.33 

หนี้สินรวม 696.27 604.38 729.13 

ส่วนของเจ้าของรวม 1,644.26 1,573.42 1,591.28 

    
อัตราส่วน 

2562 

(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

2563 

(1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

2564 

(1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 

อัตราส่วนก าไรขั้นต้น 18.27% 13.77% 18.13% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 13.38% 5.23% 14.90% 

อัตราส่วนเงินทนุหมนุเวียน 1.86 2.01 1.97 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทนุ 0.42 0.38 0.46 

 

อัตราส่วนก าไรข้ันต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2564 เพ่ิมข้ึน 4.36% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเน่ืองจาก

รายได้จากการขายเพ่ิมข้ึนตามปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์  

 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) เพ่ิมข้ึน 9.67% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  เน่ืองจากก าไร

เพ่ิมข้ึน  

 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)  ป ี2564 ลดลง 0.04 เท่า จากปก่ีอน เน่ืองจากหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 

 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ป ี2564 เพ่ิมข้ึน 0.07 เท่า จากปก่ีอน เน่ืองจากส่วนของทุนลดลงจากการ

จ่ายปนัผล 
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ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ล้านบาท 
2562 

(1 ต.ค. 61 - 30 

ก.ย. 62) 

% ต่อ 

ยอดขาย 

2563 

(1 ต.ค. 62 - 30 

ก.ย. 63) 

% ต่อ 

ยอดขาย 

2564 

(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64) 

% ต่อ 

ยอดขาย 

รายได้จากการขาย 3,045.97 100.00% 2,023.89 100.00% 2,594.89 100.00% 

รายได้อื่น 25.45 0.84% 22.12 1.09% 18.22 0.70% 

ต้นทุนขาย -2,489.54 -81.73% -1,745.22 -86.23% -2,124.35 -81.87% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหาร 
-347.60 -11.41% -215.98 -10.67% -251.35 -9.69% 

รายได้ทางการเงิน 0.00 0.00% 2.60 0.13% 3.05 0.12% 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -1.15 -0.04% -0.83 -0.04% -1.57 -0.06% 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล -13.18 -0.43% -4.22 -0.21% -1.77 -0.07% 

ก าไรส าหรับงวด 219.96 7.22% 82.36 4.07% 237.11 9.14% 

ก าไร(ขาดทุน) จากการ

เปล่ียนแปลงประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย 

0.00 0.00% 2.69 0.13% 4.97 0.19% 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ 219.96 7.22% 85.05 4.20% 242.08 9.33% 

 

 

รายได้จากการขายในป ี2564 เท่ากับ 2,594.89  ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 571 ล้านบาท หรือ 28.21% เปน็ผลจากอุตสาหกรรม 

ยานยนตฟ์ื้ นตัวหลังจากเกิดสภาวะการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในปท่ีีผ่านมา 

 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2564 เท่ากับ 242.08 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป ี 2563 เท่ากับ 157.03 ล้านบาท หรือ 

184.63% เน่ืองจากยอดขายเพ่ิมข้ึน 

 

สภาอุตสาหกรรมรายงานตัวเลขยอดผลิต 9 เดือนท่ีผ่านมาเปรียบเทียบกับปกี่อนหน้า รถยนต์ลดลงร้อยละ 0.5 ท้ังน้ีการ

ผลิตเพ่ือส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.92 ในส่วนของรถจักรยานยนต์มีการผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.90 โดยส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

39.38  แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหลังจากน้ีคาดว่าจะฟื้ นตัวดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองสถานการณ์ Covid -19 จะดีข้ึนจาก

การท่ีประชาชนได้รับวัคซีนรวมท้ังประเทศมากกว่า 50% ปริมาณผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตลดลง และประเมินว่า ปัญหาขาด

แคลนเซมิคอนดักเตอร์จะคล่ีคลาย เน่ืองจากการผลิตกลับสู่สภาวะปกติ   

 

ท้ังน้ีบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับแผนการด าเนินการให้ทันต่อทุกสถานการณ์ 
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5. ข้อมลูทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

5.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท     : บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”) 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107548000145 

ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมราง

กระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ 

ท่ีต้ังส านักงานใหญ่ : เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง  

และโรงงาน     จังหวัดชลบุรี 20160 

เว็บไซต์บริษัท  : www.tscpcl.com 

โทรศัพท์  : (038) 447 200 – 10 

โทรสาร  : (038) 185 025 

ทุนจดทะเบียน  : 268,500,000 บาท  

ทุนช าระแล้ว   : 259,800,000 บาท 

ชนิดของหุ้น   : หุ้นสามัญ 

 

 ข้อมูลท่ีบริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

บริษัทมิได้ถือหุ้นใดๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น 

  

 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

   นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

  เลขท่ี 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศัพท์ :  (02) 009 9000 

   โทรสาร :  (02) 009 9991 

 

ผู้สอบบัญชี   บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

เลขท่ี 193/136 - 137 อาคารเลครัชดา ช้ัน 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์ :  (02) 264 9090 

โทรสาร  :  (02) 264 0789  

 นางกุลรพี  ปยิะวรรณสุทธ์ิ     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137 

 นายกฤษดา  เลิศวนา               ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

 นางสาววิสสุตา  จริยธนากร               ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

            

            ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tscpcl.com/
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5.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 -ไม่ม-ี 

 

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 -ไม่ม-ี 

 

5.4 ตลาดรอง 

 -ไม่ม-ี 

 

5.5 สถาบันการเงินทีติ่ดต่อประจ า (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้) 

 -ไม่ม-ี 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 : การก ากับดูแลกิจการ 
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6.นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

 

บริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ระดับโลก สร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนิน

ธุรกิจ เพ่ิมมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัท ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการก ากับ

ดูแลกิจการอันเป็นสากล เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายและรักษาคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพ้ืนฐานขององค์กรช้ันน า ดังน้ัน

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดท าและอนุมัติ ”นโยบายการก ากับดูแลกิจการ” เพ่ือส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดย

มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตย์สุจริตบนพ้ืนฐานจริยธรรมทางธุรกิจ 

เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ซ่ึงจะน าไปสู่การเป็นองค์กรท่ีย่ังยืน

อย่างแท้จริง 
 

แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ มีดังน้ี 

1.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 

และบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับด้วยความเช่ือม่ัน ศรัทธา และเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการ โดยถือ

เปน็วัฒนธรรมท่ีดีขององค์กร 

2.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดม่ันในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริต 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการของ

บริษัทเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจและมาตรฐานสากล ตลอดจนความ

ต้องการของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ 

4.  บริษัทจัดท าเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร (Training Road Map) ส าหรับทุกต าแหน่งงาน เพ่ือให้มี

การศึกษาและทบทวนคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง   

5.  บริษัทเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการให้พนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านทาง

เว็บไซต์บริษัท การอบรมบุคลากร และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media และบอร์ดข้อมูล

ข่าวสาร  

6.  ผู้บริหารทุกคนได้รับฟงัสรุปสาระส าคัญคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการในท่ีประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ า

ทุกป ี

7.  คณะกรรมการด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

ประจ าป ี(56-1 One Report) ทุกป ีเร่ิม พ.ศ.2558 และทบทวนคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการเป็นประจ า

ทุกป ี

นอกจากน้ีบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการครอบคลุมเน้ือหา 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเน้ือหาดังน้ี 

 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้น อ้างอิงคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ "นโยบายสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น"  

1.2. คณะกรรมการก าหนดให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีค าช้ีแจงและ

เหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้

ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ตลอดจนละเว้นการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสของผู้ถือ

หุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท 
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โดยก่อนวันประชุม บริษัทแจ้งก าหนดการพร้อมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้น

ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันท่ี 24 

พฤศจิกายน 2563  และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ตลอดจนข้อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ี

ต้องตัดสินใจในท่ีประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน 

(Investor Information)”) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด นายทะเบียนของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารท่ีมีข้อมูล

เช่นเดียวกับท่ีปรากฎบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 (ก่อนวันประชุมไม่น้อย

กว่า 7 วันหรือ 14 วัน ในบางกรณี) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยหนังสือเชิญประชุม

ดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการเข้า

ร่วมประชุม พร้อมท้ังแนบเอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ ประกอบการพิจารณา

ของผู้ถือหุ้น และประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ในวันท่ี 13 - 15 มกราคม 2564 

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ส าหรับนักลงทุนสถาบัน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ทางบริษัทจะ

ติดต่อประสานงาน เพ่ือจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ซ่ึงได้ด าเนินการระหว่างวันท่ี 7 

- 15 มกราคม 2564   

1.3  คณะกรรมการอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และ

ละเว้นการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพ่ือออกเสียง

ลงมติไม่ควรมีวิธีการท่ียุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง 

เปน็ต้น 

1.4  คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกต้ังเป็น

กรรมการ ตลอดจนส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ต้ังแต่วันท่ี 15 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2563 

โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จากจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงท้ังหมดของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามท่ีบริษัทก าหนดไว้ ท้ังน้ีบริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเร่ืองให้ผู้

ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor 

Information)”) ในวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

1.5  คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงได้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เปน็ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

1.6  บริษัทแต่งต้ัง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ของบริษัท เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการด าเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของ

บริษัท 

1.7  ตามข้อบังคับบริษัทก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) 

และให้มีการเลือกต้ังกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ท่ีต้องออกตามวาระสามารถ

กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการตาม

หลักเกณฑ์ ดังน้ี 

- ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

- บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมา เปน็ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธานท่ีประชุมเปน็ผู้ออกเสียงช้ีขาด 
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- ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

นอกจากน้ีผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ

ได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ตลอดจนบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยด้วย โดยบริษัท

แนบรายละเอียดกรรมการแต่ละท่านท่ีเสนอเข้ารับการเลือกต้ัง พร้อมท้ังรายละเอียดค่าตอบแทนท่ีมีข้อมูล

เพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

1.8  บริษัทก าหนดให้มีวาระการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง พร้อมท้ังแนบรายละเอียดผู้สอบบัญชีท่ีเสนอเข้ารับการแต่งต้ังและ

ค่าตอบแทนท่ีมีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

1.9  บริษัทเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ซ่ึงเป็นสาระส าคัญ โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวสารของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor 

Information)”) 

1.10 บริษัทมีการจัดสรรก าไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่า

กว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและ

ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติ

ของบริษัทอย่างมีสาระส าคัญ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผล

ให้กระท าใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันท่ีคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ท้ังน้ีให้แจ้ง

เปน็หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปนัผลน้ันในหนังสือพิมพ์ 

 

2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1  คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การ

นับคะแนนและแสดงผล เพ่ือให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า รวมท้ัง

จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ช่ัวโมง 

2.2  ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมท้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในท่ีประชุม มีการแนะน ากรรมการผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการ

ลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมประชุม จากน้ันจะด าเนินการประชุมเรียงตาม

วาระท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมวาระอื่นนอกเหนือท่ีระบุไว้   

2.3  บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง เปิดเผยการลงคะแนนเสียงใน

ทุกวาระ ท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี

มีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

2.4  ในการประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระน้ันมีหลายรายการ เช่น วาระการ

แต่งต้ังกรรมการ ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเสนอช่ือ

กรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน 

2.5  คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ

ประชุม และเปดิเผยให้ท่ีประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม  
2.6  ประธานในท่ีประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและต้ัง

ค าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท รวมท้ังมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีส าคัญ

ในรายงานการประชุม 

2.7  น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าเบ้ียประชุม ค่าบ าเหน็จกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติเปน็ประจ าทุกป ี
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2.8  บริษัทไม่ได้เพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลง ข้อมูลส าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าใน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าป ี2564 อีกท้ังยังเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในท่ี

ประชุมซ่ึงรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  

2.9 บริษัทได้อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานท่ีประชุมฯ ท่ี

สามารถเดินทางได้สะดวก ท้ังน้ีในป ี2564 บริษัทจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพ่ือให้ผู้

ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ

โคโรน่าไวรัส (โควิด - 19) 

2.10 ในปี 2564 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นท้ังหมด 1 คร้ัง เม่ือ วันท่ี 19 มกราคม 2564 ในรูปแบบการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วัน และ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเปน็เวลา 31 วัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม 

 

3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1  บริษัทแจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันท่ี 19 มกราคม 2564 โดยมติ

ดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ   

3.2  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุม

ทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นต้ังประเด็นหรือซักถาม นอกจากน้ี มีการบันทึก

ค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็น

อย่างไร รวมถึงบันทึกรายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุม ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564 (ภายใน 14 

วัน นับแต่วันประชุม) พร้อมท้ังเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564 

(www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor Information)”)  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบได้ 

 

หมวดท่ี 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1  บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563  

1.2  บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ข้ันตอนการออกเสียงลงมติ รวมท้ังสิทธิ

การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น โดยหุ้นของบริษัทมีเพียงหุ้นสามัญประเภทเดียวเท่าน้ัน 

1.3  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดท าเปน็ภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ

หุ้นท่ีเปน็ฉบับภาษาไทย 

1.4  คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการล่วงหน้า ต้ังแต่

วันท่ี 15 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2563  ท้ังน้ีบริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเร่ืองให้ผู้ถือ

หุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor 

Information)”) ในวันท่ี 4 สิงหาคม 2563 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

 

2. วันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจ านวนหุ้นท่ีถืออย่างเท่าเทียมกัน 
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3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

3.1  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ

ส าคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

3.2  คณะกรรมการเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งต้ังกรรมการเป็นรายคน 

 

4.  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนส าคัญในการ

เสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ันบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในข้ึน 

(เปิดเผยในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ) เพ่ือเป็นการป้องกันการน าข้อมูลภายในท่ีส าคัญของบริษัทท่ียัง

ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการ

ถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมท้ังให้มีการ

เปดิเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป/ีรายงานประจ าป ี(56-1 One Report) 

 

5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

5.1  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาวาระน้ัน และบันทึกไว้ใน

รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

5.2  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะท่ีอาจท าให้กรรมการราย

ดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ัน 

 

หมวดท่ี 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

1. การก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

1.1  คณะกรรมการก าหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน นอกจากน้ียังด าเนินการใน

ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

(1)  มีการก าหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการชดเชย

จากการใช้สินค้าหรือบริการในช่วงอายุของสินค้า 

(2)  มีการก าหนดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมาของบริษัท 

(3)  ด าเนินการอย่างเปน็ระบบบริษัทเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืนอย่างสม ่าเสมอ 

(4)  สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท่ีสถานประกอบการของบริษัทต้ังอยู่ 

(5)  เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสนับสนุน

กิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้อง 

(6)  ก าหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในเร่ืองสิทธิของเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม 

(7)  ปฏิบัติกับพนักงานและลูกจ้างอย่างเปน็ธรรมรวมท้ังมีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน 

1.2  คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับ

นักลงทุน (Investor Information)”) หรือ แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 

One Report) 
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2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดท ารายงานความยั่งยืน 

2.1  บริษัทเปดิเผยกิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามจรรยาบรรณข้างต้น  

2.2  คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดท ารายงานแห่งความย่ังยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เป็น

ฉบับต่างหากแยกจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป/ีรายงานประจ าป ี(56-1 One Report) มีผล 

 

ต้ังแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นการรายงานความย่ังยืนท่ีครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน

สิ่งแวดล้อม 

 

หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล 

1.1  คณะกรรมการมีกลไกท่ีจะดูแลให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท าให้ส าคัญผิด และ

เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน 

1.2  คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความ

เสี่ยง และนโยบายเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ท่ีได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมท้ังกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล 

โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One 

Report) และเว็บไซต์ของบริษัท 

1.3  คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ

รายงานของผู้สอบบัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป/ีรายงานประจ าป ี(56-1 One Report) 

1.4  คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 

Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ท้ังน้ี เพ่ือให้

นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

บริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดีย่ิงข้ึน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

1.5  คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นท่ีผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ 

1.6  คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

จ านวนคร้ังของการประชุมและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมาและความเห็น

จากการท าหน้าท่ี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการใน 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป/ีรายงานประจ าป ี(56-1 One Report) 

1.7  คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ีสะท้อนถึง

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ท้ังน้ี

จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีเปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการ

ของบริษัทย่อย 

1.8  เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และก าหนดนโยบายให้

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานรายการเก่ียวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ

ผู้บริหาร ตามนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 

(เปิดเผยในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ) เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและ

ผู้บริหาร ตามแนวการปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เปิดเผยในคู่มือ

หลักการก ากับดูแลกิจการ) จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัททราบเปน็รายไตรมาส  

1.9  ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน

คณะกรรมการก ากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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2. ข้อมูลข้ันต ่าท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 

2.1  นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ, แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report) แล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการ

เปิดเผยข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระท า

อย่างสม ่าเสมอ พร้อมท้ังน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน อน่ึงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อยควร

ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปน้ีและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปจัจุบัน 

(1)  วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 

(2)  ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

(3)  รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 

(4)  งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ท้ังฉบับปัจจุบันและของปีก่อน

หน้า 

(5)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป/ีรายงานประจ าป ี(56-1 One Report) ท่ีสามารถให้ดาวน์โหลดได้ 

(6)  ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทน าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ 

(7)  โครงสร้างการถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อม 

(8)  โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special purpose 

enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี) 

(9)  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีถือหุ้นต้ังแต่ ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้

แล้วท้ังหมดและมีสิทธิออกเสียง 

(10) การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 

(12) ข้อบังคับบริษัทและข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี 

(13) นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(14) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ 

(15) กฎบัตร หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึง

เร่ืองท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(16) กฎบัตร หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

(17) จรรยาบรรณส าหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ 

(18) ข้อมูลติดต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยนักลงทุนท่ัวไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐท่ี

เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ท้ังน้ีผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัท 

เพ่ิมเติมได้ท่ี 

ฝา่ยก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ 

 ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวศุภพิชญ์  โกศลพิริยธรรม (เลขานุการบริษัท) 
 หมายเลขโทรศัพท์  : (038) 447 200 - 10 ต่อ 122  

 หมายเลขโทรสาร  : (038) 185 025 

 อีเมล   : ir@tscpcl.com      

 เว็บไซต์    : http://www.tscpcl.com     
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หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1  คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย 

ท้ังในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการท่ีไม่ได้

เปน็กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทด าเนินกิจการ

อยู่ และคณะกรรมการจัดให้มีการเปดิเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมีความ

หลากหลาย รวมถึงจ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ าป/ีรายงานประจ าป ี(56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

1.2  คณะกรรมการมีขนาดท่ีเหมาะสม และประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถท่ี

เพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน  

1.3  คณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการท างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระใน

จ านวนท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

1.4  คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเป็น “กรรมการอิสระ” เพ่ือให้กรรมการอิสระของบริษัท

มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด ในกรณีท่ีจะแต่งต้ังกรรมการ

อิสระน้ันให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว 

1.5  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการก าหนดอ านาจ

หน้าท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน และเพ่ือไม่ให้คนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่

จ ากัด ควรแยกบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

1.6  คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึง

ประสิทธิภาพการท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพ่ือให้ม่ันใจว่า

กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทได้อย่างเพียงพอ  

1.7  คณะกรรมการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการ

ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ท้ังประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวนบริษัท

ท่ีสามารถไปด ารงต าแหน่งได้ ท้ังน้ีต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

1.8  บริษัทมีเลขานุการบริษัทซ่ึงท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้อง

ทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ ดังน้ัน คณะกรรมการจัดให้มีการก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท

ท่ีเหมาะสม ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเลขานุการบริษัท นอกจากน้ีมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์

ของเลขานุการบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report) และบน

เว็บไซต์ของบริษัท 

1.9  เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการ

ปฏิบัติหน้าท่ี เลขานุการบริษัท 

 

2 คณะกรรมการชุดย่อย 

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีต้องจัดให้มีตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการ

ควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพ่ือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ี 

(1)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเปน็กรรมการอิสระท้ังคณะ ท าหน้าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ์และ

กระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก าหนดไว้ ตลอดจนท าหน้าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยคณะกรรมการ

เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงจะน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งต้ังกรรมการ 

และค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เปน็ผู้อนุมัติ 

 (2) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
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 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ท าหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับ

ดูแลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริษัทมี

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการ

ปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้องค์กรมีการบริหารจัดการ

อย่างโปร่งใส เปดิเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพ

ต่อกิจการ สามารถสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย  

(3)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมท้ัง

องค์กร รวมท้ังก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจ

ของบริษัท 

ท้ังน้ีคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดข้างต้น ด าเนินการตามหลักการดังน้ี 

1.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการได้แต่งต้ังบุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล

ของท่ีปรึกษาน้ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report) รวมท้ัง

ความเปน็อิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2.  ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้การท าหน้าท่ีของ

คณะกรรมการชุดย่อยมีความเปน็อิสระอย่างแท้จริง 

3.  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะมีการประชุมอย่างน้อย 2 คร้ังต่อป ี

เพ่ือพิจารณาหารือ และด าเนินการใดๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 

 

3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) ปฏิบัติหน้าท่ีให้เปน็ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเห็นชอบ

ด้านกฎหมายด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหุ้น 

2) พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ 

ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออก

ตามวาระ 

3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีจะด ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป 

4) พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

5) พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอ านาจให้กรรมการผู้จัดการท าหน้าท่ีแทนบริษัท 

เก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัท 

6) พิจารณาอนุมัติการก าหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เปน็ไปตามความเหมาะสมของกิจการ  

7) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงนาม

ผูกพันบริษัทได้ 

8) พิจารณาแต่งต้ังหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระท าการอย่างหน่ึง

อย่างใดแทนคณะกรรมการตามท่ีเห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจน้ันๆ 

ได้ 
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9) พิจารณาอนุมัติการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัท

ย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

10) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า

เช่นน้ันและรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

11) พิจารณาอนุมัติเร่ืองท่ีมีสาระส าคัญ เช่น นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ การเข้าท ารายการ

ระหว่างกันของบริษัท รายการท่ีเก่ียวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12) พิจารณาอนุมัติเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ ต้องได้มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

13) พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ เร่ืองดังต่อไปน้ี 

(1)  นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เปา้หมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปขีองบริษัท  

 

(2)  ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณา

แนวโน้มระยะต่อไปของป ี

(3)  การลงทุนในโครงการท่ีไม่มีในงบประมาณประจ าปหีรือตามอ านาจการอนุมัติ 

(4)  การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการท่ีได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ท่ีไม่ใช่

งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10 

(5)  การซ้ือและจ าหน่ายสินทรัพย์ การซ้ือกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนท่ีไม่ขัดกับเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าเกินจ านวนท่ีมอบอ านาจให้ฝา่ยบริหารตามอ านาจการอนุมัติ 

(6)  การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อันมีผลกระทบท่ีส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหน้ีสิ้น 

ยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัท 

(7)  การท าสัญญาใดๆ ท่ีไม่เก่ียวกับการท าธุรกิจปกติ และสัญญาท่ีเก่ียวกับการท าธุรกิจปกติท่ีมี

ความส าคัญ 

(8)  การท ารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ส่วนท่ีไม่เข้าข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(9)  ธุรกรรมใดๆ ท่ีมีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเกิน 1.5: 1 

(10) การจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล 

(11) การเปล่ียนนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีมีนัยส าคัญเก่ียวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการ

ควบคุมภายใน 

(12) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง 

(13) การก าหนดและการเปล่ียนแปลงอ านาจอนุมัติท่ีมอบให้ผู้บริหารระดับสูง 

(14) การเสนอแต่งต้ังและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท 

(15) การมอบอ านาจหน้าท่ีให้กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึง รวมถึงการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขการมอบอ านาจหน้าท่ีดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อก าหนดตลาด

หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(16)  การแต่งต้ังและก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 

(17)  การจัดให้มีและก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 

(18)  การปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับกรรมการผู้จัดการข้ึนไป 

(19)  การด าเนินการอื่นใดเพ่ือให้เปน็ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัท 

ท้ังน้ีในปี 2564 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

เปน็ไปตามวัตถุประสงค์เปา้หมายของบริษัทประจ าปีท่ีก าหนดไว้  อ้างอิงการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ัง

ท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 
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4. การประชุมคณะกรรมการ 

4.1  บริษัทจัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้

กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดังกล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 

4.2  จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ในกรณีท่ีบริษัทไม่ได้มี

การประชุมทุกเดือน บริษัทควรส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการ

ประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถก ากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่าง

ต่อเน่ืองและทันการณ์ 

4.3  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ 

โดยดูให้แน่ใจว่าเร่ืองท่ีส าคัญได้น าเข้ารวมไว้แล้วโดยเปดิโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ือง

ท่ีเปน็ประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม 

4.4  เอกสารประกอบการประชุมน าส่งให้แก่กรรมการเปน็การล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม 

4.5  กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ท้ังหมดท่ีได้จัดให้มีข้ึนในรอบป ี

4.6 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะ

อภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ี

รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเร่ืองท่ีน าสู่ท่ีประชุม รวมท้ังประเด็นการก ากับ

ดูแลกิจการ 

4.7  คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้

สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพ่ือมีโอกาสรู้จักผู้บริหาร

ระดับสูงส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

4.8  คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหาร

อื่นท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มี

ความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปน็ค่าใช้จ่ายของบริษัท 

4.9  คณะกรรมการถือเปน็นโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเองตามความจ า

เป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และ

ควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย 

 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

5.1  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรก าหนด

บรรทัดฐานท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

5.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ด าเนินการประเมินท้ังคณะและรายบุคคล รวมท้ัง

เปดิเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

ประจ าป ี(56-1 One Report) 

 

6. ค่าตอบแทน 

6.1  ค่าตอบแทนของกรรมการจัดให้อยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 

ประสบการณ์ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน  

6.2  ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและ

นโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนดภายในกรอบท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และเพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ ควรสอดคล้องกับผลการ

ปฏิบัตงิานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องค านึงผลประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นได้รับ 
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

7.1  คณะกรรมการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในระบบ

การก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น 

เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายใน

บริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก 

7.2  ทุกคร้ังท่ีมีการแต่งต้ังกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดให้มีเอกสาร

และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการแนะน าลักษณะธุรกิจ และ

แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

7.3  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพ่ือทราบเป็นประจ าถึงแผนการพัฒนาและสืบทอด

งาน ซ่ึงกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ืองถึงผู้สืบทอด

งาน ในกรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

7.4  คณะกรรมการจัดให้มีโครงการส าหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจ าทุกปีถึง

สิ่งท่ีได้ท าไปในระหว่างป ีและควรพิจารณาควบคู่กันไปเม่ือพิจารณาแผนสืบทอดงาน 

 

8.  การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยก าหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ

ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

และรอบด้านได้มากท่ีสุด โดยการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทักษะท่ีคณะกรรมการยังคงขาดอยู่

ก่อนเปน็อันดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการท่ีได้เปดิเผยไว้ล่วงหน้า  

 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

  บริษัทมีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนักถึง

ความส าคัญและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งม่ันทุ่มเทและความ

ร่วมมืออย่างเต็มท่ีของทุกฝ่าย จากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยได้เผยแพร่คู่มือหลักการก ากับดูแล

กิจการ ซ่ึงได้รวมถึงนโยบายจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ 

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายการไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนนโยบาย

ส าคัญและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตาม ตลอดจนเผยแพร่ให้ผู้มี

ส่วนได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว หมวดข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor information) หัวข้อเอกสาร

เผยแพร่ (Publication) 

  นอกจากน้ีบริษัทจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ผ่านการจัดปฐมนิเทศ

ท้ังในกรรมการ และพนักงานใหม่ของบริษัท ท้ังน้ีบริษัทได้ก าหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล

กิจการ โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ รายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ าป/ีรายงานประจ าป ี(56-1 One Report) 
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6.3  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏบิัติ และระบบการก ากับดูแล

กิจการในรอบปีทีผ่านมา 

ล าดับ นโยบาย การด าเนินการป ี2564 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายอนุรักษ์

พลังงาน 

บริษัทได้แสดงเจตจ านงและความมุ่งม่ันในการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน เน่ืองจาก

เห็นว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งส าคัญและเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีต้องร่วมกันรักษาระบบ

การจัดการพลังงานให้คงอยู่อย่างย่ังยืน จึงมีการน าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้

ภายในบริษัท และก าหนดนโยบายด้านพลังงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้าน

พลังงานและเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

ส าหรับป ี2564 บริษัทมีการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปน้ี 

1. พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน การติดตามและการประเมินผลอย่างเหมาะสม ตลอดจน

ก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและ

ข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเน่ือง 

เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีติดต้ัง และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี  

3. ก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน และสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง  สรุปได้ดังน้ี 

 ประหยัดพลังงานโดยค านวณจากค่า SEC ของป ี2563 ลดลง 5%  

 ด าเนินการจัดการพลังงาน ไม่มี NC จากการตรวจประเมินจาก CB ในระบบ 
ISO14001 

 ด าเนนิการจัดการพลังงาน ป ี2564 สอดคล้องกับกฏหมาย 

4. การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับท่ีจะให้

ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อ

คณะกรรมการด้านอนุรักษ์พลังงาน 

5. บริษัทสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาใน

การท างาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมการท ากิจกรรมกลุ่มในการน าเสนอข้อคิดเห็น

เพ่ือพัฒนางานด้านพลังงาน 

6. จัดต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน และส่งรายงานการจัดการพลังงานไปยังกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามท่ีกฎหมายก าหนด   

7. ด าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานให้เห็นเป็นรูปธรรม และได้ด าเนินโครงการมาอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดผล ประหยัด และลดค่าใช้จ่ายของการด าเนินงานได้จริง สรุปได้ดังน้ี 

 

โครงการติดตั้งระบบ Solar Roof Top Phase 2  

Solar Roof Top คือ ระบบท่ีเปล่ียนพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงาน

ไฟฟา้โดยใช้อุปกรณ์ท่ีเรียกว่า แผงโซล่าร์เซลล์หรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีติดต้ังบน

หลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมหรือตามอาคารต่างๆ เพ่ือรับพลังงานจากแสงอาทิตย์

แล้วเปล่ียนเป็นไฟฟา้กระแสตรง (DC) ก่อนส่งไปยังเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา้ ท่ีเรียกว่า 

Inverter เพ่ือเปล่ียนจากไฟฟา้กระแสตรงเปน็ไฟฟา้กระแสสลับ (AC) แล้วน าพลังงานไฟฟา้

ท่ีได้ไปใช้งาน  

Solar Roof Top Phase 1 ก าลังการผลิตติดต้ังขนาด 945 kW สามารถลดการใช้

พลังงานไฟฟา้ของท้ังโรงงานลงได้ประมาณ 15% 

Solar Roof Top Phase 2 ก าลังการผลิตติดต้ังขนาด 1.2 MW สามารถลดการใช้

พลังงานไฟฟา้ของท้ังโรงงานลงได้ประมาณ 25% 

สถานะการด าเนินการ:  

Solar Roof top Phase 1 ด าเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2561  
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Solar Roof top Phase 2 ด าเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2563 

 

โครงการ Re circulating waste water using 

Re circulating waste water using คือการน าน ้าเสียภายหลังจากการบ าบัด มีผล

ตรวจวัดค่าคุณภาพน ้าอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานของน ้าท้ิง น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกคร้ัง 

ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณการใช้น ้าในบริษัท และลดปริมาณการปล่อยน ้าเสียของ

ระบบ Waste water treatment ในบริษัทออกสู่ภายนอกลงประมาณ 10% รวมท้ังลดค่า

น ้าประปา และค่าบ าบัดน ้าเสียประมาณ 10% ต่อเดือน ในส่วนของโครงการน้ีใช้น ้ารดต้นไม้ท่ี

อยู่บริเวณรอบร้ัวด้านหลังอาคารส านักงาน  และคาดว่าจะสามารถขยายผลไปยังพ้ืนท่ี

สวนหย่อมข้างโรงจอดรถและหน้าอาคารโรงอาหาร ซ่ึงจะช่วยลดค่าน ้าท่ีใช้รดต้นไม้ได้ ซ่ึงยัง

ต้องศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมโดยรอบ 

สถานะการด าเนินการ: ขยายผลการด าเนินงานต่อเน่ือง  

 

โครงการติดตั้ง Solar Street Light LED 

Solar Street Light LED คือ โคมไฟท่ีใช้โซล่าเซลล์ หรือ เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึง

สามารถผลิตไฟฟา้จากแสงอาทิตย์ท่ีมีไม่จ ากัด และเป็นพลังงานสะอาด จึงเป็นทางเลือกใหม่

ของแหล่งพลังงานท่ีอยู่ในความสนใจและถูกกล่าวถึงมากท่ีสุดในปจัจุบัน 

ซ่ึงใช้ทดแทนโคมไฟ LED ขนาด 80 W ในปัจจุบัน Solar Street Light LED  ติดต้ัง

ทดแทนโคม LED ขนาด 80 W  จ านวน  45 ชุด สามารถประหยัดพลังงานได้ 46,548.29 

kWh/ป ี

สถานะการด าเนินการ: อยู่ระหว่างด าเนินการติดต้ัง ก าหนดเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2564 
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นโยบายคุณภาพ 

และนโยบาย

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทมีการก าหนดนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดย

จะมีการทบทวนในวาระการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารประจ าปี และมีวาระการปรับเปล่ียนใหญ่

ทุก 5 ป ีซ่ึงบริษัทมีการเฝ้าก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพและ

นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

1. มีการกระจายนโยบายต่างๆ เข้าสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักประจ าปีของบริษัท 

(Company Objective) 

2. มีการกระจายนโยบายต่างๆ สู่ตัววัดผลการด าเนินงานประจ าฝา่ยงาน  

3. มีการกระจายตัววัดผลประจ าฝา่ยงานเข้าสู่ตัววัดผลประจ าตัวพนักงาน  

4. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือรองรับวัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัววัดผลในระดับ

ต่างๆ เป็นรายปี  กรณีท่ีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องมีมาตรการแก้ไข

ป้องกันท่ีผ่านการอนุมัติจากระดับบริหารของบริษัท และมีการติดตามผลการด าเนินการ

อย่างต่อเน่ือง 

5. มีการรายงานผลเป็นประจ าทุกเดือน และมีการประชุมตรวจสอบผลการด าเนินการ

ประจ าเดือนโดยคณะผู้บริหาร 

6. มีการสรุปผลประจ าปีในรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ซ่ึงประกอบด้วยคณะ

ผู้บริหารท้ังหมดของบริษัท  

7. มีการทวนสอบผลการด าเนินการโดยบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ าสม ่าเสมอ

ตลอดท้ังปี เช่น บริษัทลูกค้า ผู้ผลิตช้ินส่วน คณะผู้ตรวจประเมินและให้การรับรอง

มาตรฐานต่างๆ หน่วยงานราชการต่างๆ เปน็ต้น 

8. มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร เช่น 

บริษัทลูกค้า ผู้ผลิตช้ินส่วน ชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือเป็น

ค าม่ันสัญญาของผู้บริหารว่า จะมีการด าเนินการตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

9. เน้นการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมในเร่ืองนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อม 

ความส าคัญและการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้กับพนักงานท้ังหมดในบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้
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เสียท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผู้รับเหมาภายนอก เปน็ต้น 

ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

(ISO14001), ระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001) และ IATF16949 และจากการท่ีบริษัทได้เฝ้า

ก ากับดูแลและติดตามอย่างต่อเน่ืองดังกล่าวเช่นน้ีทุกปี ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

พนักงาน ตลอดจนการตระหนักถึงความส าคัญ และการร่วมแรงร่วมใจกันในการด าเนินการ

ตามนโยบายคุณภาพ และนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนและครบถ้วนทุกประเด็น 

3 นโยบายด้าน

ควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกับ

การด าเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการ

เงินมีความถูกต้องเช่ือถือได้ รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง

กับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

แนวทางในการปฏิบัติ 

1. ก าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับ ต้องดูแล และตรวจสอบการท างานของหน่วยงานตนเองให้มี

ประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุม

สามารถตรวจสอบได้ 

2. มีการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในกระบวนการท่ีส าคัญอย่าง

สม ่าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การด าเนินการ การก ากับดูแลการ

ปฏิบัตงิานให้เปน็ไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีหน้าท่ี

ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ หรือรัดกุมมากข้ึนทันที 

3. ก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง 

4. ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยง/รายการระหว่างกันท่ีส าคัญหรือท่ีไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไขการค้าท่ัวไปจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยช้ีแจงความ

จ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนุมัติการท ารายการต่อไป  

โดยในป ี2564 ได้ด าเนินการดังน้ี 

1. บริษัทมีการตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน คือ บริษัท

ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ด าเนินการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ตามแผนการ

ตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติ รวมท้ังตรวจสอบเร่ืองท่ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

ฝา่ยบริหารระบุให้ตรวจสอบเปน็กรณีพิเศษ (ถ้ามี)  

2. บริษัทก าหนดให้ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากัด และฝ่ายตรวจสอบภายในของ

บริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการตรวจสอบ

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส   

4 นโยบาย และ

ระเบียบปฏิบัติใน

การใช้งานระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพนักงานจะได้รับข้อมูล

สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง และข่าวสารของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ 

ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอีเมล์ ระบบอินทราเน็ต ระบบจัดการเอกสารข้อมูล

ส่วนกลาง การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน 

ถูกต้อง และทันเวลา  
 

ส าหรับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลท่ัวไป สามารถเข้าดูข้อมูล

ของบริษัทได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tscpcl.com และเว็บไซต์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th 
 

บริษัทก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการ
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น าข้อมูลไปใช้ในทางท่ีไม่ควร อ้างอิงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 โดยน าเน้ือหาของ พรบ. มาเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบข้อบังคับท่ี

พนักงานต้องปฏิบัติตาม และมีการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังจัดให้

มีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบมาตรฐานของระบบต่างๆ เป็นประจ าทุกปี นอกเหนือจาก

การตรวจสอบปกติจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจสูงสุดในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 

5 นโยบายสนับสนุน 

ส่งเสริมผู้ถือหุ้น

ทุกกลุ่มให้เข้าร่วม

ประชุม โดยเฉพาะ

ประเภทสถาบัน 

1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้น

ประเภทสถาบัน ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ส าหรับนักลงทุนสถาบัน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม 

ทางบริษัทจะติดต่อประสานงาน เพ่ือจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ใน

วันท่ี 19 มกราคม 2564 

6 นโยบายการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์อันดี

กับชุมชนท่ีบริษัท

ต้ังอยู่ 

 

1. บริษัทมีนโยบายการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท่ีบริษัทต้ังอยู่ ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือ

หลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามมาตรฐานหรือข้อตกลงในระดับสากลท่ีจัด

ข้ึนเพ่ือช่วยปอ้งกันหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

3. สนับสนุนสังคมและชุมชนโดยเฉพาะท่ีอยู่รอบโรงงาน เช่น การซ่อมแซมบ ารุงโรงเรียน การ

บริจาคสิ่งของจ าเป็นให้กับชุมชน 

4. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนอย่างสม ่าเสมอ เช่น การปรับปรุงทัศนียภาพของ

โรงเรียน การส่งเสริมแหล่งค้นคว้าให้กับชุมชนโดยการบริจาคหนังสือให้กับโรงพยาบาลและ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

5. ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ  

6. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน 

7 นโยบายบริหาร

ความเสี่ยง 

บริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะก ากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร 

สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง 

ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายในการด าเนินธุรกิจ รวมท้ังสร้างมูลค่าเพ่ิม

และความม่ันคงให้แก่กิจการอย่างย่ังยืนสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยในป ี2564 ได้ด าเนินการดังน้ี 

1. ก าหนดให้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงใน

หน่วยงานของตนโดยปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีถือปฏิบัติ โดยประเด็น

ความเสี่ยงท่ีจัดการครอบคลุมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ท้ังมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จ และลด

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการด าเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย 

2. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความส าคัญ

ของการบริหารความเสี่ยง และน าไปปฏิบัติเปน็ประจ าอย่างต่อเน่ืองจนเกิดเป็นวัฒนธรรม

องค์กร 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการตามกรอบนโยบาย และกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง ก ากับดูแล ติดตาม เพ่ือให้ม่ันใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และ

ความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความ

เสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเน่ือง 

โดยในป ี2564 ได้ด าเนินการดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการจัดการความเสี่ยงโดยจ าแนกประเภทการ

จัดการความเสี่ยงประเด็นส าคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ซ่ึงรวมถึงการจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ, ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง
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การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแล (Compliance Risk)  และ

เลือกกลยุทธ์ในการตอบสนองความเสี่ยง (4T’s Strategy) เพ่ือให้ม่ันใจว่าการบริหาร

ความเสี่ยงมีประสิทธิผลและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงได้ทันเวลา การบริหารความ

เสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก ากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการ

บริหารความเสี่ยง พร้อมท้ังให้ค าแนะน า เพ่ือให้ ม่ันใจว่า การบริหารความเสี่ยงมี

ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

3. ก าหนดให้ทบทวนและติดตามผล เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินการว่า มีความเหมาะสมและ

สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกไตรมาส 

8 นโยบายความ

รับผิดชอบต่อ

สังคมและ

สิ่งแวดล้อมอย่าง

ย่ังยืน 

1. บริษัทมีนโยบายฯ  ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติท่ีได้ก าหนดไว้ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อ "กรอบ

แนวทางการปฏิบัติและความก้าวหน้าในการด าเนินงานป ี2564 ข้างต้นในส่วนท่ี 1) 

9 นโยบายความเท่า

เทียมผู้ทุพพล

ภาพ 

ปัจจุบันผู้ทุพพลภาพนับรวมอยู่ในก าลังแรงงานส าคัญท่ัวทุกองค์กร แต่ก็ยังคงมีผู้ทุพพล

ภาพอีกจ านวนมากท่ีต้องการปฏิบัติงาน แต่ขาดโอกาสเน่ืองจากอุปสรรคหลายอย่าง ในขณะท่ี

ความเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถเพ่ิมโอกาสในการจ้างงานได้ เพ่ือให้ผู้ทุพพลภาพได้แสดง

ศักยภาพและใช้ทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศชาติ บริษัทจึงก าหนดนโยบาย

ความเท่าเทียมกันของผู้ทุพพลภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 

1. บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2556 ว่าจ้างผู้ทุพพลภาพตามกระบวนการปกติ และ

กฎหมายในการจ้างงานคนพิการอย่างเคร่งครัด 

2. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาและแนะน าส าหรับผู้ทุพพลภาพ 

3. บริษัทให้ความเสมอภาคในการจ้างงานโดยไม่ค านึงถึงเหตุแห่งความพิการ 

4. ในกรณีท่ีลูกจ้างเกิดความพิการในระหว่างการจ้างงาน บริษัทจะคงสภาพการจ้างงานไว้ และ

ให้โอกาสทดลองท างานอื่นทดแทนในกรณีท่ีไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานเช่นเดิมได้ 

5. พิจารณาค่าจ้างสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานท่ัวไป โดยไม่มีการแบ่งแยก  

6. ให้ผู้ทุพพลภาพได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้และพ่ึงพาตนเองได้ ลดภาระของ

ครอบครัวและสังคมท่ีต้องเล้ียงดู รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภาพมีส่วนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ   

โดยในปี 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายความเท่า

เทียมกันของผู้ทุพพลภาพทุกประการ 

10 นโยบายด้าน

จริยธรรมธุรกิจ 

1. บริษัทมีนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือหลักการ

ก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. บริษัทส่งเสริมและรณรงค์ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายด้าน

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ ผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

อีเมล และเว็บไซต์บริษัท 

11 นโยบายการ

ปอ้งกันการใช้

ข้อมูลภายใน 

1. บริษัทก าหนดให้พนักงานทุกคนปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรม

ต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูล

ภายในท่ีส าคัญท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

2.  ก าหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือ 

พนักงานหาประโยชน์ส่วนตน หรือท าธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 
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3.  ก าหนดไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนในการซ้ือขายหุ้นของบริษัท ในช่วง 1 

เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพ่ือ

ประโยชน์ในการซ้ือขายหุ้นของบริษัท 

4.  ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์คร้ังแรกและ

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

5. บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงานท่ีส าคัญของบริษัทให้สาธารณชน

รับทราบโดยทันทีและท่ัวถึงตามวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวทางการเปิดเผย

ข้อมูลของบริษัทเพ่ือให้แน่ใจว่า ข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่า

เทียมกัน 

โดยในปี 2564 บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ ซ่ึงระบุถึงนโยบายการ

ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูล

ภายใน มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด ผ่านช่องทางต่างๆ โดยการสื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  

12 นโยบายการดูแล

ค่าตอบแทนและ

สวัสดิการของ

พนักงาน 

ในปี 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ของพนักงานทุกประการ 

นอกจากน้ียังมีสวัสดิการหลายรูปแบบ เป็นเงินพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกับลักษณะงาน เช่น ค่า

ท างานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบ้ียขยัน ค่าแรงจูงใจ ฯลฯ มีสวัสดิการท่ีไม่เป็นตัวเงิน

หรือไม่เก่ียวเน่ืองกับงาน เช่น ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ชุดยูนิ

ฟอร์มพิเศษและของขวัญส าหรับพนักงานหญิงท่ีต้ังครรภ์ การให้สิทธิพนักงานชายลาโดย

ได้รับค่าจ้างเพ่ือไปดูแลบุตรเกิดใหม่ ฯลฯ และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น เบ้ียขยันต่อเน่ือง

ประจ าปี ค่าอาหารในการท างานล่วงเวลา เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกในครอบครัวพนักงาน

เสียชีวิต 

ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ระยะยาวท่ีช่วยการยังชีพของพนักงานภายหลังจากการ

เกษียณจากการท างานแล้วประกอบด้วย กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และเงินค่าเกษียณอายุงาน  

เม่ือนับรวมสวัสดิการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ค่าเฉล่ียรายได้ในรูปตัวเงินของพนักงานอยู่ใน

เกณฑ์สูงกว่าตลาด ท้ังน้ีการท่ีค่าแรงฐานและสวัสดิการของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 

เป็นผลจากการท างานเท่าน้ัน ไม่มีการน าความแตกต่างในเร่ืองเพศ สัญชาติ หรือถ่ินฐาน

ก าเนิดมาร่วมพิจารณาแต่อย่างใด 

13 นโยบาย

ค่าตอบแทน

พนักงาน 

ในปี 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายค่าตอบแทน

พนักงานทุกรายการ 

14 นโยบายการ

พัฒนาบุคลากร 

บริษัทให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรท่ีเติบโตไปพร้อม

กัน” บริษัทสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถและขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเปา้หมายทางธุรกิจ ซ่ึงบุคลากรทุกคนจะได้รับการ

พัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพ่ือให้เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่างย่ังยืน 

ในปี 2564 บริษัทมุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพและนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องใน

การท างาน เพ่ือเตรียมพร้อมรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากข้ึน พนักงานแต่ละคน

ได้รับการฝกึอบรมโดยเฉล่ีย 5.05 ช่ัวโมงต่อคนต่อป ี

15 นโยบายการไม่

เก่ียวข้องกับการ

ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 

ในปี 2564 บริษัทได้ปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากล

ด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อีกท้ังคณะผู้บริหารของบริษัทมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิ

มนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ซ่ึงไม่พบประเด็นใดๆ และไม่มีการร้องเรียนจาก

พนักงานท้ังช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือกล่องแสดงความคิดเห็น  

บริษัทให้ความส าคัญและให้ความเคารพหลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
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เป็นธรรม ยึดหลักในกฎหมาย และหลักจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจท่ีดี โดยปราศจากการ

เลือกปฏิบัติด้านแรงงาน ซ่ึงได้ก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ไม่จ ากัดเช้ือ

ชาติ สีผิว อายุ เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรือ

ความทพุพลภาพ มาเปน็ปจัจัยในการปฏิบัติด้านแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่ล่วงละเมิด

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล  มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ 

รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย 

16 นโยบายการไม่

ล่วงละเมิด

ทรัพย์สินทาง

ปญัญาหรือ

ลิขสิทธ์ิ 

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  การน าผลงาน

หรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีได้รับมาหรือท่ีจะน ามาใช้ภายในบริษัท มีการ

ตรวจสอบเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผู้อื่น รวมท้ังไม่

สนับสนุนการด าเนินการท่ีมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ และ

ด าเนินการตามแนวปฏิบัติดังน้ี 

1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการติดต้ังเพ่ือการใช้งานและจัดท าฐานข้อมูลของ

ซอฟแวร์ (Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันของบริษัท 

มีการด าเนินการสอดคล้องกับพรบ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ป ี

2550 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

ข้อบังคับและข้อผูกพันตามสัญญาท้ังหมดเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาท่ีถูกต้อง 

รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธ์ิอื่นๆ โดยไม่ละเมิดน า

สิทธิในทรัพย์สินทางปญัญาท่ีถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางท่ีผิด 

3. ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีได้รับมา หรือท่ีจะน ามาใช้ภายในบริษัท 

มีการตรวจสอบ เพ่ือให้ม่ันใจว่าจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผู้อื่น 

4. ผลงานท่ีเกิดจากการปฎิบัติตามหน้าท่ีถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เม่ือพ้น

สภาพจากการเป็นพนักงานจะมีการส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงาน

ต่างๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเปน็ข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม 

17 นโยบายการ

ปฏิบัติท่ีเปน็ธรรม

และรับผิดชอบต่อ

คู่แข่ง 

 

บริษัทก าหนดเป้าหมายในการท างานด้านจริยธรรม และข้อพึงปฎิบัติในการท างาน ให้มีความ

เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่ค้า โดยมิใช่การ

ผูกขาดทางรายได้ ส่วนแบ่งการตลาด การก าหนดราคาหรือการลดคุณภาพของสินค้า อีก

ท้ังยังให้ความส าคัญกับการติดต่อสื่อสารอย่างระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของ

บริษัทให้กับคู่แข่ง ท้ังน้ีเพ่ือให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืน 

18 นโยบายการ

ปฏิบัติต่อคู่ค้า 

และ/หรือเจ้าหน้ี 

ท้ังน้ีในปี 2564 บริษัทยังคงใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผลิตช้ินส่วน/ผู้ให้บริการจาก

ภายนอกครอบคลุม 7 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 

สถานะภาพทางการเงิน ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ ประวัติท่ีเก่ียวข้องกับการร้องเรียนและ

การด าเนินคดี นโยบายการบริการ และความเสี่ยงจากการบริการลูกค้าหลายราย 

19 นโยบายภาษี 1.  บริษัทมีนโยบายด้านภาษี ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2.  ในปี 2564 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการทางภาษี โดยยึดถือและปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับภาษีของภาครัฐ รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีท่ีได้รับจาก คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และได้มีการรายงานภาระด้านภาษี

อย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับข้อก าหนดการเปดิเผยข้อมูลท้ังหมด 

20 นโยบายต่อต้าน

การทุจริตและการ

ให้สินบน 

1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแล

กิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2564 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน 

21 นโยบายต่อต้าน

การคอร์รัปช่ัน 

1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ซ่ึงผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ

เผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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และสภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังน้ี 

2.1 Corruption risk and Control Workshop (CRC) วันท่ี 24 สิงหาคม 2564 

2.2 Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) วันท่ี 19 – 20 สิงหาคม 

2564 

2.3 Working Paper for Better Corruption Prevention วันท่ี 29 – 30 

กันยายน 2564 

ท้ังน้ีเพ่ือเตรียมความพร้อมในการย่ืนต่ออายุใบรับรอง (Recertification) และเพ่ือให้

ม่ันใจว่ามาตรการการต่อต้านการคอร์รัปช่ันของบริษัทมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และ

สามารถปฏิบัติได้จริง 

3. ในปี 2564 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
22 นโยบายการแจ้ง

เบาะแสการกระท า

ผิด 

1. บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ

บนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในป ี2564 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระท าผิด  

23 นโยบายสนับสนุน

การจัดกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับการ

พัฒนาชุมชน 

1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน ซ่ึงเผยแพร่ใน

คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. TSC ได้จัดหาวัคซีน “ชิโนฟาร์ม” ให้กับพนักงานทุกคน และบุคคลากรท่ีท างานภายในบริษัท 

ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาแรงงาน Outsource จ านวนคนละ 2 เข็ม  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็น

การดูแลและปอ้งกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ภายในบริษัท  

3. TSC ได้ร่วมบริจาควัคซีน “ชิโนฟาร์ม”  ให้กับประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ 

เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงการรับการฉีดวัคซีนได้ง่ายข้ึน รวมถึงเปน็การปอ้งกันการแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัส Covid-19 ภายในประเทศให้มากท่ีสุด 

24 นโยบายการ

รายงานการมีส่วน

ได้เสียของ

กรรมการ 

ผู้บริหาร และ

บุคคลท่ีมีความ

เก่ียวข้อง 

1. บริษัทมีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวข้อง  ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2564 กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้น าส่งรายงานการมีส่วน

ได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานทุกท่านและทุกรายการ 

25 นโยบายจ านวน

องค์ประชุมข้ันต ่า 

ณ ขณะท่ีคณะ

กรรม การจะลง

มติ 

1. บริษัทมีนโยบายจ านวนองค์ประชุมข้ันต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ ซ่ึงเผยแพร่ใน

คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในป ี2564 ในเวลาท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการท้ังหมดทุกคร้ัง 

26 นโยบายส่งเสริม

ให้กรรมการ

พัฒนาความรู้

อย่างต่อเน่ือง 

1. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือ

หลักการ ก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ฝ่ายก ากับหลักทรัพย์ประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์จะน าส่ง 

ก าหนดการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไปยังกรรมการ

ทุกท่านเปน็ประจ าทุกเดือน 

3. ในป ี2564 กรรมการเข้าร่วมอบรม 2 ท่าน ได้แก่ นายสันติ  พัฒนะเมลือง และ 

   นายณัฐพล  จุฬางกูร  
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการป ี2564 

27 นโยบายจ ากัด

จ านวนบริษัทจด

ทะเบียนท่ี

กรรมการแต่ละคน

จะด ารงต าแหน่ง

กรรมการ 

1. บริษัทมีนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่ง

กรรมการ ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่

เกิน 5 แห่ง  

 

 

28 นโยบายในการไป

ด ารงต าแหน่ง

กรรมการท่ีบริษัท

อื่นของกรรมการ

ผู้จัดการ 

1. บริษัทมีนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ  ซ่ึง

เผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในป ี2564 กรรมการผู้จัดการไม่มีการด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่น 

 

29 นโยบายการสรร

หากรรมการและ

กรรมการอิสระ 

และคุณสมบัติ 

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยในปี 2564 ได้

ด าเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพ่ือ

สามารถให้ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากท่ีสุด พิจารณาจาก

ทักษะท่ีคณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติ โครงสร้าง และความหลากหลายของคณะกรรมการและ

กรรมการท่ีมีทักษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทละหน่ึงท่านเปน็อย่างน้อย 

30 นโยบายความ

ปลอดภัย อาชีวอ

นามัยและ

สภาพแวดล้อมใน

การท างาน 

บริษัทมีการก ากับดูแลและเฝา้ระวังการด าเนินการตามนโยบายฯ ดังน้ี 

1. ความปลอดภัยในการท างานเปน็ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน 

2. มีการสนับสนุนทุกวิถีทาง ส่งเสริมการอบรม เพ่ิมทักษะความรู้ในการท างานท่ีจะก่อให้เกิด

ความปลอดภัยในการท างาน 

3. บริษัทก าหนดให้ผู้รับเหมาหรือบริษัทผู้รับเหมาต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้

เกิดความปลอดภัยตามกฎระเบียบ 

4. มีการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างาน การปรับปรุงแก้ไขสภาพการท างานให้มี

ความปลอดภัย และการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

5. มีการเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ 

31 นโยบายก ากับ

ดูแลกิจการ 

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยตระหนักถึงความส าคัญและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นและผู้

มีส่วนได้เสียของบริษัท 

2. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ด าเนินการทบทวนนโยบายฯ และเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติตามข้ันตอนเป็นประจ าทุกป ี

32 นโยบายสิทธิและ

ความเท่าเทียมกัน

ของผู้ถือหุ้น 

1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิต่างๆ ข้ันพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกัน 

2. สนับสนุนการให้ข้อมูลสารสนเทศ การตอบค าถาม การเข้าประชุม การใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มท่ี 

3. เสนอเร่ืองส าคัญ จัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและ

ทันเวลา  

4. จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่เกิน 14 วัน นับ

จากวันประชุม 

33 นโยบายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทให้ความส าคัญในการปฎิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยการร้องขอข้อมูล

ส่วนบุคคล ท้ังของพนักงาน คู่ค้า และลูกค้าน้ัน บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูล

ส่วนบุคคลให้เปน็ไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายเท่าน้ัน  

 

 

 

 



 

91 

 

 

ท้ังน้ีในป ี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 

ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการ ประจ าปี 2564 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน ร้อยละ 94 ท้ังน้ีคะแนนเฉล่ียของบริษัท

จดทะเบียนอยู่ท่ี ร้อยละ 84 โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการ ดังต่อไปน้ี 

 

หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

ข้อ ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินการ 

1 คณะกรรมการควรระบุวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ

อิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายก ากับดูแลกิจการของบริษัท 

โดยควรก าหนดไว้ไม่เกิน 9 ป ีโดยไม่มีข้อยกเว้น 
ไม่สามารถปฏิบัติได้ 

เน่ืองจากไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับ 

การปฏิบัติงานจริง 

 

2 คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO 

ท้ังระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงค่าตอบแทนตามผลการ

ปฏิบัติงานของ CEO 

3 ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ 

 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2564 อยู่ในระดับ “ดี” ด้วยคะแนน 98 คะแนน จาก 100 คะแนน 
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมลูส าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 
 
7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
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7.2 ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัท 

ตามข้อบังคับของบริษัทระบุว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสองคน (12) คน  

โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือ

หุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ท้ังน้ีบริษัทไม่มีการกีดกันทางเพศ รวมท้ังในการด าเนินกิจการน้ัน กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์

ของบริษัท และมอบหมายให้ผู้บริหารบริษัทปฏิบัติงานแทนตามอ านาจอนุมัติ  

 

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันท่ี  4  มกราคม 2564  มีจ านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร   จ านวน  3 ท่าน 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร   จ านวน  4 ท่าน 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระ  จ านวน  4 ท่าน  

 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ (ไม่เปน็ผู้บริหาร) 

2 นายสริศ         พัฒนะเมลือง กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3 นายมากาโต เทราอุรา กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) 

4 นายทวีฉัตร   จุฬางกูร กรรมการ 

5 นายณัฐพล   จุฬางกูร กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) 

6 นายสันติ พัฒนะเมลือง กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) 

7 นายฮาจิเมะ      คาโตะ กรรมการ 

8 นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

9 นายอภินันท์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

10 นายฉัตรชัย  เอียสกุล กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

11 นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

กรรมการท่ีออกระหว่างป ี

1 นายวุฒิภูมิ      จุฬางกูร กรรมการ 

หมายเหตุ : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งต้ังนายณัฐพล จุฬางกูร ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ทดแทน นายวุฒิภูมิ  จุฬางกูร ท่ีแจ้งความประสงค์ลาออก ซึ่งมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือ นายณัฐพล จุฬางกูร คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกับ 

นายสริศ  พัฒนะเมลือง หรือ นายสันติ พัฒนะเมลือง หรือ นายฮาจิเมะ คาโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตรา

ส าคัญของบริษัท หรือ นายสริศ พัฒนะเมลือง หรือ นายสันติ พัฒนะเมลือง ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายฮาจิเมะ 

คาโตะ และประทับตราส าคัญของบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษทั 
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บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเห็นชอบ

ด้านกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพ่ือผลประโยชน์สูงสุด

ของผู้ถือหุ้น 

2. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ

ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตาม

วาระ 

3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีจะด ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป 

4. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

5. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอ านาจให้กรรมการผู้จัดการท าหน้าท่ีแทนบริษัท เก่ียวกับ

การด าเนินธุรกิจของบริษัทตามปกติ 

6. พิจารณาอนุมัติการก าหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เปน็ไปตามความเหมาะสมของกิจการ  

7. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพัน

บริษัทได ้

8. พิจารณาแต่งต้ังหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระท าการอย่างหน่ึง

อย่างใดแทนคณะกรรมการตามท่ีเห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจน้ันๆ ได้ 

9. พิจารณาอนุมัติการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัท

ย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

10. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ัน

และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

11. พิจารณาอนุมัติเร่ืองท่ีมีสาระส าคัญ เช่น นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ การเข้าท ารายการระหว่าง

กันของบริษัท รายการท่ีเก่ียวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตาม

ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12. พิจารณาอนุมัติเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

13. พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(1)  นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เปา้หมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปขีองบริษัท  

(2)  ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณา

แนวโน้มระยะต่อไปของป ี

(3)  การลงทุนในโครงการท่ีไม่มีในงบประมาณประจ าปหีรือตามอ านาจการอนุมัติ 

(4)  การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการท่ีได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ท่ีไม่ใช่

งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10 
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(5)  การซ้ือและจ าหน่ายสินทรัพย์ การซ้ือกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนท่ีไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาด    

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีมูลค่าเกินจ านวนท่ีมอบอ านาจให้ฝา่ยบริหารตามอ านาจการอนุมัติ              

(6)  การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อันมีผลกระทบท่ีส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหน้ีสิน 

ยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัท 

(7)  การท าสัญญาใดๆ ท่ีไม่เก่ียวกับการท าธุรกิจปกติ และสัญญาท่ีเก่ียวกับการท าธุรกิจปกติท่ีมี

ความส าคัญ                     

(8)  การท ารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ส่วนท่ีไม่เข้าข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(9)  ธุรกรรมใดๆ ท่ีมีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเกิน 1.5 : 1 

(10) การจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล 

(11) การเปล่ียนนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีมีนัยส าคัญเก่ียวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการ

ควบคุมภายใน 

(12) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง 

(13) การก าหนดและการเปล่ียนแปลงอ านาจอนุมัติท่ีมอบให้ผู้บริหารระดับสูง 

(14) การเสนอแต่งต้ังและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท 

(15) การมอบอ านาจหน้าท่ีให้กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึง รวมถึงการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขการมอบอ านาจหน้าท่ีดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อก าหนดตลาด

หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(16) การแต่งต้ังและก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 

(17) การจัดให้มีและก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 

(18) การปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับกรรมการผู้จัดการข้ึนไป 

(19) การด าเนินการอื่นใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัท      

 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 

1. ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท   

2. ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบท่ีก าหนดไว้ 

3. เสริมสร้างมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ 

4. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ โดยเฉพาะให้เปน็หน้าท่ีของประธานกรรมการ 

5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีอ้างอิงตาม

กฎบัตรของบริษัทท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

(รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี https://www.tscpcl.com/th/กฎบัตร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tscpcl.com/th/กฎบัตร
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7.3 ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 

คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
 

 ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายปริญญา      ไววัฒนา* ประธาน 

2 นายอภินันท์       ณ ระนอง กรรมการ 

3 นายฉัตรชัย        เอียสกุล กรรมการ 

4 นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ กรรมการ 

*นายปริญญา ไววัฒนา เปน็กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 

 ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายอภินันท์       ณ ระนอง ประธาน 

2 นายปริญญา      ไววัฒนา กรรมการ 

3 นายฉัตรชัย        เอียสกุล กรรมการ 

4 นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ กรรมการ 

 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 

  ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายปริญญา      ไววัฒนา ประธาน 

2 นายอภินันท์       ณ ระนอง กรรมการ 

3 นายฉัตรชัย        เอียสกุล กรรมการ 

4 นายวีรวัฒน์       ขอไพบูลย์ กรรมการ 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ                       

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ                    

สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ                    

ก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ                    

บริหารความเส่ียง 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

  ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสริศ  พัฒนะเมลือง 

(กรรมการผู้จัดการ) 

ประธาน 

2 นางสาวสิริณา  พัฒนะเมลือง 

(ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 

กรรมการ 

3 นางสาวภัทรา ชัยยศบูรณะ 

(ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานวิจัย

และพัฒนา) 

กรรมการ 

4 นายฮาจิเมะ คาโตะ 

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) 

กรรมการ 

5 นางกสิตา พิทักษ์สงคราม  

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 

กรรมการ 

6 นายวัชรินทร์  สยามรัตนกิจ 

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานผลิต) 

กรรมการ 

7 นายสมเกียรติ  เกาะตัน1 

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานคุณภาพ) 

กรรมการ 

กรรมการท่ีลาออกระหว่างปี 

1 นายจักรรัตน์ มีสาวงษ์2 

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานจัดหา) 

กรรมการ 

2 นายศิววงษ์  บุศเกตุ3 

(ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วนงานผลิตและคุณภาพ) 

กรรมการ 

หมายเหตุ : 1ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้จัดการท่ัวไป - สว่นงานคณุภาพ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 
                     2นายจักรรัตน์  มีสาวงษ ์ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 
                     3นายศิววงศ์  บุษเกตุ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 

 
7.4 ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหาร 

ฝา่ยบริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส และผู้จัดการท่ัวไป 
 

ฝ่ายบริหาร มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซ่ึงอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของ

บริษัท ท้ังน้ีการมอบอ านาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

ของบริษัท ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

(แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณารายการดังกล่าวตามท่ีข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด ยกเว้นเป็นการ

อนุมัติรายการท่ีเปน็ไปตามปกติ ธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอ านาจหน้าท่ีได้ดังน้ี 

1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานท่ัวไปท่ีมีลักษณะเปน็การประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

2. บริหารกิจกรรมภายในของบริษัท รวมท้ังก าหนดระบบการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท 

3. วางแผนและก าหนดโครงการด้านต่างๆ ของบริษัท 

4. ก าหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัท เพ่ือการประกอบธุรกิจโดยปกติ 

5. ก าหนดโครงสร้างในการบริหารองค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท 

6. บังคับบัญชา ประสานงาน ติดตามการปฏิบัติการ การก าหนดหน่วยงานและก าหนดต าแหน่งหน้าท่ี ก าหนด

ความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าท่ีการบริหารงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

7. ก าหนดแนวทางส าหรับการควบคุมการบริหารท่ีรัดกุมและเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติการท่ีบรรลุเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ และเปน็ไปตามนโยบายบริษัท 
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8. ด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวันของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และ

ระเบียบ บริษัทท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด  

9. ด าเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ

อย่าง เคร่งครัด ซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีท่ีสุด  

10. รายงานความก้าวหน้าจากการด าเนินงานตามมติ และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีส าคัญต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเน่ืองตามก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

11. ด าเนินกิจการของบริษัทตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

12. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

บริษัท ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการบริษัท

รับทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการน้ันๆ ได้  

 

ผู้บริหาร 

รายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหาร   
 

  ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายทวีฉัตร         จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2 นายสริศ            พัฒนะเมลือง กรรมการผู้จัดการ  

3 นางสาวสิริณา      พัฒนะเมลือง ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 

4 นางสาวภัทรา       ชัยยศบูรณะ ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และ

ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) 

5 นายฮาจิเมะ          คาโตะ ผู้จัดการท่ัวไป (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) 

6 นางกสิตา            พิทักษ์สงคราม ผู้จัดการท่ัวไป (ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 

7 นายวัชรินทร์         สยามรัตนกิจ ผู้จัดการท่ัวไป (ส่วนงานผลิต) 

8 นายสมเกียรติ        เกาะเต้น ผู้จัดการท่ัวไป (ส่วนงานคุณภาพ) 

ผู้บริหารท่ีเปล่ียนแปลงระหว่างป ี(ลาออก/พ้นจากต าแหน่งเดิมแต่ยังด ารงต าแหน่งอื่นในบริษัท) 

1 นายจักรรัตน์         มีสาวงษ์ ผู้จัดการท่ัวไป (ส่วนงานจัดหา) 

2 นายศิววงศ์          บุษเกตุ ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส(ส่วนงานผลิตและคุณภาพ) 

ผู้บริหารข้างต้น เป็นผู้บริหารตามค านิยามของ กลต. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรก

นับต่อจากผู้จัดการ ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายท่ีส่ีทุกราย  
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   คณะผู้บริหาร 
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7.4.2 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของกรรมการจัดให้อยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ภาระหน้าท่ี 

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก

กรรมการแต่ละคน  

 

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ี

คณะกรรมการก าหนดภายในกรอบท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับ

ค่าตอบแทนท่ีเปน็เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ ควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้อง

ค านึงผลประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นได้รับ 

 

การน าผลการประเมินการท างานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, ผู้บริหารระดับสูง มาเช่ือมโยงใช้กับการก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เปน็ผู้จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดย

พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ผลตามเป้าหมายการด าเนินงานของบริษัท และผลส ารวจค่าตอบแทนในธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน ท้ังน้ีตัวช้ีวัดจะครอบคลุมการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับเป้าหมายด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

 

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร***  ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับ

ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน ดังน้ี 
 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่าน้ัน) 

   ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเปน็ดังน้ี 

 ค่าเบ้ียประชุม ประจ าป ี2564 (ต่อคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม) อยู่ในอัตราเดียวกับป ี2563 คือ 

- ประธานกรรมการบริษัท   เปน็เงิน 35,000 บาท 

- กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เปน็เงิน 25,000 บาท 

 จ่ายบ าเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปนัผลท่ีจ่ายจากผลการด าเนินงานปี 

2563 ท้ังน้ี บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร*** ของบริษัท 

ค่าตอบแทน 
ปี 2563 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ปี 2564 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนัสและอื่น ๆ 85.42 (จ านวน 19 ราย) 63.62 (จ านวน 19 ราย) 

 
(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร*** 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีนโยบายให้ปรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารประจ าป ี2564 ในอัตรา 5% ของอัตราในปีก่อนหน้า  

 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร***  ระดับรองลงไป ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร*** 

จ านวน 19 ราย รวมท้ังสิ้น 63.62 ล้านบาท 

 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

- ไม่มี - 

 

 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร*** 

 เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 ของ

เงินเดือน และบริษัทสมทบให้ในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพส าหรับผู้บริหารท้ังหมด รวมท้ังสิ้น 858,269.35 บาท 

 เงินประกันสังคม 

 ในป ี2564 บริษัทได้จ่ายเงินประกันสังคมส าหรับผู้บริหารท้ังหมด รวมท้ังสิ้น 45,300 บาท 

 

*** ผู้บริหารของบริษัทท่ีนับต่อจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, 

ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโสและผู้จัดการท่ัวไปทุกราย และผู้จัดการฝา่ยบัญชีการเงิน 

 

7.5 ข้อมูลเก่ียวกับพนักงาน 

จ านวนพนักงาน 

บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)            

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564  บริษัทมีพนักงานท้ังสิ้นจ านวน 747 คน และมีพนักงานรายวันช่ัวคราวอีกจ านวน 464 คน 

โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

 

ธุรกิจ 

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564 

พนักงาน 

รายเดือน 

พนักงาน 

ชั่วคราว 

พนักงาน 

รายเดือน 

พนักงาน 

ชั่วคราว 

พนักงาน 

รายเดือน 

พนักงาน 

ชั่วคราว 

 สายควบคุมรถยนต์ 254 202 180 154 207 211 

 สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 79 26 48 56 62 61 

 ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 15 34 13 55 22 34 

 ส่วนกลาง 516 160 375 170 456 158 

 รวมจ านวนพนักงาน  864 422 616 435 747 464 
 

การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ 

- ไม่มี -  
 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคัญในระยะเวลา 3 ปี 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอย่างมีนัยส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกิจ 
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ผลตอบแทนพนักงาน 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับพนักงานของบริษัทท้ังหมดในปี 2564 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริหาร) รวมเป็นเงิน

335.70 ล้านบาท ประกอบด้วย 

 

- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจ าป ีรวมเปน็เงิน 255.60 ล้านบาท 

- ค่าตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน ค่าเคร่ืองแบบ เงินสมทบ

กองทุนทดแทน เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าใช้จ่ายประกันสังคม ค่าอบรมสัมมนา ค่าประกัน

ชีวิตและประกันสุขภาพ ค่าสวัสดิการอื่นๆ) รวมเปน็เงิน 16.07 ล้านบาท 

- ค่าแรงของพนักงานช่ัวคราว รวมเปน็เงิน 84.02 ล้านบาท 

 

 

การพัฒนาบุคลากร 

บริษัทให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรท่ีเติบโตไปพร้อมกัน”  บริษัท

สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและขับเคล่ือน

องค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซ่ึงบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายงานของตนเอง เพ่ือให้

เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่างย่ังยืน โดยในปีท่ีผ่านมาจ านวนช่ัวโมงเฉล่ียของการฝึกอบรมของพนักงานอยู่ท่ี 

5.05 ช่ัวโมงต่อคนต่อป ี

 

จัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ี

บริษัทจะได้รับ 

บริษัทได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้พนักงาน เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมือ

อาชีพ  ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีการเปิดโอกาสให้เรียนรู้และพัฒนาในสายงานอื่นๆ มีการสนับสนุนให้

พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย รวมถึงมีการ

ฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และการพัฒนาท่ีย่ังยืนอีกด้วย นอกจากน้ียังสนับสนุนให้

พนักงานได้เข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอก เพ่ือแลกเปล่ียนและน าความรู้มาสร้างคุณค่าให้กับองค์กร

ต่อไป 

ภาพรวมการพัฒนาบุคลากร 

ภาพรวมการพัฒนาบุคลากรบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองและปรับปรุงแผนการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจและนวัตกรรมในปัจจุบัน โดยวางแผนการพัฒนา

บุคลากรต้ังแต่พนักงานเร่ิมงานใหม่เพ่ือให้พนักงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการท างานในองค์กร 

(On the Job training) การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ และการพัฒนา

บุคลาการตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ     

 เส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map) 

 ด้วยกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจในปจัจุบันเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับ

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทจึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนแผนงานเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสาย

อาชีพในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

 การประเมินประสิทธิภาพหลังการฝกึอบรม (Training Effectiveness Evaluation) 

 เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือสร้างความม่ันใจในการน าความรู้ท่ีได้รับจาก

การพัฒนาตามสายอาชีพมาประยุกต์ใช้ในการท างาน บริษัทจึงมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพหลังการ

ฝึกอบรม รวมถึงการติดตามประสิทธิภาพในการท างานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิผลในแต่ละ

หลักสูตร 
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 การประเมินขีดความสามารถของพนักงาน (Skill Matrix) 

 เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร บริษัทจึงก าหนดการประเมินขีด

ความสามารถของบุคลากรเพ่ือให้ทราบศักยภาพและระดับความสามารถของบุคลากรแต่ละท่าน และเพ่ือให้

สอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map) จึงม่ันใจได้ว่าบุคลากร 

 

ของบริษัทมีความเช่ียวชาญ พร้อมท่ีจะเติบโตไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและพร้อมท่ีจะ

พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับสากล 
 

ท้ังน้ีนโยบายการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสาย

อาชีพและมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ของบุคลากรพร้อมท่ีจะช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับโลกได้ 
 

นโยบายการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรม

เดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าท่ีกฏหมายก าหนด เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตรวจ

สุขภาพพนักงาน เงินค่าเกษียณอายุงาน เบ้ียขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าท าศพ ค่าท างานในกะกลางคืน ค่า

ระดับงาน เบ้ียขยันรายเดือน ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอย่าง

ต่อเน่ือง ให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการท างาน และได้ใช้เวลาท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมให้

พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว  
 

บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน มีการปฏิบัติ

ตามกฏหมาย กฏระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้

ก าหนดโครงสร้างเงินเดือนส าหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับข้ึนตามผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละป ี
 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนท่ีชัดเจน โดยในระยะสั้นมีการก าหนดเป้าหมายการท างานของพนักงานและ

ของบริษัทในแต่ละปไีว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานจริงท่ีเกิดข้ึนในปน้ัีนๆ  
 

ส าหรับในระยะยาว บริษัทมีการจัดท าแผนการบริหารการเติบโตในต าแหน่งงานไว้ล่วงหน้า 5 ปี โดยมีแผนการ

พัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลรองรับการเติบโตดังกล่าว ซ่ึงการจ่ายค่าตอบแทนก็จะสอดคล้องกับแต่ละ

ต าแหน่งงาน ผลการปฏิบัติงานจริงท่ีเกิดข้ึน และนโยบายของบริษัทท่ีก าหนดไว้ 
 

การประเมินผลและค่าตอบแทน 

บริษัทได้มีการก าหนดให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยใช้ Performance Management 

System โดยมีมาตรฐานการประเมินปลีะสองคร้ัง และมีเกณฑ์การประเมินผลท่ีชัดเจน ดังน้ี 

ต าแหน่ง KPI/OKR Competency 

พนักงาน 80 20 

เจ้าหน้าท่ี 50 50 

หัวหน้าแผนก  60 40 

ผู้จัดการข้ึนไป 70 30 
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ผลการประเมินท่ีได้จะถูกน ามาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานและผู้บริหารของ

บริษัท โดยมีการแบ่งระดับการพิจารณาไว้ ดังน้ี 
 

ผลรวมคะแนนจากการประเมิน ระดับเกรด อัตราการปรับค่าตอบแทน 

90 - 100 A 

ตามนโยบายของบริษัทในแต่ละปี 

75 - 89 B 

60 - 74 C 

50 - 59 D 

0 - 49 F 

 

นอกเหนือจากการใช้ Performance Management System ในการก าหนดค่าตอบแทนแล้ว การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานยังมีคุณค่าต่อกระบวนการพัฒนางาน กล่าวคือ สามารถน ามาเป็นแนวทางในการท า

แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของบริษัท ได้อย่างเหมาะสม 

ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

1. พิจารณาผลการประเมินคุณลักษณะ (Competency) และดัชน้ีช้ีวัดการท างาน (KPIs/OKRs) เพ่ือการ

พัฒนา  

2. เลือก Competency ท่ีจะพัฒนาจ านวน 2 Competency โดยพิจารณาจากระดับความส าคัญต่อ

พนักงาน/ผู้บริหาร และระดับความส าคัญต่องาน 

3. เลือกแนวทางในการพัฒนาและวิธีในการพัฒนาในตัวอย่างกิจกรรมและวิธีการพัฒนา โดยเลือกวิธีในการ

พัฒนาไม่เกิน 3 วิธีส าหรับ Competency แต่ละตัวจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคล โดยการกรอก

รายละเอียดลงในแบบฟอร์มประเมินผลงาน 

 

7.6 ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ 

7.6.1 เลขานุการบริษัท, ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี, หัวหน้างานตรวจสอบภายใน, หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของบริษัท (compliance) 

 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังนางสาวศุภพิชญ์  โกศลพิริยธรรม ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท แทน 

นางกสิตา พิทักษ์สงคราม โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 เปน็ต้นไป  

โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 โดยมีคุณสมบัติ ขอบเขต และหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 

 

คุณสมบัติ 

อ้างอิงจากกฎหมายมิได้ก าหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทไว้ จึงถือเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ี

จะต้องดูแลรับผิดชอบให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี โดยเลขานุการบริษัทซ่ึง

เป็นลูกจ้างของบริษัทมิสามารถรับหน้าท่ีเลขานุการบริษัทในบริษัทอื่นๆ แต่อาจรับหน้าท่ีเลขานุการบริษัทใน

บริษัทย่อยได้ 

 

ขอบเขตและหน้าท่ี  

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ท าหน้าท่ีดูแลและ

ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง สนับสนุนให้ด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ี

ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)  โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบตามท่ีกฎหมายและบริษัทก าหนด ดังน้ี  
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1. ให้ค าแนะน าเบ้ืองต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และ

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคัญแก่

กรรมการ  

2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง รวมท้ังด าเนินการให้มีการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท  

3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อ

พึงปฎิบัติต่างๆ  

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังติดตามให้มีการ

ปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อก าหนดของกลต. 

และตลท. 

6. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ  

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ  แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าป/ีรายงานประจ าป ี(56-1 One Report)หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือ

หุ้น 

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

8. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด  

9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้กับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  

10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท 

11. เร่ืองอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ัง นางสาวพิมพ์ลภัส ชาญสมิง ท าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

โดยมีคุณสมบัติอ้างอิงตามข้อก าหนดของส านักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งต้ังให้ นางสาวศุภิสรา  เกียรติคณารัตน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าผู้

ตรวจสอบภายใน และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสม มีความรู้ มีประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงาน

ทางการเงินการบัญชี กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการ

ด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยมี

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี   
1. ปฏิบัติหน้าท่ีผู้จัดการ “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

2. ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ "คณะกรรมการตรวจสอบ" จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดท าเอกสาร

ประกอบ ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม (เดิมนางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง (ผู้จัดการ

ท่ัวไปอาวุโส ส่วนงานบริหารธุรกิจ) ด ารงต าแหน่งรักษาการณ์เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
ท้ังน้ี การแต่งต้ัง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ตลอดจน บริษัทได้จัดต้ังฝา่ยตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้างองค์กร หน้า 92 

  และประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดปรากฏท่ีหน้า 244 
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ส าหรับปี 2564 ทางคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเก่ียวกับการดูแลผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายในของบริษัท ดังน้ี 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษาเหมาะสม มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 

และได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน รวมท้ังมีความเข้าใจใน

กิจกรรม และการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

เพียงพอ  

 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

 บริษัทได้แต่งต้ังนางสาวศุภพิชญ์  โกศลพิริยธรรม ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษัท หัวหน้าแผนก 

ฝา่ยก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (Compliance and Invertors 

Relation) ต้ังแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 เปน็ต้นไป โดยมีบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 

1.  สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูง เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าจะมีการ

ก ากับการปฏิบัติอย่างเพียงพอ 

2. เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและส่งเสริมความรู้ เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้

อย่างถูกต้อง 

3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ รวบถึงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงและเพ่ิมเติมในปจัจุบัน 

4. ก ากับ และติดตามด้านการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน เปน็ประจ า 

 

ตลอดจนบริษัทได้จัดต้ังฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ตาม

โครงสร้างองค์กร หน้าท่ี 92 

 โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปน้ี 

 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

700/737 หมู่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 

น าส่งเลขานุการบริษัท 

 

ir@tscpcl.com 

 

 

+66 38 447 200 – 10 หมายเลขต่อ 122 

 

 

+66 38 185 025 
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7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

   1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

รายการท่ี ชื่อผู้สอบบัญชี ประเภทของงานตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนของงาน

ตรวจสอบ 

1.  

บจ. ส านักงาน อีวาย  

ตรวจสอบบัญชี 960,000.00 

2.  
ตรวจสอบ BOI 270,000.00 

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ 1,230,000.00 

 
 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

รายการ 
ประเภทของงานบริการอื่น 

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทน 

ของงานบริการอื่น 

ส่วนท่ีจ่ายไปในระหว่าง

ปีดบัญชี 

ส่วนท่ีจะ 

ต้องจ่าย 

ในอนาคต 

1 ค่าท่ีปรึกษาด้านการจัดการระบบ

สารสนเทศ 

บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย 

จ ากัด 

70,093.46 - 

2 ค่าท่ีปรึกษาทางกฎหมาย/HRM บริษัท บาลานซ์ ลอว์ 

คอนซัลแตนซ์ จ ากัด 

122,000.00 10,000.00 

3 ค่าท่ีปรึกษาทางการเงินเพ่ือประเมิน

มูลค่าหุ้นสามัญ 

บริษัท ไอร่า แอดไวเซอร่ี 

จ ากัด 

175,000.00 175,000.00 

4 ค่าท่ีปรึกษาส่วนงานผลิต MR. FAN WENG KEE 238,235.29 - 

5 ค่าท่ีปรึกษาพิธีการศุลกากร นายพิทักษ์ ส าราญสุข 110,000.00 10,000.00 

6 ค่าท่ีปรึกษาพิธีการศุลกากร ห้างหุ้นส่วนสามัญ  

วีเอ็มเอส 

90,000.00 - 

7 ค่าท่ีปรึกษา&พยานการฟอ้งร้องคดี 

Outer Casing (1/2) 

นายพิทักษ์ ส าราญสุข 900,000.00 - 

8 ค่าท่ีปรึกษา&พยานการฟอ้งร้องคดี 

Outer Casing (2/2) 

น.ส.มณฑิชา ส าราญสุข 1,120,000.00 - 

9 ค่าความส าเร็จด าเนินการฟอ้งร้องคดี 

Outer Casing 

นายเดชา นิยมตรง - 300,000.00 

10 ค่าความส าเร็จด าเนินการฟอ้งร้องคดี 

Outer Casing 

นายธีรพล จันติกะวนิช - 350,000.00 

11 ค่าความส าเร็จด าเนินการฟอ้งร้องคดี 

Outer Casing 

นายนิติพัฒน์ เสถียร

ไพศาล 

- 350,000.00 

12 เซ็นรับรองเอกสารจากการเปล่ียน

กรรมการ 

ทนายเดชา 2,000.00 - 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอื่น (non-audit fee) 2,837,328.75  1,185,000.00 
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3. ผู้สอบบัญชี                   

  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

  เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดา ช้ัน 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  

  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

 โทรศัพท์    :   (02) 264 9090 

 โทรสาร      :   (02) 264 0789  

 นางกุลรพี         ปยิะวรรณสุทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137 

นายกฤษดา   เลิศวนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

 นางสาววิสสุตา   จริยธนากร      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

 

ท้ังน้ีผู้สอบบัญชีท้ัง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติท่ีได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) 
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8.รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 
 

8.1. การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบตัหิน้าที่ของคณะกรรมการ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จะมีการ

พิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก่อน จึงจะน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะด าเนินการตามนโยบายของบริษัท  

 

การสรรหากรรมการ 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและค านึงถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสอดคล้องตามกฎ

บัตรคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเวลาท างานให้บริษัทอย่างเพียงพอตาม

ข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะ

เปน็ผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยก าหนดนโยบายว่า

คณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาเพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจ

ได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากท่ีสุด  
 

ในการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทักษะท่ีคณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรก และ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการท่ีได้เปดิเผยไว้ล่วงหน้า  

 

คุณสมบัติกรรมการ 

ผู้ท่ีจะได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นดังต่อไปน้ี  

 1. มีความรู้ ความช านาญในการด าเนินธุรกิจ  

 2. มีประสบการณ์เปน็ผู้บริหารองค์กรในระดับไม่ต ่ากว่าผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปข้ึีนไป 

3. เป็นผู้มีธรรมมาภิบาล มีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีระบุไว้ในกฏหมายว่าด้วย

บริษัท มหาชนจ ากัด และไม่เคยถูกด าเนินคดีทางอาญา  

4. สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการได้อย่างเต็มท่ี และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประชุม

ผู้ถือหุ้น และการประชุมอื่นๆ ท่ีส าคัญได้ทุกคร้ัง 
 

โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระโดยกรรมการอิสระจะต้องมีจ านวน

ไม่ต ่ากว่าสามคน และไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท้ังคณะ  
 

คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายว่าคณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาเพ่ือให้

สามารถให้ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านมากท่ีสุด แต่จะต้องมีกรรมการท่ีมีความ

เช่ียวชาญในธุรกิจของบริษัท และกรรมการท่ีมีทักษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทละหน่ึงท่านเป็นอย่างน้อย 

ดังน้ี 
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ความเชี่ยวชาญและทักษะ กรรมการ กรรมการอิสระ 

ธุรกิจยานยนต์ 1. คุณสรรเสริญ  จุฬางกูร 

2. คุณมากาโต    เทราอุรา 

3. คุณสริศ        พัฒนะเมลือง 

4. คุณฮาจิเมะ     คาโตะ 

5. คุณสันติ        พัฒนะเมลือง 

1. คุณวีรวัฒน์   ขอไพบูลย์ 

บัญชี / การเงิน 1. คุณทวีฉัตร      จุฬางกูร 1. คุณปริญญา  ไววัฒนา 

ธุรกิจอื่น 1. คุณณัฐพล      จุฬางกูร 1. คุณอภินันท์   ณ ระนอง 

2. คุณฉัตรชัย   เอียสกุล 

รวม 7 ท่าน 4 ท่าน 

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการแต่งต้ังกรรมการใหม่ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 

บริษัทจะคัดเลือกกรรมการจาก 2 ช่องทางคือ 

1.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะสรรหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากบัญชี

รายช่ือคณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยก่อนเป็นอันดับ

แรก หากไม่พบผู้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท จึงจะสรรหาจากแหล่งอื่นๆ  

2.  ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

 

กระบวนการแต่งต้ังกรรมการใหม่ 

เม่ือได้รายช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเปน็กรรมการใหม่แล้ว เลขานุการคณะกรรมการฯ จะน าเสนอเข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้นและข้อมูลประกอบอื่นๆ  
 

หากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีมติเห็นชอบจะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมประจ าปผู้ีถือหุ้นต่อไป 
 

การแต่งต้ังกรรมการใหม่จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมประจ าปีผู้ถือหุ้น ตามก าหนดเวลาดังน้ี 

ช่วงเวลา กิจกรรม 

สิงหาคม - พฤศจิกายน แจ้งช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

พฤศจิกายน  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบน าเสนอต่อท่ีประชุมประจ าปผู้ีถือหุ้น 

มกราคม ของปถีัดไป ท่ีประชุมประจ าปีผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ 

 
2. การแต่งต้ัง  แบ่งเปน็ 2 กรณี  ดังน้ี 

กรณีท่ี 1 ต าแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ   

 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกต้ังกรรมการแทนผู้ครบก าหนดออกตามวาระ โดยกรรมการท่ีครบ

ก าหนดออกจากต าแหน่งอาจได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน

ขณะน้ัน ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเปน็สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับ

ส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้  
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กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกหรือปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับ

สลากกัน ส่วนปถีัดไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเปน็ผู้ออกจากต าแหน่ง 

กรณีท่ี 2 ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้น้ันจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ใน

ต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน โดยมติของ

กรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ 

 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการ 

- ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

- บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

- ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

ด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ เพ่ือม่ันใจได้ว่า

บริษัท มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพ่ือจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง

ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) 

ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่ง เพ่ือคัดเลือกผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องตามท่ีก าหนด สามารถสืบ

ทอดงานของแต่ละต าแหน่งได้ 

3. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติ

สอดคล้อง เทียบกับระดับ Competency ท่ีต้องการ เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด 

Competency Gap 

4. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้อง 

และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เพ่ือให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และ

ความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต 

5. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน

ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นประจ าและรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบปีละ 

2 คร้ัง 
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กรรมการที่มาจากผู้ถือหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม 
 

กลุ่ม ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1.จุฬางกูร 1 นายสรรเสริญ  จุฬางกูร 

2 นายทวีฉัตร  จุฬางกูร 

3 นายณัฐพล  จุฬางกูร 

2.Hi-Lex Corparation 4 นายมากาโต     เทราอุรา 

5 นายฮาจิเมะ       คาโตะ 

3.พัฒนะเมลือง 6 นายสริศ   พัฒนะเมลือง 

7 นายสันติ   พัฒนะเมลือง 

 
กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ท้ังด้านคุณสมบัติและกระบวนการสรรหา บริษัทด าเนินการ

สรรหาตามกระบวนการสรรหากรรมการข้างต้น โดยอ้างอิงคุณสมบัติกรรมการอิสระจากกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท 

 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ

รายน้ันๆ ด้วย 

2. ไม่เปน็หรือเคยเปน็กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีย่ืนค าขอ

อนุญาตต่อส านักงาน ท้ังน้ีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ี

ปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเปน็ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ได้รับการเสนอให้เปน็ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็น

หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปก่ีอนวันท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ

เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เปน็หลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซ่ึง

เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ

ของบริษัทหรือต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ท้ังน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไป

ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน

การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 

1 ป ีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปก่ีอนวันท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงินซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง

วิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อ

ส านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึง

เปน็ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเปน็การแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอย่างเดียวกันและเปน็การแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 
 

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท

ย่อยล าดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์

คณะ (collective decision) ได้ 
 

 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเปน็บุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ

การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือ

เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเม่ือบริษัทได้จัดให้มีความเห็น

คณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือนัด

ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระด้วย 

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่

เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข. เหตุผลและความจ าเปน็ท่ียังคงหรือแต่งต้ังให้บุคคลดังกล่าวเปน็กรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวเปน็กรรมการอิสระ 
 

 เพ่ือประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานสอบ

บัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทาง

วิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลน้ัน  

 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา 

-ไม่ม-ี 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยก าหนดตารางการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอด

ท้ังปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ อาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยก าหนดวาระการประชุม แจ้ง

ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันประชุมและให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอ 

 

ท้ังน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบ

เปน็องค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ในกรณีมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม แต่
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หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมน้ัน หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือก

กรรมการคนหน่ึงเปน็ประธานท่ีประชุม 

 

และจ านวนองค์ประชุมข้ันต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการท้ังหมด 

 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เว้น

แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเปน็เสียงช้ีขาด 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ

บริษัท กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการบริษัทท้ังหมด โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน ถ้าจ านวนกรรมการท่ี

จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเปน็ 3 สว่นได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่ง

แล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลท่ี

เหมาะสม ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งต้ัง

กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม  

 

คณะกรรมการบริษัทจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

1. เสียชีวิต 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

4. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 21 

5. ศาลมีค าสั่งให้ออก 

 

การพบปะนักวิเคราะห์ 

 – ไม่มี – 

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการปฐมนิเทศและการอบรมให้กับกรรมการ โดยมีนโยบายสรุปได้ดังน้ี  

1. ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคร้ัง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทน าเสนอเอกสารและ

ข้อมูลท่ีเปน็ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ ได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือ

หลักการก ากับดูแลกิจการ (ซ่ึงประกอบด้วยจรรยาบรรณของบริษัท) ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างทุน 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการด าเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติท่ีดี กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ

หลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมท้ังข้อมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ท้ังน้ีเพ่ือ 

 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการท่ีเข้ารับ

ต าแหน่งในบริษัทเปน็คร้ังแรก 
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2.   มอบหมายให้บริษัทอ านวยความสะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเย่ียมชมกิจการ เพ่ือให้เข้าใจการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ดีย่ิงข้ึน 

3. ส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการฝกึอบรมในหัวข้อหรือหลักสูตรท่ีจะเพ่ิมพูนความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ี 

และภารกิจ ภายใต้แผนงานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ โดยกรรมการสามารถเข้ารับการ

อบรมท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทเป็น

ผู้ด าเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด เพ่ือให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง  

 

และเพ่ือให้กรรมการทุกท่านมีศักยภาพสามารถขับเคล่ือนบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท

ท่ีก าหนดไว้ได้น้ัน  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ อย่าง

ต่อเน่ือง ท้ังในแง่การก ากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพ่ือ

ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ท้ังน้ีกรรมการบริษัทต้องเข้ารับการอบรม

ในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อย 1 ท่านต่อป ี

 

ผู้บริหาร 

บริษัทให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรตามปรัชญา “คนและองค์กรท่ีเติบโตไปพร้อมกัน” ซ่ึงแสดงให้

เห็นได้ว่าบริษัทมีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เติบโตและขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทาง

ธุรกิจ ดังน้ัน บุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพ่ือให้สามารถเจริญเติบโตไป

พร้อมกับองค์กรอย่างย่ังยืน 

 

โดยผู้บริหารจะได้รับการพัฒนาการอบรมตามสายอาชีพ (Training Road map) อย่างต่อเน่ืองทุกป ี

 

การเข้ารับการพัฒนาและฝกึอบรมของคณะกรรมการ 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม รุ่นท่ี สถาบัน 
ปีท่ีเข้า

อบรม 

1 นายสรรเสริญ   จุฬางกูร ประธานกรรมการ - - - - 

2 นายมากาโต      เทราอุรา กรรมการ - - - - 

3 นายทวีฉัตร      จุฬางกูร กรรมการ/

ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

1. Director 

Accreditation 

Program (DAP)  

109/2014   IOD 2557 

4 นายณัฐพล      จุฬางกูร กรรมการ 1. Director 

Certification 

Program (DCP) 

179/2021 IOD 2564 

5 นายสริศ         พัฒนะเมลือง กรรมการ/ 

กรรมการ

ผู้จัดการ/ 

ประธาน

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

1. Director 

Certification 

Program (DCP) 

42/2004 IOD 2547 

2. Director    

Accreditation  

Program (DAP) 

172/2020 IOD 2563 

 

6 นายสันติ        พัฒนะเมลือง 

 

 

 

 

กรรมการ 1. Director 

Certification 

Program (DCP) 

 

 

253/2018 

 

 

IOD 2561 
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ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม รุ่นท่ี สถาบัน 
ปีท่ีเข้า

อบรม 

นายสันติ        พัฒนะเมลือง 

(ต่อ) 

 2. Director    

   Accreditation  

   Program (DAP) 

156/2019 IOD 2562 

3. Risk Management 

   Program for  

   Corporate  

   Leaders (RCL) 

23/2021 IOD 2564 

7 นายฮาจิเมะ     คาโตะ กรรมการ/ 

ผู้จัดการท่ัวไป  

(ส่วนงานวิจัยและ

พัฒนา) 

1.  Director 

Accreditation 

Program (DAP)  

 

146/2018 IOD 2561 

8 นายปริญญา   ไววัฒนา กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหา

และก าหนด

ค่าตอบแทน/ 

ประธานกรรมการ

ก ากับดูแลกิจการ 

1.  Audit Committee 

Program (ACP)  

9/2005 IOD 2548 

2. Director 

Accreditation 

Program (DAP) 

35/2005 IOD 2548 

3. Director 

Certification 

Program (DCP)  

72/2006 IOD 2549 

4. Monitoring the 

System of 

Internal Control 

& Risk 

Management 

(MIR)  

2/2008 IOD 2551 

5. Role of the 

Compensation 

Committee (RCC)  

10/2010 IOD 2553 

6.  AC vs การ

เปล่ียนแปลงรายงาน

ทางการเงินป ี2554 

- SET 2554 

9 นายอภินันท์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ 

กรรมการ

ตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการ

สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน/ 

กรรมการก ากับ

ดูแลกิจการ  

1.  Audit Committee 

Program (ACP)  

9/2005 IOD 2548 

2. Director 

Accreditation 

Program (DAP)  

35/2005 IOD 2548 

3. Monitoring the 

System of 

Internal Control 

& Risk 

Management 

(MIR)  

 

2/2008 IOD 2551 
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ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม รุ่นท่ี สถาบัน 
ปีท่ีเข้า

อบรม 

10 นายฉัตรชัย เอียสกุล กรรมการอิสระ/ 

กรรมการ

ตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหา

และก าหนด

ค่าตอบแทน/ 

กรรมการก ากับ

ดูแลกิจการ 

1. Director 

Accreditation 

Program (DAP) 

84/2010 IOD 2553 

11 นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ/ 

กรรมการ

ตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหา

และก าหนด

ค่าตอบแทน/ 

กรรมการก ากับ

ดูแลกิจการ 

1. Director 

Accreditation 

Program (DAP) 

13/2014 IOD 2547 

2. Directors 

Certification 

Program (DCP) 

151/2011 IOD 2554 

3. Financial 

Statements for 

Directors (FSD) 

14/2011 IOD 2554 

 
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล  

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดข้ึนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยบริษัทจะแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการ

ประชุม 

 

ในป ี2564 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 คร้ัง ท้ังในรูปแบบการประชุมด้วยตนเอง และการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการเปน็รายบุคคลดังน้ี 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

การเข้าร่วมประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 

2564 

นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ  5/5 1/1 

นายสริศ         พัฒนะเมลือง กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

5/5 1/1 

นายมากาโต เทราอุรา กรรมการ  -/5 -/1 

นายทวีฉัตร   จุฬางกูร กรรมการ 5/5 1/1 

นายณัฐพล   จุฬางกูร กรรมการ  4/4 1/1 

นายสันติ พัฒนะเมลือง กรรมการ  5/5 1/1 

นายฮาจิเมะ      คาโตะ กรรมการ 5/5 1/1 

นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

5/5 1/1 

นายอภินันท์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

5/5 1/1 

นายฉัตรชัย  เอียสกุล กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

5/5 1/1 

นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

5/5 1/1 

นายวุฒิภูมิ   จุฬางกูร กรรมการ  -/1 -/- 

หมายเหตุ: นายณัฐพล  จุฬางกูร เข้ารับต าแหน่งกรรมการแทนนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร (ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ) โดยมีผลตั้งแต่

วันท่ี 1 มกราคม 2564 ตามมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 
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ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2564 มีรายละเอียดดังน้ี      

 

รายชื่อ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรม 

การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

ก ากับดแูล

กิจการ 

บ าเหนจ็

กรรมการ 
รวม 

นายสรรเสริญ    จุฬางกูร ประธานกรรมการ    140,000        177,136.36 317,136.36 

นายสริศ         
พัฒนะ

เมลือง 
กรรมการ    100,000        177,136.36 277,136.36 

นายมากาโต      เทราอุรา กรรมการ -       177,136.36 177,136.36 

นายทวีฉัตร      จุฬางกูร กรรมการ    100,000        177,136.36 277,136.36 

นายวุฒภิูมิ     จุฬางกูร  กรรมการ -       177,136.36 177,136.36 

นายณัฐพล  จุฬางกูร  กรรมการ     75,000        
 

75,000.00 

นายฮาจิเมะ       คาโตะ กรรมการ    100,000        177,136.36 277,136.36 

นายสันติ        
พัฒนะ

เมลือง  
กรรมการ    100,000        177,136.36 277,136.36 

นายอภินันท ์    ณ ระนอง กรรมการอสิระ    100,000    100,000      50,000      50,000  177,136.36 477,136.36 

นายปริญญา    ไววฒันา กรรมการอสิระ    100,000    100,000      50,000      50,000  177,136.36 477,136.36 

นายฉัตรชัย     เอียสกลุ กรรมการอสิระ    100,000    100,000      50,000      50,000  177,136.36 477,136.36 

นายวีรวฒัน ์  ขอไพบูลย์ กรรมการอสิระ    100,000    100,000      50,000      50,000  177,136.36 477,136.36 

รวม 1,015,000  400,000  200,000  200,000  1,948,499.96 3,763,499.96  

หมายเหตุ : ท้ังน้ีการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2564 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2564 เพ่ืออนุมัติเปล่ียนแปลง

รูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) คณะกรรมการบริษัท

แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับเบ้ียการประชุมในคร้ังดังกล่าว 

 

ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี) 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่ม ี

8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

      - ไมมี่ - 

 

8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซ่ึง

เปน็ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้

เสีย ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลและด าเนินการตามข้อก าหนดเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงซ่ึงเปน็รายการท่ีอาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

นอกจากน้ันคณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวข้อง โดยอ้างอิงตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ท่ี

แก้ไขเพ่ิมเติม และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ออกประกาศท่ี ทจ.2/2552 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้อง

รายงานให้บริษัททราบถึงการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ี

เก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยให้มีผลนับต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพ่ือให้

บริษัทมีข้อมูลประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนดเก่ียวกับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงเปน็รายการท่ีอาจก่อให้เกิด 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากน้ีการท่ีกรรมการและผู้บริหารต้อง

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังและซ่ือสัตย์สุจริต (Fiduciary duties) ซ่ึงต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง
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หรือทางอ้อมในเร่ืองท่ีตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเปน็ประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การท าหน้าท่ีของกรรรมการ

และผู้บริหารเปน็ไปตามหลักการดังกล่าว 

 

ซ่ึงก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ด าเนินการรายงานการมีส่วนได้เสียตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังต่อไปน้ี    

 1. รายงานคร้ังแรกภายใน 15 วัน นับจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบรายงานฯ 

 2. แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทุกๆ คร้ัง ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

3.  เลขานุการบริษัท รวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเสนอประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 

7 วัน นับจากวันท่ีได้รับรายงานฯ 

 

ท้ังน้ีสามารถขอรับแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ท่ีฝ่าย

ก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขติดต่อ (038) 447 200 – 10 

ต่อ 122  หรือทางอีเมล์ ir@tscpcl.com  

 

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์  

บริษัทก าหนดนโยบายและจรรยาบรรณฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในน า

ข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น โดยสื่อสารการใช้ข้อมูลภายในคู่มือการก ากับดูแลกิจการให้ผู้ท่ี

เก่ียวข้องรับทราบอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าท่ีต้อง

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีพบเห็นการปฏิบัติท่ีขัดต่อนโยบายดังกล่าวให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือฝ่าย

บริหารทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี สรุปได้ดังน้ี 

 จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการและลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพ่ือ

ผลประโยชน์ตนเองและบุคคลภายนอก ซ่ึงข้อมูลภายในหมายรวมถึงข้อมูลท่ีไม่ได้มีการเปิดเผยสู่

สาธารณชนภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคน หรือบุคคลใดก็ตามท่ีรับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระส าคัญและมีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์ซ่ึงข้อมูลน้ันยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์อื่นท่ีเก่ียวข้องมาซ้ือขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อ

สาธารณชน  

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้างการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ันบริษัทจึงก าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในข้ึนเพ่ือเป็นการป้องกัน

การน าเอาข้อมูลภายในท่ีส าคัญของบริษัทท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ

ผู้อื่น โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลภายในท่ีส าคัญของบริษัท คือ ข้อมูลท่ีมีความส าคัญและจูงใจให้ผู้ท่ีรับรู้ข้อมูลท าการซ้ือหรือขายหุ้น 

และข้อมูลท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงข้อมูลท่ีบริษัทจัดเก็บไว้และยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนเปน็การช่ัวคราว 

2.  แนวทางและมาตรการการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีดังน้ี 

2.1  ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท างบการเงิน เลขานุการบริษัท 

เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ท่ีได้รับการบอกกล่าวเก่ียวกับข้อมูลภายในท่ี

ส าคัญ เปดิเผยข้อมูลท่ีส าคัญท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอื่น รวมท้ังห้ามซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และไม่ท าการซ้ือ ขาย โอน หรือรับ

หลักทรัพย์ของบริษัท อันเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอื่นโดยใช้ข้อมูลภายในท่ีส าคัญท่ียังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะเปน็ไปเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น   

 

2.2  ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท าและส่งรายงานการ

ถือครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง รวมท้ังจัดท าและจัดส่งรายงานการ

เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ อันเน่ืองมาจากการซ้ือ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท 
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ภายใน 3 วันท าการ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเปน็ประจ าทุกไตรมาส 

2.3  ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการซ้ือ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของ

บริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนด าเนินการทุกคร้ัง 

2.4  บริษัทก าหนดให้พนักงานทุกคนยึดม่ันเก่ียวกับการปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

กิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจและห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายใน

ท่ีส าคัญท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

ท้ังน้ีรวมถึงการท ารายการระหว่างกันท่ีส าคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย 

 

(3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 บริษัทด าเนินการปอ้งกันมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน  คณะกรรมการบริษัทมี

มติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 

ท่ีจะไม่มีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน ซ่ึงได้ระบุขอบเขตการด าเนินการ 

และเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท (www.tscpcl.com/th/คู่มือการก ากับดูแลกิจการ) 

 ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึงกฎหมาย

เก่ียวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปช่ันและหน้าท่ีดูแลข้างต้น รวมท้ังมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาส 

และคณะกรรมการบริษัท จะด าเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ปลีะ 1 คร้ัง  

 บริษัทก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจซ่ึงครอบคลุม

ประเด็นการให้หรือรับ ของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการปอ้งกันการใช้

ข้อมูลภายใน 

 พนักงานทุกระดับ ทุกคนของบริษัทจะได้รับการอบรมคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบด้วย

จรรยาบรรณธุรกิจในวันปฐมนิเทศ ตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจ าปี เพ่ือปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน

ขององค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญและผลเสียของการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปช่ัน 

อีกท้ังมีกระบวนการด าเนินการเม่ือมีการร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (รายละเอียดตามคู่มือหลักการก ากับ

ดูแลกิจการ) โดยในป ี2564 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 

 

การด าเนินการ 

- เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 บริษัทประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Anti-Corruption: CAC) เพ่ือร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ 

เพ่ือสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาด โดยจะด าเนินงานตามกรอบและข้ันตอนตามหลักการสากล 

- เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมติให้การรับรอง 

“บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)” เปน็สมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

- ในช่วงป ี2560 - 2561 บริษัทมีการทบทวนนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง สื่อสาร ติดตามการรายงาน และตรวจสอบการ 

ควบคุมภายใน   

- เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 บริษัทได้รับการรับรองการย่ืนต่ออายุการเปน็สมาชิกฯ คร้ังท่ี 2   

- ในช่วงปี 2563 - 2564 บริษัทมีการทบทวนนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง สื่อสาร ติดตามการรายงาน และตรวจสอบ 

นอกจากน้ียังมีการด าเนินการชักชวนคู่ค้าเข้าร่วมเปน็ภาคี 

- ปจัจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการทบทวนนโยบาย จัดท าแบบประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน ฉบับ 4.0 เพ่ือ

เตรียมการย่ืนรับรองในคร้ังท่ี 3 ภายในเดือนมีนาคม 2565  

 

การด าเนินการตามนโยบายในการปอ้งกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน ประจ าป ี2564 

บริษัทก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

ความซ่ือสัตย์ โปร่งใส เท่ียงตรง และเกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม ซ่ึงได้ระบุในคู่มือหลักการก ากับดูแล

กิจการ และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางต่างๆ โดย
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สื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) TSC Line@ รวมท้ังเผยแพร่ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากน้ียังมีการประชาสัมพันธ์ชักชวนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปช่ันด้วย ซ่ึง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปน็ผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment) ซ่ึง

รวมถึงการคอร์รัปช่ัน ควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Assessment) อย่างสม ่าเสมอ (อย่าง

น้อยปีละคร้ัง) โดยติดตามมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปช่ัน ว่าได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิผล ทบทวน และปรับปรุงมาตรการฯ อย่างสม ่าเสมอ และรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และ

คอร์รัปช่ันให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างทันเวลา ท้ังน้ีมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท า

หน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง 

โดยตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการ

ตรวจสอบท่ีมีนัยส าคัญ แนวทางแก้ไข และปอ้งกันท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ม่ันใจว่า ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล รวมท้ัง

ปฏิบัติได้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปช่ัน และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ

ตรวจสอบรับทราบ 

 

นอกเหนือจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงาน เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท จัดให้มีช่องทางท่ีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ ร้องเรียน ในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากับ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทโดยตรง รวมท้ังจัดให้มีกระบวนการจัดการกับเร่ืองท่ีพนักงาน

ร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระท าผิด นโยบายหรือแนวทางปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท าผิด ช่องทางการ

แจ้งหรือร้องเรียนส าหรับผู้มีส่วนได้เสียกรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิพร้อมให้ข้อมูลติดต่อท่ีชัดเจน นโยบายความรับผิดชอบต่อ

สังคมท่ีชัดเจนและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ นโยบายสิ่งแวดล้อมพร้อมแนวปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่น การด าเนินการตาม

มาตรฐาน ISO 14001 หรือมาตรการ วิธีปฏิบัติภายในองค์กรท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยการส่งเสริม ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเร่ืองสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการ

ปฏิบัติ ตลอดจนจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึงในทุกรายการท่ีกล่าวข้างต้น ทางบริษัทได้จัดท าและ

เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติและเผยแพร่ตามข้ันตอนของบริษัท โดยเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแล

กิจการและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report) บนเว็บไซต์บริษัท (www.tscpcl.com 

ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publication)) 

 

(4 ) การแจ้งเบาแส (Whistleblowing) 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะใดท่ีแสดงว่าผู้มีส่วนได้เสีย

ได้รับผลกระทบ หรือ มีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกลุ่มจากการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเก่ียวกับการกระท าผิดกฏหมายหรือจรรยาบรรณรวมถึง

พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม หรือการกระท าท่ีขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ 

ไว้ท่ีหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ดังน้ี www.tscpcl.com/th/contactus 

ในป ี2564 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tscpcl.com/th/contactus
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8.2 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมการตรวจสอบ   
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นายปริญญา      ไววัฒนา* ประธาน 4/4 

2 นายอภินันท์       ณ ระนอง กรรมการ 4/4 

3 นายฉัตรชัย        เอียสกุล กรรมการ 4/4 

4 นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ กรรมการ 4/4 

กรรมการท่ีออกระหว่างป ี 

- ไม่มี - 

*  นายปริญญา ไววัฒนา เปน็กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน  

   

โดยม ีนางสาวศุภิสรา  เกียรติคณารัตน์ เปน็รักษาการเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ   

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม  2564 ได้พิจารณาทบทวนกฏ

บัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เปน็ปจัจุบันแล้ว  ซ่ึงมีความสอดคล้องและเปน็ไปในแนวทางเดียวกันกับส านักงาน

กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะน าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงจะมีข้ึนในเดือน 

พฤศจิกายน 2564 เพ่ือขออนุมัติและเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้เสีย 

รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน ( Investor 

Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter)) ต่อไป 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปน้ี 

1. การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานการเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีส าคัญอย่างเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจ

อย่างระมัดระวัง และประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดท า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญอย่าง

เพียงพอ 

3. จัดให้มีการรับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเก่ียวกับรายการในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสม หรือประเด็นอื่นๆ จาก 

พนักงานและผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และด าเนินการติดตามอย่างเหมาะสม  

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วยอย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง  

5. สอบทานกับฝ่ายบริหารเก่ียวกับการจัดท าบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s 

Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซ่ึงเปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

ประจ าป ี(56-1 One Report) 

 

2. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 

1. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) และระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 

2. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ

การตรวจสอบภายใน รวมท้ังการก าหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้
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คณะกรรมการตรวจสอบมี ส่วนร่วมในการพิจารณา และเห็นชอบด้วย และมีการดูแลให้ผู้ด ารงต าแหน่ง

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการ

ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 

3. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

5. สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยกระบวนการดังกล่าว

ต้องท าให้ผู้แจ้งเบาะแสม่ันใจว่า มีการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ โดยแจ้งตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ

หรือคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

1. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

2. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท 

3. ก าหนดให้มีการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปช่ันโดยเปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแสโดยตรงไปยังประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการหากมีมูลความผิดเกิดข้ึน  

 

4. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน  

1.  สอบทานให้ม่ันใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน นโยบายการป้องกันความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดท าเปน็ลายลักษณ์อักษร โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 

2.  ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์  

 

5. การรายงาน 

1. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

ประจ าปี (56-1 One Report) ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เปน็ท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 

 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

 ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(Charter) 

 รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า

ดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 

 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

6. หน้าท่ีอื่นๆ 

1. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย

ตนเองเปน็ประจ าทุกป ีตามวิธีการท่ีคณะกรรมการตรวจสอบก าหนด และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบริษัททราบ 

2. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปลีะคร้ังหรือตามความจ าเปน็เพ่ือให้ทันสมัย 

และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

3. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

อ านาจ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในหัวข้อ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 

1. มีอ านาจในการเชิญฝา่ยจัดการ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมช้ีแจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารท่ี 

ร้องขอตามความจ าเปน็ 

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดี ความชอบ

ของผู้บริหารสูงสุดของฝา่ยตรวจสอบภายใน 

3. จัดหาท่ีปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 

4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพ่ือหารือประเด็นท่ีเก่ียวข้อง โดยอาจไม่มีฝา่ยจัดการร่วมด้วย 

 

 

8.3 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นายอภินันท์       ณ ระนอง ประธาน 2/2 

2 นายปริญญา      ไววัฒนา กรรมการ 2/2 

3 นายฉัตรชัย        เอียสกุล กรรมการ 2/2 

4 นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ กรรมการ 2/2 

กรรมการท่ีออกระหว่างป ี 

- ไม่มี - 

 
โดยมนีางสาวศุภพิชญ์  โกศลพิริยธรรม เปน็เลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม  2564 ได้พิจารณาทบทวนกฏ

บัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันแล้ว  ซ่ึงมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทาง

เดียวกันกับส านักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะน าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2565 

ซ่ึงจะมีข้ึนในเดือน พฤศจิกายน 2564 เพ่ือขออนุมัติและเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วน
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เก่ียวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท(www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน 

(Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter)) ต่อไป 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ี 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 

งานด้านการสรรหา 

1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยก าหนดจ านวนโครงสร้าง

และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ

เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

2. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

ระดับสูง 

4. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ

บริษัท 

5. ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

งานด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท กรรมการชุดย่อย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

2. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหาร

ระดับสูงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. ให้ค าช้ีแจงและตอบค าถามท่ีเก่ียวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

4. รายงานนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/

รายงานประจ าป ี(56-1 One Report) 

5. ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีระบุในกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นายปริญญา      ไววัฒนา ประธาน 2/2 

2 นายอภินันท์       ณ ระนอง กรรมการ 2/2 

3 นายฉัตรชัย        เอียสกุล กรรมการ 2/2 

4 นายวีรวัฒน์       ขอไพบูลย์ กรรมการ 2/2 

กรรมการท่ีออกระหว่างป ี 

- ไม่มี - 

 

โดยมนีางสาวศุภพิชญ์  โกศลพิริยธรรม (เลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ี

 ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม  2564 ได้พิจารณาทบทวนกฏ

 บัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันแล้ว  ซ่ึงมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ

 ส านักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะน าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงจะมีข้ึน

 ในเดือน พฤศจิกายน 2564 เพ่ือขออนุมัติและเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
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 ได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor 

 Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter)) ต่อไป 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ี 

1. ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมท้ังฝ่าย

บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท 

และข้อก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2. พิจารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตาม

ระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

3. ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ

จรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม เพ่ือยกระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล 

4. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติเพ่ือ

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้ันตอนของบริษัท 

 

ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ในปี 2564 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่าง

ครบถ้วน พิจารณาและทบทวนการน าหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว 

และได้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นายสริศ  พัฒนะเมลือง 

(กรรมการผู้จัดการ) 

ประธาน 4/4 

2 นางสาวสิริณา  พัฒนะเมลือง 

(ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ ) 

กรรมการ 4/4 

3 นางสาวภัทรา ชัยยศบูรณะ 

(ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ 

และส่วนงานวิจัยและพัฒนา) 

กรรมการ 4/4 

4 นายฮาจิเมะ คาโตะ 

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) 

กรรมการ 4/4 

5 นางกสิตา พิทักษ์สงคราม  

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 

กรรมการ 4/4 

6 นายวัชรินทร์  สยามรัตนกิจ 

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานผลิต) 

กรรมการ 4/4 

7 นายสมเกียรติ  เกาะตัน1 

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานคุณภาพ) 

กรรมการ 2/2 

กรรมการท่ีลาออกระหว่างปี  

1 นายจักรรัตน์ มีสาวงษ์2 

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานจัดหา) 

กรรมการ 2/2 

2 นายศิววงษ์  บุศเกตุ3 

(ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วนงานผลิตและ

คุณภาพ) 

กรรมการ 3/3 

หมายเหตุ : 1ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานคุณภาพ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 
                     2นายจักรรัตน์ มีสาวงษ์ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 
                     3นายศิววงศ์ บุษเกตุ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังหมดเป็นผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์จะรับค่าเบ้ียประชุมฯ 

โดยมีนางสาวศุภิสรา  เกียรติคณารัตน์ ( ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม  2564 ได้พิจารณาทบทวนกฏ

บัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบันแล้ว  ซ่ึงมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ

ส านักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะน าเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึงจะมีข้ึน

ในเดือน พฤศจิกายน 2564 เพ่ือขออนุมัติและเผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

ได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor 

Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter)) ต่อไป 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปน้ี 

1. ก าหนดและทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กรท่ีเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การ

ด าเนินงานและแผนธุรกิจ    

2. ก าหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมท้ังกฎบัตรคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพ่ือให้มีประสิทธิผลและมี

ความเพียงพอสอดคล้องตามสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  

3. ก ากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคัญ พร้อมท้ังให้ค าแนะน าเพ่ือให้ม่ันใจ

ว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจบริษัท   

4. รายงานและประสานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรับทราบ ขอ

ค าแนะน า และให้ความเห็นเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ี

ส าคัญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

โดยเร็วท่ีสุด 

6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับท่ัวท้ังองค์กร รวมท้ังเคร่ืองมือต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และ

มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อ านาจ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้

ในหัวข้อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 

1. มีอ านาจให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมช้ีแจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารท่ี

ร้องขอตามความจ าเปน็ 

2. จัดหาท่ีปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามท่ี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม 

3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมท้ังผู้รับจ้าง (Outsource) ให้บริการงานอื่นๆ 

เพ่ือหารือความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง 

 

ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

สรุปในภาพรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ ในกฎบัตรคณะ

กรรมการบริหารความ เสี่ยง ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ด าเนินการบริหาร

ความเสี่ยงได้ครอบคลุมกับปจัจัยเสี่ยงต่างๆ รวมท้ังความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่ เช่น การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค

โรนา (โควิด-19) มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร

อย่างต่อเน่ือง และมีการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิผล  
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8.4  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่างน้อยปี

ละ 1 คร้ัง ในเดือน สิงหาคม มีกระบวนการดังน้ี 

1. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ทบทวนแบบประเมินผลฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี 

2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ด าเนินการจัดท าแบบประเมินฯ และน าส่งเลขานุการคณะฯ 

3. เลขานุการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

4. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาด าเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

โดยเกณฑ์และผลประเมินประจ าป ี2564 เปน็ดังน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้

คณะกรรมการพิจารณาผลงานและด าเนินการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

หมวดท่ี หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 

จ านวน

ข้อ 

คะแนน

มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

จ านวน

ข้อ 

คะแนน

มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 11 75 2 75 

2 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 

12 75 5 75 

3 การประชุมคณะกรรมการ 9 75 4 75 

4 การท าหน้าท่ีของกรรมการ 7 75 - - 

5 ความสัมพันธ์กับฝา่ยจัดการ 5 75 - - 

6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา

ผู้บริหาร 

6 75 - - 

รวม 50 75 11 75 

 

ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” 

  75 ≥ X < 100 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี” 

50 ≥ X < 75 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย” 

 < 25 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการด าเนินการ” 

หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ท่ีจัดท าข้ึน อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝา่ยพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558 
 

ซ่ึงผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าป ี2564 สรุปได้ดังน้ี 
รายคณะ รายบุคคล 

 
90.36% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 

 
88.43% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง เพ่ือให้

คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป 

 

ซ่ึงผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าป ี2564 สรุปได้ดังน้ี 

ส่วน

ท่ี 
หัวข้อการประเมิน 

จ านวนข้อ (ผลประเมิน)  

ส่วนท่ี 1 

จ านวนข้อ (ผลประเมิน)  

ส่วนท่ี 2 
หมายเหตุ 

ใช ่ ไม่ใช ่
เพียง

พอ 

ไม่ 

เพียง

พอ 

ท า

แล้ว 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่ได้

ท า 

ใน 

ระหว่าง 

ปีไม่ม ี

กรณี

ดังกล่าว 

 

1 
การท าหน้าท่ีโดยรวมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
10 1* 10 - 

    

* ข้อ 9 ยังไม่มีก าหนด

ระยะเวลานานสุดท่ี AC 

จะอยู่ในวาระอย่าง

ต่อเน่ือง 

2 

การปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้าน 

ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
    

65 - 1** 7 

**ข้อ 2.10 จัดให้มีการ

ประเมินคุณภาพงาน

ตรวจสอบฯ โดยผู้

ประเมินอิสระภายนอก

ทุกๆ 5 ป ี

รวม 10 1 10 - 65 - 1 7  

 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง เพ่ือให้

คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป 

 

หมวด หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 

จ านวน

ข้อ 

คะแนน

มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

จ านวน

ข้อ 

คะแนน

มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 4 75 3 75 

2 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 ด้านการสรรหา 

 

2 

 

75 

 

2 

 

75 

ส่วนท่ี หัวข้อการประเมิน วัตถุประสงค์ จ านวนข้อ 

1 การท าหน้าท่ีโดยรวมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เ พ่ือ เป็นแนวทางการพิจารณาความ เหมาะสมของ

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ว่ามีลักษณะสนับสนุนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

2. เพ่ือพิจารณาสภาพแวดล้อมท่ัวไปว่าเอื้อต่อการท าหน้าท่ี

หรือไม่ 

21 

2 การปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้าน

ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. เ พ่ือ เป็นแนวทางการพิจารณาการปฏิ บั ติหน้า ท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปีท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าท่ี

ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนหรือไม่ 

73 

รวม 94 
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หมวด หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 

จ านวน

ข้อ 

คะแนน

มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

จ านวน

ข้อ 

คะแนน

มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

 ด้านก าหนดค่าตอบแทน 3 75 3 75 

3 การประชุมคณะกรรมการ 5 75 5 75 

4 การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ 4 75 4 75 

5 ความสัมพันธ์กับฝา่ยจัดการ 3 75 3 75 

6 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 5 75 5 75 

รวม 26 75 25 75 

 

ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” 

75 - 99 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี” 

50 - 74 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร” 

25 - 49 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย” 

ต ่ากว่า 25 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการด าเนินการ” 

หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ท่ีจัดท าข้ึน อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝา่ยพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558 

 

ซ่ึงผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าป ี2564 สรุปได้ดังน้ี 

รายคณะ รายบุคคล 

 
93.75% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 

 
94.00% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา

ผลงานและปรับปรุงต่อไป 

หมวด

ท่ี 
หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 

จ านวน

ข้อ 

คะแนน

มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

จ านวน

ข้อ 

คะแนนมาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 5 75 2 75 

2 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 

4 75 5 75 

3 การประชุมคณะกรรมการ 6 75 4 75 

รวม 15 75 11 75 
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ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” 

  75 ≥ X < 100 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี” 

50 ≥ X < 75 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย” 

 < 25 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการด าเนินการ” 

หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ท่ีจัดท าข้ึน อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝา่ยพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558 

 

ซ่ึงผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ประจ าป ี2564 สรุปได้ดังน้ี 

รายคณะ รายบุคคล 

 
95.00% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 

 
95.45% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา

ผลงานและปรับปรุงต่อไป 

หมวด

ท่ี 
หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 

จ านวน

ข้อ 

คะแนน

มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

จ านวน

ข้อ 

คะแนนมาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2 75 1 75 

2 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 

5 75 4 75 

3 การประชุมคณะกรรมการ 5 75 4 75 

รวม 12 75 9 75 

ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” 

  75 ≥ X < 100 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี” 

50 ≥ X < 75 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย” 

< 25 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการด าเนินการ” 

หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ท่ีจัดท าข้ึน อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝา่ยพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558 
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ซ่ึงผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าป ี2564 สรุปได้ดังน้ี 

รายคณะ รายบุคคล 

 
93.45% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 

 
91.67% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง  

 

หัวข้อ หัวข้อการประเมิน 
คะแนนเต็ม 

(ร้อยละ) 

ผลคะแนน ประจ าปี 2564 

(ร้อยละ) 

1 ความเปน็ผู้น า 10 9.70 

2 การก าหนดกลยุทธ์ 10 9.47 

3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 10 9.62 

4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 10 9.85 

5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 10 9.85 

6 ความสัมพันธ์กับภายนอก 10 9.62 

7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 10 9.47 

8 การสืบทอดต าแหน่ง 10 9.02 

9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10 9.47 

10 คุณลักษณะส่วนตัว 10 9.47 

รวม 100 95.53 

 

ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

 90 - 100 การปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร อยู่ในระดับ “ยอดเย่ียม” 

80 ≥ X < 90 การปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร อยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” 

70 ≥ X < 80 การปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร อยู่ในระดับ “ดี” 

60 ≥ X < 70 การปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร อยู่ในระดับ “พอสมควร” 

50 ≥ X < 60 การปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร อยู่ในระดับ “ผ่าน” 

 < 50 การปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร อยู่ในระดับ “ต้องด าเนินการ

ปรับปรุง” 
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9.การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 
 

9.1 การควบคุมภายใน 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหว่างปี 2564 โดยในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยอ้างอิงจากแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงท่ีประชุมมี

ความเห็นว่า “บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท” มี

สาระส าคัญดังน้ี 

1.  การควบคุมภายในองค์กร 

บริษัทก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได้ ได้แก่ การก าหนดแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์

องค์กร งบประมาณประจ าปี และดัชนีช้ีวัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน (Key Performance 

Indicator: KPI) โดยพิจารณาความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ก าหนด

โครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าท่ีส่วนงานต่างๆ เพ่ือให้การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีงาน

ตรวจสอบภายในซ่ึงข้ึนตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เปน็ต้น นอกจากน้ี บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการ 

 

ก ากับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบด้วยนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องให้มีข้อมูลท่ีเป็น

ปจัจุบัน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ รวมท้ังเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย 

 

ส าหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุ Recertification เป็นสมาชิก

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) เม่ือ

วันท่ี 5 สิงหาคม 2562 ซ่ึงใบประกาศรับรองจะหมดอายุในวันท่ี 4 สิงหาคม 2565 และในปี 2564 บริษัทได้

เตรียมความพร้อมการขอต่ออายุการรับรอง (Recertification) โดยใบประกาศรับรองท่ีบริษัทได้รับจะมีอายุ 

3 ปี นับจากวันท่ีมีมติให้การรับรอง โดยบริษัทก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต

และคอร์รัปช่ันภายในบริษัท รวมท้ังก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปช่ันโดยก าหนดแผนตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันในปี 2563 

โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัท มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริต

และคอร์รัปช่ันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

 บริษัทได้ก าหนดนโยบาย กรอบ หลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษัท

บรรลุวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ านาจหน้าท่ีสอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัท ผู้บริหาร มีความตระหนักและมุ่งม่ันให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเป็น

รูปธรรม เน่ืองจากการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นกระบวนการและเคร่ืองมือส าคัญประการหน่ึงท่ีช่วย

สนับสนุน และส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังสร้าง

มูลค่าเพ่ิมและความเจริญเติบโตในระยะยาวอย่างย่ังยืน โดยพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีรับผิดชอบก าหนด

วัตถุประสงค์ของฝ่าย และจัดท าตารางการประเมินความเสี่ยงท้ังจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

ก าหนดดชันีช้ีวัดความเสี่ยง รวมท้ังจัดท ารายงานท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ี

ยึดถือปฏิบัติ และมีส่วนร่วมพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จ และลดผลกระทบท่ี

อาจเกิดข้ึนต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยก าหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของฝ่าย

ต่างๆ ทุกไตรมาส และจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท่ีมีการระบาดใหญ่ไปท่ัวโลก รวมถึง

ประเทศไทย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นสาระส าคัญ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้

ฝา่ยจัดการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการแพร่ระบาดของ 
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   เช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 

 

3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง มีหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติงานของฝา่ยบริหาร โดยฝา่ยบริหารก าหนดระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือสร้างระบบควบคุมการปฏิบัติงาน และการควบคุมท่ัวไปของระบบสารสนเทศ 

รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงระบุขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และล าดับช้ัน

การอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมท้ังค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย นอกจากน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี พิจารณาประเด็นส าคัญ โดย

เสนอแนะให้ฝา่ยบริหารแก้ไข และรายงานผลการแก้ไข มาตรการปอ้งกันมิให้เกิดปัญหาเดิมอีก 

 

กรณีท่ีมีการท าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน บริษัทก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และเพ่ือความโปร่งใสผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง 

และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ

ผลประโยชน์ทับซ้อน  

 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทก าหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลท่ีส าคัญอย่างเพียงพอ เพ่ือให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดย

การจัดส่งข้อมูลน าเสนอ พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการเพ่ือศึกษาประกอบการตัดสินใจ

ล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้กรรมการบริษัทสามารถติดต่อ

ขอข้อมูลอื่นได้ นอกจากน้ีบริษัทได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็น

หมวดหมู่ และไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเร่ืองน้ี 

 

บริษัทมีกระบวนการติดต่อสื่อสารกับภายนอกบริษัท และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ หรือช่องทางลับ

เพ่ือให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือคอร์รัปช่ันแก่บริษัทได้อย่าง

ปลอดภัย 

 

นอกจากน้ีบริษัทมีการประเมินความพร้อมตาม “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” (Personal 

Data Protection Act) ในเดือนมกราคม 2564 โดยผู้ตรวจสอบภายใน (บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ 

จ ากัด) เพ่ือให้ม่ันใจในความเพียงพอด้านการเตรียมความพร้อมตาม พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงปัจจุบัน

ขยายเวลาบังคับใช้เล่ือนเพ่ิมอีก 1 ป ีโดยจะผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 

 

5. ระบบการติดตาม 

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ม่ันใจว่า ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ระบบควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ฝ่ายบริหารจัดท ารายงานการ

ด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท รายไตรมาส หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ ซ่ึงในปี 2564 มีการประชุม

คณะกรรมการบริษัท 4 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายใน โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงท่ีส าคัญ และให้

ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน  

 

สรุป คือ บริษัทได้จัดท าและรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ

การควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การด าเนินการ การก ากับดูแลการ
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ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความ

เสี่ยง ซ่ึงบริษัทมีการตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน (บริษัท ตรวจสอบภายใน

ธรรมนิติ จ ากัด) และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติ รวมท้ังเร่ืองท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

ฝา่ยบริหารระบุให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ และมอบหมายให้ฝา่ยตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไข

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจากรายงาน

ผลการตรวจสอบภายในป ี2564 ซ่ึงจัดท าโดยผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่

พบประเด็นความผิดพลาดท่ีเปน็นัยส าคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมเพียงพอ มีบุคลากรอย่าง

เพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างถูกต้อง และมีการป้องกันทรัพย์สิน 

มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมท้ังมีการปรับปรุงระบบการ

ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
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9.2 รายการระหว่างกัน 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

1. บจ.ซัมมิท โอโต บอด้ี อินดัส

ตรี  

(SAB) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

- ขายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปประเภทสาย

เบรคหน้ารถยนต์ 

 

 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

0.76 

 

 

 

 

 

 

 

0.04 

1.28 

 

 

 

 

 

 

 

0.35 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้า

ตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือ

หุ้น ในสัดส่วน ร้อยละ 96 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีช าระแล้วของ SAB ส าหรับ

หุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 4 น้ัน ถือครอง

โดย กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซ่ึงเป็นญาติของ

ทาง กลุ่มจุฬางกูร 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ 

จุฬางกูร นายทวีฉัตร จุฬางกูร และนายก

รกฤช จุฬางกูร 

2. บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัส

ตรี 

(SAS) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

 - ขายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปประเภท

สายคันเร่ง สายเบรค สายเปิดฝา

กระโปรง สายเปิดฝาถังน ้ามัน และ

สายปรับเบาะท่ีน่ังส าหรับรถยนต์ 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

0.04 

 

 

 

 

 

 

 

0.01 

0.03 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 - เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน

ตามปกติโดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้นใน

อัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้า

ตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือ

หุ้ น ในสัดส่วน ร้อยละ 97 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีช าระแล้วของ SAS ส าหรับ

หุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 3 น้ัน ถือครอง

โดย กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซ่ึงเป็นญาติของ

ทาง กลุ่มจุฬางกูร 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ 

จุฬางกูร นายทวีฉัตร จุฬางกูร และนายก

รกฤช จุฬางกูร 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

3. บจ.ซัมมิท โอซูกะ  

แมนูแฟคเจอร่ิง (SOM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

- ขายช้ินส่วนเหล็ก เพ่ือน าไปใช้ในการ

ประกอบสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ 

 

 

2) ลูกหน้ีการค้า  

    - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

 

3) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

    - ซ้ือช้ินส่วนและวัตถุดิบ เพ่ือน ามาใช้

ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์

และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

 

 

 

 

4) เจ้าหน้ีการค้า 

    - ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

5) เจ้าหน้ีสินทรัพย์ 

    - ยอดคงค้างจากการซ้ือแม่พิมพ์ 

 

9.52 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 

 

 
 

 

0.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

15.48 

 

 

 

 

 

 

 

2.83 

 

 

 
 

0.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เกิดข้ึน

ตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาท่ีให้

ก าไรข้ันต้นในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตรา

ก าไรข้ันต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย

ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล

อื่นท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้า

ตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

 

 

- เป็นรายการซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน

ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า

รายอื่น โดยท าการคิดราคาตามราคา

ตลาด และได้ท าการเปรียบเทียบราคากับ

ผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นท่ีมีอยู่

ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือก ผู้ท่ี

เสนอราคาต ่าสุด 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช าระแล้วของ SOM ส าหรับหุ้นส่วนท่ี

เหลืออีกร้อยละ 51 เป็นบุคคลท่ีไม่มีความ

เก่ียวข้องกับบริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ 

จุฬางกูร นายทวี ฉัตร จุฬางกูร และ 

นายกรกฤช จุฬางกูร 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

3. บจ.ซัมมิท โอซูกะ  

แมนูแฟคเจอร่ิง (SOM) (ต่อ) 

 

6) ซ้ือสินทรัพย์ 

   - ซ้ือแม่พิมพ์เพ่ือผลิตช้ินส่วน 

 

- 

 

- 

4. บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอ

โต ซีท แมนูแฟคเจอร่ิง 

(SLAS) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

- ขายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปประเภทสาย

ปรับเบาะท่ีน่ังส าหรับรถยนต์ 

 

 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

 - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้า

ตามเกณฑ์ปกติการค้าท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือ

หุ้น ในสัดส่วน ร้อยละ 98 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีช าระแล้วของ SLAS ส าหรับ

หุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 2 น้ัน ถือครอง

โดย กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซ่ึงเป็นญาติของ

ทาง กลุ่มจุฬางกูร 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬาง

กูร นายทวีฉัตร จุฬางกูร และนายกรกฤช 

จุฬางกูร 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

5. บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  

   (CAPCO) 

1) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ซ้ือช้ินส่วนพลาสติก เหล็ก สังกะสี 

เ พ่ื อ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ

สายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์ 

 

 

 

 

2) เจ้าหน้ีการค้า 

  - ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

3) เจ้าหน้ีสินทรัพย์ 

     - ยอดคงค้างจากการซ้ือแม่พิมพ์ 

 

4) ซ้ือสินทรัพย์ 

     - ซ้ือแม่พิมพ์เพ่ือผลิตช้ินส่วน 

33.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.07 

 

 

 

0.26 

 

 

 

0.79 

37.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.66  

 

 

 

0.37 

 

 

 

0.55 

- เป็นรายการ ซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิด ข้ึน

ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า

รายอื่น โดยท าการคิดราคาตามราคา

ตลาด และได้ท าการเปรียบเทียบราคากับ

ผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นท่ีมีอยู่

ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือก ผู้ท่ี

เสนอราคาต ่าสุด 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เปน็ไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่ม

พัฒนะเม ลือง โดยถือหุ้ นรวมกัน ใน

สัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช าระแล้วของ CAPCO ส าหรับหุ้นส่วนท่ี

เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นบุคคลท่ีไม่มีความ

เก่ียวข้องกับบริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬาง

กูร นายทวีฉัตร จุฬางกูร และนายสริศ 

พัฒนะเมลือง 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

6. บจ.คอมพลีท โอโต รับ

เบอร์ แมนูแฟค็เจอร่ิง 

(CAR) 

 

1) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ซ้ือช้ินส่วนยาง เพ่ือน ามาใช้ในการ

ประกอบสายควบคุมรถยนต์และ

จักรยานยนต์ 

 

 

 

2) เจ้าหน้ีการค้า 

 - ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

 

3) เจ้าหน้ีสินทรัพย์ 

    - ยอดคงค้างจากการซ้ือแม่พิมพ์ 

 

 

4) ซ้ือสินทรัพย์ 

    - ซ้ือแม่พิมพ์เพ่ือผลิตช้ินส่วน 

38.61 

 

 

 

 

 

 

 

9.64 

 

 

- 

 

 

 
0.68 

52.5 

 

 

 

9.87 

 

 

0.26 

 

2.59 

- เป็นรายการ ซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิด ข้ึน

ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า

รายอื่น โดยท าการเปรียบเทียบราคากับ

ผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการ รายอื่นท่ีมี

อยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือก ผู้ท่ี

เสนอราคาต ่าสุด 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

 

- เป็นรายการสั่งท าแม่พิมพ์เพ่ือผลิต

ช้ินส่วนซ่ึงเกิดข้ึนเช่นเดียวกับคู่ค้าราย

อื่น 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่ม

พัฒนะเม ลือง โดยถือหุ้ นรวมกัน ใน

สัดส่วนร้อยละ 88 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช าระแล้วของ CAR ส าหรับหุ้นส่วนท่ี

เหลืออีกร้อยละ 12 น้ันเป็นบุคคลท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬาง

กูร นายทวีฉัตร จุฬางกูร นายกรกฤช 

จุฬางกูร และนายสริศ พัฒนะเมลือง 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

7. บจ.เอเดียน แอนด์ ซัมมิท 

คอร์ปอเรช่ัน  

   (JSI-METAL) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

    - ขายผลิตภัณฑ์ส าเ ร็จรูปประเภท

สายปรับเบาะท่ีน่ังส าหรับรถยนต์ 

 

 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

    - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

18.19 

 

 

 

 

 

 

 

5.29 

30.05 

 

 

 

 

 

 

 

7.69 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เกิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้า

ตามเกณฑ์ปกติการค้าท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 43 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช าระแล้วของ JSI ส าหรับหุ้นส่วนท่ีเหลือ

อีกร้อยละ 57 เป็นบุคคลท่ีไ ม่ มีความ

เก่ียวข้องกับบริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ 

จุฬางกูร 

8.  บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโต

พาร์ท (SAA) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

- ขายช้ินส่วนเหล็ก เพ่ือน าไปใช้ในการ

ประกอบสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ 

 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

   - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

24.83 

 

 

 

 

 

 

 

3.23 

33.02 

 

 

 

 

 

 

 

5.46 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน

ตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาท่ีให้

ก าไรข้ันต้นในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตรา

ก าไรข้ันต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย

ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล

อื่นท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการ

ค้าตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือ

หุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุน

จดทะเบียนท่ีช าระเเล้วของ SAA ส าหรับ

หุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 เป็นบุคคลท่ี

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ 

จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

9. บจ.ไทยซัมมิท โอโตเทค 

(SATC) 

1) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ซ้ือช้ินส่วนเหล็กข้ึนรูป เพ่ือน ามาใช้ใน

การประกอบสายควบคุมรถยนต์ 

 

 

 

 

2) เจ้าหน้ีการค้า 

    - ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

0.01 

 

 

 

 

- 

0.02 

 

 

 

 

- 

- เป็นรายการ ซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิด ข้ึน

ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า

รายอื่น โดยท าการเปรียบเทียบราคากับ

ผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นท่ีมีอยู่

ในประเทศไทย แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ี

เสนอราคาต ่าสุด 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือ

หุ้ น สั ดส่ ว น ร้ อยล ะ  100 ของทุ นจด

ทะเบียนท่ีช าระแล้วของ TAI 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ 

จุฬางกูร นายทวีฉัตร จุฬางกูร และนายก

รกฤช จุฬางกูร 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

10. บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า  

(SCS) 

1) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ซ้ือช้ินส่วนและวัตถุดิบ เพ่ือน ามาใช้

ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์

และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

 

 

 

 

 

 

2) เจ้าหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

 

3) เจ้าหน้ีสินทรัพย์ 

   - ยอดคงค้างจากการซ้ือแม่พิมพ์ 

 

 

4) ซ้ือสินทรัพย์ 

   - ซ้ือแม่พิมพ์เพ่ือผลิตช้ินส่วน 

26.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.93 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

38.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.58 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- เป็นรายการซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็น

ช้ินส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตใน

ประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่

คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหา

วัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ 

ท้ังน้ี หากเป็นกรณีท่ีมีผู้ขายผลิตภัณฑ์

รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ท า

การเปรียบเทยีบราคาแล้วพิจารณาเลือก

ผู้ท่ีเสนอราคาต ่าสุด 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

 

- เป็นรายการสั่งท าแม่พิมพ์เพ่ือผลิต

ช้ินส่วนซ่ึงเกิดข้ึนเช่นเดียวกับคู่ค้าราย

อื่น 

 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่ม

พัฒนะเม ลือง โดยถือหุ้ นรวมกัน ใน

สัดส่วนร้อยละ 54 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช าระแล้วของบริษัท ส าหรับหุ้นส่วนท่ีเหลือ

อีกร้อยละ 46 เป็นบุคคลท่ีไม่มีความ

เก่ียวข้องกับบริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ 

จุฬางกูร นายทวีฉัตร จุฬางกูร และนาย

สริศ พัฒนะเมลือง 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน (HI-

LEX Corporation) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ  

บริการ 

 - ขายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปประเภทสาย

ปรับเบาะท่ีน่ัง สายเบรค และสาย

คันเร่งส าหรับรถยนต ์

 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

    - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

3) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ซ้ือช้ินส่วนและวัตถุดิบ เพ่ือน ามาใช้

ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 

และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.20 

 

 

 

 

 

 

 

0.57 

 

 

 

 

130.28 

6.99 

 

 

 

 

 

 

 

1.28 

 

 

 

 

182.07 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการ

ค้าตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

 

- เป็นรายการซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็น

ช้ินส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตใน

ประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่

คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหา

วัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ 

ท้ังน้ี หากเป็นกรณีท่ีมีผู้ขายผลิตภัณฑ์

รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ท า

การเปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณา

เลือกผู้ท่ีเสนอราคาต ่าสุด 

1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท 

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซ่ึงเป็นประธาน

กรรมการบริหาร และยังด ารงต าเเหน่ง

เปน็กรรมการท่านหน่ึงของบริษัท 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน (HI-

LEX Corporation) 

(ต่อ) 

 

4) ค่าใช้จ่ายอื่น 

- ค่ าธรรม เนียมจากการ รับความ

ช่วยเหลือทางเทคนิคส าหรับการผลิต

ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  

รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมราง

กระจกหน้าต่างรถยนต์  

 

5) เจ้าหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

6) เจ้าหน้ีอื่น 

- ค่ าธรรม เนียมจากการ รับความ

ช่วยเหลือทางเทคนิคส าหรับการผลิต

สายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

เเละชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถยนต์ เเบบใช้สายเคเบิลควบคุม

ท้ังหมด 

14.83 

 

 

 

 

 

 

 

17.59 

 

 

 

 

3.96 

 

 

17.31 

 

 

 

 

 

 

 

31.07 

 

 

 

 

3.80 

- เป็นไปตามอัตราและ เ ง่ือนไขตาม ท่ี

ก าหนดในสัญญา ซ่ึงใกล้เคียงกันกับ

อัตราและเ ง่ือนไขในสัญญาประเภท

เดียวกันท่ีกระท า กับบุคคลอื่น ท่ี ไม่ มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือส าหรับ

การช า ร ะค่ าธรรมเนียม เป็น ไปตาม

เ ง่ือนไขในสัญญา ซ่ึงอ ยู่ ใน เกณฑ์

เดียวกันกับเง่ือนไขในสัญญาประเภท

เดียวกันท่ีบริษัทท ากับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท 

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซ่ึงเป็นประธาน

กรรมการบริหาร และยังด ารงต าเเหน่ง

เปน็กรรมการท่านหน่ึงของบริษัท 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน 

(HI-LEX Corporation) 

(ต่อ) 

 

7) ค่าซ้ือสินทรัพย์ 

- ซ้ือสินทรัพย์ เ พ่ือน ามาใช้ ในการ

ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และ

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

 

8) รายได้ค่าเคลมผลิตภัณฑ์ 

 - รายได้ จ ากการ เคลมผลิตภัณฑ์

ส าเร็จรูปประเภทสายปรับเบาะท่ีน่ัง 

สายเบรค และสายคันเร่งส าหรับ

รถยนต ์

- 

 

 

 

 

 

0.01 

 

 

- 

 

 

 

 

 

0.09 

- เป็นรายการซ้ือสินทรัพย์ ท่ีไม่สามารถ

ผลิตในประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถ

จัดหาจากแหล่งภายในประเทศไทยได้  

 

 

- เปน็รายการจากการเคลมผลิตภัณฑ์ 

1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 

ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบริษัท 

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซ่ึงเป็นประธาน

กรรมการบริหาร และยังด ารงต าเเหน่ง

เปน็กรรมการท่านหน่ึงของบริษัท 

12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 

(HI-LEX Vietnam Co., 

Ltd.) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

- ขาย ช้ินส่วนเห ล็กและยาง เ พ่ือ

น าไปใช้ในการประกอบสายควบคุม

รถจักรยานยนต์ 

 

 

2)  ลูกหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

5.83 

 

 

 

 

 

 

 

1.05 

6.04 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการ

ค้าตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

1) เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ถือ

หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียน

ท่ีช าระแล้ว 

2) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้น

สัดส่วนร้อยละ 94 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช าระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 

3) กรรมการร่วมกันคือ นายมากาโต เทรา

อุรา 



 

149 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

12.  บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 

(HI- LEX Vietnam 

Co., Ltd.) (ต่อ) 

3) เจ้าหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

4) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ซ้ือช้ินส่วนและวัตถุดิบ เพ่ือน ามาใช้

ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 

และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

 

 

 

 

6.91 

 

 

 

 

42.70 

 

 

 

10.11 

 

 

 

 

57.77 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เปน็ไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

 

- เป็นรายการซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็น

ช้ินส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตใน

ประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่

คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหา

วัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ 

ท้ังน้ี หากเป็นกรณีท่ีมีผู้ขายผลิตภัณฑ์

รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ท า

การเปรียบเทียบราคาแล้วพิจารณาเลือก

ผู้ท่ีเสนอราคาต ่าสุด 

1) เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ถือ

หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียน

ท่ีช าระแล้ว 

2) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้น

สัดส่วนร้อยละ 94 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช าระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 

3) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา 

13. อาร์มสตรอง ออโต 

พาร์ทส์ (Armstrong  

Auto Parts Sdn. Bhd.) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

- ข า ย ช้ิ น ส่ ว น เ ห ล็ ก  ย า ง  แ ล ะ

ทองเห ลือง เ พ่ือน า ไปใ ช้ ในการ

ประกอบสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ รวมท้ังชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

31.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.53 

49.79 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.69 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้า

ตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว

ของอาร์มสตรอง ออโต พาร์ทส์  
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

13. อาร์มสตรอง ออโต 

พาร์ทส์ (Armstrong  

Auto Parts Sdn. Bhd.) 

   (ต่อ) 

 

3) เจ้าหน้ีการค้า 

   - ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

4) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

 - ซ้ือช้ินส่วนและวัตถุดิบ เพ่ือน ามาใช้

ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 

และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

0.12 

 

 

 

0.32 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

14.  พีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย 

(PT. HI-LEX Indonesia) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

   - ขายช้ินส่วนเหล็ก เพ่ือน าไปใช้ในการ

ประกอบสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ 

 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

3) ค่าซ้ือสินค้าและบริการ 

- ซ้ือช้ินส่วนและวัตถุดิบ เพ่ือน ามาใช้

ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 

และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

1.16 

 

 

 

 

 

 

 

0.15 

 

 

 

 

- 

6.93 

 

 

 

 

 

 

 

1.94 

 

 

 

 

- 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน

ตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาท่ีให้

ก าไรข้ันต้นในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตรา

ก าไรข้ันต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย

ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล

อื่นท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัท  

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการ

ค้าตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

 

- เป็นรายการซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็น

ช้ินส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตใน

ประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่

คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหา

วัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้น

สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช าระแล้วของ พีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายมากาโต เทรา

อุรา 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวท 

ลิมิเต็ด (HI-LEX India 

Private Limited) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

- ขาย ช้ินส่วนเห ล็กและยาง เ พ่ือ

น าไปใช้ในการประกอบสายควบคุม

รถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก

หน้าต่างรถยนต์ 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

 - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 
3) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

    - ซ้ือช้ินส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ 

เ พ่ื อ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ

ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  แ ล ะ

รถจักรยานยนต์ 

 

4) เจ้าหน้ีการค้า 

   - ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

0.01 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 
0.03 

 

 

 

 

 

 

- 

0.04 

 

 

 

 

 

      

 

- 

 

 

 
0.02 

 

 

 

 

 

 
- 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เกิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการ

ค้าตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

 

- เป็นรายการซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน

ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า

รายอื่น โดยท าการเทียบราคากับผู้ขาย

ผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ 

(หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ

ราคาต ่าสุด 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ 100  ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระ

แล้วของ ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิ

เต็ด 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายมากาโต เทรา

อุรา 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

16. บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) (TSK 

Korea) 

1) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

   - ซ้ือช้ินส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ 

เ พ่ื อ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ

ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  แ ล ะ

รถจักรยานยนต์ 

 

 

2) เจ้าหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

3) ซ้ือสินทรัพย์ 

- ซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือผลิต

สาย Inner 

 

4) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

 - ขายช้ินส่วนเห ล็กและยาง เ พ่ือ

น าไปใช้ในการประกอบสายควบคุม

รถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก

หน้าต่างรถยนต์ 

 

5) ลูกหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

6.35 

 

 

 

 

 

 

 

1.38 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

8.62 

 

 

 

 

 

 

 

1.56 

 

 

 

 

- 

 

 

 

0.03 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- เป็นรายการ ซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิด ข้ึน

ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า

รายอื่น โดยท าการเทียบราคากับผู้ขาย

ผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ 

(หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ

ราคาต ่าสุด 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

 

- เป็นรายการซ้ือสินทรัพย์ ท่ีไม่สามารถ

ผลิตในประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถ

จัดหาจากแหล่งภายในประเทศไทยได้  

 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เกิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้า

ตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว

ของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)  

2) กรรมการร่วมกันคือ นายมากาโต เทรา

อุรา 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

17. บจ.ยานไต ทีเอสเค เคเบิล 

ซิสเต็ม (Yantai TSK 

Cable System) 

 

1) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

   - ซ้ือช้ินส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ 

เ พ่ื อ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ

ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  แ ล ะ

รถจักรยานยนต์ 

 

 

2) เจ้าหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

3) ลูกหน้ีอื่น 

- ยอดเคลมค่าใ ช้จ่ายน าเข้าค่าภาษี

อากร 

0.18 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

0.28 

 

 

 

 

 

 

 

0.12 

 

 

 

 

- 

- เป็นรายการ ซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิด ข้ึน

ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า

รายอื่น โดยท าการเทียบราคากับผู้ขาย

ผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ 

(หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ

ราคาต ่าสุด 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการ

ค้าตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว

ของ บจ.ยานไต ทีเอสเค เคเบิล ซิสเต็ม  

2) กรรมการร่วมกันคือ นายมากาโต เทรา

อุรา 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

18.  บจ.ไฮเล็กซ์ ฮังการี เคเอฟ

ที (HI-LEX Hungary 

KFT) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

    - ขายช้ินส่วนเหล็กและยาง เ พ่ือ

น าไปใช้ในการประกอบสายควบคุม

รถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก

หน้าต่างรถยนต์ 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

3) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

    - ซ้ือช้ินส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์  

       เ พ่ื อ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ 

      ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  แ ล ะ 

      รถจักรยานยนต์ 

 

 

4)  เจ้าหน้ีการค้า 

   - ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์และ 

     บริการ 

 

5)  ซ้ือสินทรัพย์ 

    - ซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือผลิต 

    สาย Inner 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

0.12 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เกิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้า

ตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

 

- เป็นรายการซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน  

   ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า 

   รายอื่น โดยท าการเทียบราคากับผู้ขาย 

   ผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ  

  (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ 

  ราคาต ่าสุด 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ 

  เปน็ไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี 

  การค้าท่ัวไป 

 

- เป็นรายการซ้ือสินทรัพย์ ท่ีไม่สามารถ 

  ผลิตในประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถ 

  จัดหาจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว

ของ บจ.ไฮเล็กซ์ ฮังการี เคเอฟที 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายมากาโต เทรา

อุรา 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

19. บจ.ฉงช่ิง ไฮเล็กซ์ เคเบิล 

ซิสเต็ม (Chongqing HI-

LEX Cable System 

Co., Ltd.) 

1) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ซ้ือช้ินส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ 

เ พ่ื อ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ

ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ

รถจักรยานยนต์   

- 2.31 - เป็นรายการ ซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิด ข้ึน

ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า

รายอื่น โดยท าการเทียบราคากับผู้ขาย

ผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ 

(หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ

ราคาต ่าสุด 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ 63 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว

ของ ฉงช่ิง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม  

2) กรรมการร่วมกันคือ นายมากาโต เทรา

อรุา 

 

20. บจ.ไฮเล็กซ์ อเมริกา (HI-

Lex America) 

 

 

 

 

1) เจ้าหน้ีการค้า 

   - ยอดคงค้างจากค่าซ่อมแซม 

 

 

2) ซ้ือสินค้า 

- ซ้ือช้ินส่วนเพ่ือมาใช้กับเคร่ืองจักร

และอุปกรณ์ 

0.08 

 

 

 

 

0.56 

- 

 

 

 

 

0.27 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

 

- เป็นรายการซ้ือสินค้าเพ่ือน ามาซ่อมแซม

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

1) ผู้ถื อหุ้ น ร่วมกั นคื อ  H I -LEX ถื อหุ้ น

สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ี

ช าระแล้วของ บจ.ไฮเล็กซ์ อเมริกา  

2) กรรมการร่วมกันคือ นายมากาโต เทรา

อุรา 

 

21. บจ.ฉงช่ิง ไฮเล็กซ์ 

คอนโทรล เคเบิล ซิสเต็ม 

(Chongqing HI-LEX 

Control  Cable System 

Co., Ltd.) 

1) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ซ้ือช้ินส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ 

เ พ่ื อ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ

ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ

รถจักรยานยนต์   

 

2) เจ้าหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- เป็นรายการซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน

ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า

รายอื่น โดยท าการเทียบราคากับผู้ขาย

ผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ 

(หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ

ราคาต ่าสุด 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ 63 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว

ของ บจ.ฉงช่ิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล เคเบิล 

ซิสเต็ม  

2) กรรมการร่วมกันคือ นายมากาโต เทรา

อุรา 

- 
 
 
 
 
 

0.26 
 
 
 
 
 
 

-เ ป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิดขึ น้
ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นใน
อัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรขัน้ต้นท่ี
บริษัทได้รัจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภท
เดียวกัน  ใ ห้กับบุคคล อ่ืน ท่ีไม่ มีความ
เก่ียวข้องกบับริษัท 

1)     ผู้ ถือหุ้ นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้ น
สัดส่ วน ร้ อ ยล ะ  10 0  ขอ งทุ น จด
ทะเบียนท่ีช าระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์
แมคซิกานา 

2)     กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เท
ราอรุา 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

22.  บจ.ไฮเล็กซ์ แมคซิกานา        

(Hi-Lex Mexicana S.A 

de C.V.) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

- ขายช้ินส่วนเหล็กประเภทสายเร่ง 

เ พ่ื อ น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ

ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  แ ล ะ

รถจักรยานยนต์ 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

 - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

4.33 

 

 

 

 

 

 

 

0.44 

8.44 

 

 

 

 

 

 

 

2.63 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการ

ค้าตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว

ของ บจ.ไฮเล็กซ์ แมคซิกานา 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายมากาโต เทราอุรา 

23.  บจ.ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม      

(HI-LEX Cable System) 

 

 

 

 

 

 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

    - ขายช้ินส่วนเหล็กและยาง เพ่ือ

น าไปใช้ในการประกอบสายควบคุม

รถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก

หน้าต่างรถยนต์ 

 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

    - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

1.29 

 

 

 

 

 

 

 

0.13 

0.93 

 

 

 

 

 

 

 

0.02 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้น

ท่ีบริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการ

ค้าตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว

ของ บจ.ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายมากาโต เทรา

อุรา 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

24. บจ.ไฮเล็กซ์ โด บราซิล 

   (Hi-Lex Do Brasil 

LTD) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

  - ขายช้ินส่วนเหล็กประเภทสายเร่ง 

เ พ่ื อ น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ

ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  แ ล ะ

รถจักรยานยนต์ 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

    - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

0.66 

 

 

 

 

 

      

 

0.04 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เกิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้า

ตามเกณฑ์ปกติ ท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว

ของ บจ.ไฮเล็กซ์ โด บราซิล 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายมากาโต เทราอุรา 

25. บจ.ไฮเล็กซ์ รัส 

    (Hi-Lex Russ LLC) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

    - ขายช้ินส่วนเหล็กประเภทสายเร่ง 

เ พ่ื อ น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ

ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  แ ล ะ

รถจักรยานยนต์ 

2) ลูกหน้ีการค้า 

    - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

0.19 

 

 

 

 

 

 

 

0.04 

0.15 

 

 

 

 

 

 

 

0.04 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เกิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการ

ค้าตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว

ของ บจ.ไฮเล็กซ์ รัส 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายมากาโต เทรา

อุรา 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2563 2564 

26. บจ. ไฮเล็กซ์  คอนโทรล 

(Hi-Lex Controls., Inc.) 

1)  ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

    - ซ้ือช้ินส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ 

เ พ่ื อ น า ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ

ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ

รถจักรยานยนต์   

 

 

 

2)  เจ้าหน้ีการค้า 

    - ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

1.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.49 

- เป็นรายการซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน

ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า

รายอื่น โดยท าการเทียบราคากับผู้ขาย

ผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ 

(หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ

ราคาต ่าสุด 

 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วน

ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว

ของ บจ.ไฮเล็กซ์ คอนโทรล 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายมากาโต เทรา

อุรา 

หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (https://www.tscpcl.com/th/แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/

รายงานประจ าปี (56-1 One Report)) 
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  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามข้อ แล้วมีความเห็นว่ารายการซ้ือขาย

ผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงรายการซ้ือสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติของบริษัท และ

เปน็ไปอย่างสมเหตุสมผล และจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าท ารายการดังกล่าวบริษัทได้

พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยเง่ือนไขต่างๆ ของรายการ

ระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนจะถูกก าหนดให้เปน็ไปตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือ

เปน็ราคาท่ีมีความสมเหตุสมผล และมีเง่ือนไขไม่แตกต่างจากการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at 

arm's length) 

 

 มาตรการหรือข้ันตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

บริษัทมีข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความ

จ าเป็น มีความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก กรณีท่ีมี

รายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทร่วมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วน

เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็น

เก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการน้ันๆ โดยพิจารณา

เง่ือนไขต่างๆ ให้เปน็ไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของ

บุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญ  บริษัทจะจัดให้ผ่านการ

อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังการประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี   

 

ท้ังน้ีหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะ

จัดให้ผู้เช่ียวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้ประกอบการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกท้ังจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 

 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เก่ียวข้องกัน ซ่ึงก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนด

เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไป   กรณีการเข้าท า

รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตช้ินงาน การซ้ือผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขาย

ผลิตภัณฑ์ เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองในอนาคต บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้

เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยท่ัวไป โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ให้มีความยุติธรรม 

สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดท่ีใช้กับลูกค้าท่ัวไป รวมท้ังสามารถตรวจสอบได้ตาม

หลักเกณฑ์ของรายการท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดให้มี

การตรวจสอบการท ารายการระหว่างกันโดยว่าจ้างผู้เช่ียวชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนินการตรวจสอบ

ว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และเปน็ไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกันท่ีไม่เข้าข่ายรายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น 

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการ

ระหว่างกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ีหากมีรายการระหว่างกันเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับความ

เหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ



 

161 

 

ระหว่างกันท่ีเกิดข้ึน บริษัทจะจัดให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมี

ความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หรือบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือ

หุ้นแล้วแต่กรณี เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท ารายการท่ีบริษัทได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของผู้ถือหุ้นทุกราย 

 

นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียฯ 

 บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องด าเนินการรายงานการมีส่วนได้เสียตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังต่อไปน้ี 

1. รายงานคร้ังแรกภายใน 15 วันนับจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบรายงานฯ 

2. แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทุกๆ คร้ัง ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

3. เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันท่ี

ได้รับรายงานฯ 

 

จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังใน

เร่ืองการด าเนินธุรกิจและเร่ืองบุคลากร บริษัทจึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

เพ่ือยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน ซ่ึงอยู่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ 

 

การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน/การจัดท าจดหมายข่าวท่ีน าเสนอถึงฐานะการเงิน 

ในปี 2564 บริษัทได้จัดท าจดหมายข่าวท่ีน าเสนอฐานะทางการเงินของบริษัทเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ฉบับวันท่ี 24 

พฤศจิกายน 2564 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่3 : งบการเงิน 
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ข้อนูลถางการเงิธถี่ส าฌัญ 
 

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานถางการเงนิ 

 

 ฌณะกรรนการบริผัถเป็ธพู้รับพิดชอบงบถางการเงิธของบริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ากัด 

(นยาชธ) และข้อนูลถางการเงิธถี่ปรากฏใธราฝงาธประจ าปึ งบการเงิธดังกล่าวจัดถ าข๊ืธตานนาตรฐาธ

การบัญชีถี่ รับรองถั่วโปใธประเถศโถฝ ไดฝเลือกใช้ธไฝบาฝบัญชีถี่เยนาะสนและถือปฏิบัติอฝ่าง

สน ่าเสนอและใช้ดุลฝมิธิจอฝ่างระนัดระวังอฝ่างดีถี่สุดใธการจัดถ า รวนถั๊งนีการเปิดเพฝข้อนูลถี่ส าฌัญ

อฝ่างเมีฝงมอใธยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธ 

 

 ฌณะกรรนการบริผัถโด้จัดใย้นีระบบฌวบฌุนภาฝใธถี่นีประสิถธิพล เม่ือใย้นั่ธใจว่าการบัธถืก

ข้อนูลถางบัญชีนีฌวานถูกต้อง ฌรบถ้วธ ไดฝงบการเงิธของบริผัถโด้รับการตรวจสอบไดฝพู้สอบ

บัญชีของบริผัถ ส าธักงาธ อีวาฝ จ ากัด ใธการตรวจสอบธั๊ธถางฌณะกรรนการบริผัถโด้สธับสธุธ

ข้อนูลและเอกสารต่าง ๆ เม่ือใย้พู้สอบบัญชีสานารถตรวจสอบและแสดงฌวานฌิดเย็ธโด้ตานนาตรฐาธ

การสอบบัญชี ไดฝฌวานเย็ธของพู้สอบบัญชีโด้ปรากฏใธราฝงาธของพู้สอบบัญชีถี่แสดงโว้ใธราฝงาธ

ประจ าปึแล้ว 

 

 ใธการธี๊บริผัถโด้แต่งตั๊งฌณะกรรนการตรวจสอบ ซ่ืงประกอบด้วฝกรรนการถี่โน่เป็ธพู้บริยาร 

เจ้ายธ้าถี่ยรือลูกจ้างบริผัถ เป็ธพู้รับพิดชอบเกี่ฝวกับฌุณภามของราฝงาธถางการเงิธ ระบบฌวบฌุน

ภาฝใธและฌวานเย็ธของฌณะกรรนการตรวจสอบเกี่ฝวกับเร่ืองธี๊ ซ่ืงปรากฏใธราฝงาธของ

ฌณะกรรนการการตรวจสอบ 

 

 ฌณะกรรนการบริผัถนีฌวานเย็ธว่า ระบบการฌวบฌุนภาฝใธของบริผัถไดฝรวนอฝู่ใธระดับถี่ธ่า

มอใจและสานารถสร้างฌวานเช่ือนั่ธอฝ่างนีเยตุพลว่างบการเงิธของบริผัถประจ าปึ ส๊ิธสุดวัธถี่ 30 

กัธฝาฝธ 2564 นีฌวานเช่ือถือโด้ ไดฝโด้ปฏิบัติตานนาตรฐาธการบัญชีถี่รับรองถั่วโป และปฏิบัติ

ถูกต้องตานกฎยนาฝและกฎระเบีฝบอื่ธๆ ถี่เกี่ฝวข้อง 

 

  

                          

 

 

     (ธาฝสริศ มัฒธะเนลือง)   (ธาฝสรรเสริญ จุรางกูร) 

   กรรนการพู้จัดการ          ประธาธกรรนการ 

 

 

 



 

164 

 

ราฝงาธของพู้สอบบัญชีรับอธุญาต 

 

เสธอต่อพู้ถือยุ้ธของบริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ากัด (นยาชธ) 

 

ฌวานเย็ธ 

ข้ามเจ้าโด้ตรวจสอบงบการเงิธของบริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ากัด (นยาชธ) (บริผัถฯ) ซ่ืงประกอบด้วฝ

งบแสดงฐาธะการเงิธ ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2564 งบก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี่ฝธแปลงส่วธของพู้ถือยุ้ธและงบกระแสเงิธสด ส ายรับปึส๊ิธสุดวัธเดีฝวกัธ และยนาฝเยตุประกอบ

งบการเงิธรวนถืงยนาฝเยตุสรุปธไฝบาฝการบัญชีถี่ส าฌัญ  

 

ข้ามเจ้าเย็ธว่างบการเงิธข้างต้ธธี๊แสดงฐาธะการเงิธ ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2564 พลการด าเธิธงาธ

และกระแสเงิธสด ส ายรับปึส๊ิธสุดวัธเดีฝวกัธของบริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ากัด (นยาชธ) ไดฝถูกต้อง

ตานถี่ฌวรใธสาระส าฌัญตานนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ 

 

เกณท์ใธการแสดงฌวานเย็ธ 

ข้ามเจ้าโด้ปฏิบัติงาธตรวจสอบตานนาตรฐาธการสอบบัญชี ฌวานรับพิดชอบของข้ามเจ้าโด้กล่าวโว้ใธ

วรรฌ ฌวานรับพิดชอบของพู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิธใธราฝงาธของข้ามเจ้า ข้ามเจ้านี

ฌวานเป็ธอิสระจากบริผัถฯตานข้อก ายธดจรรฝาบรรณของพู้ประกอบวิชาชีมบัญชีถี่ก ายธดไดฝสภา

วิชาชีมบัญชีใธส่วธถี่เกี่ฝวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิธ และข้ามเจ้าโด้ปฏิบัติตานข้อก ายธดด้าธ

จรรฝาบรรณอื่ธ ๆ ตานถี่ระบุใธข้อก ายธดธั๊ธด้วฝ ข้ามเจ้าเช่ือว่ายลักฐาธการสอบบัญชีถี่ข้ามเจ้า

โด้รับเมีฝงมอและเยนาะสนเม่ือใช้เป็ธเกณท์ใธการแสดงฌวานเย็ธของข้ามเจ้า 

 

เร่ืองส าฌัญใธการตรวจสอบ  

เร่ืองส าฌัญใธการตรวจสอบฌือเร่ืองต่าง ๆ ถี่นีธัฝส าฌัญถี่สุดตานดุลฝมิธิจเฝ่ีฝงพู้ประกอบวิชาชีม

ของข้ามเจ้าใธการตรวจสอบงบการเงิธส ายรับงวดปัจจุบัธ ข้ามเจ้าโด้ธ าเร่ืองเยล่าธี๊นามิจารณาใธ

บริบถของการตรวจสอบ   งบการเงิธไดฝรวนและใธการแสดงฌวานเย็ธของข้ามเจ้า ถั๊งธี๊ ข้ามเจ้า

โน่โด้แสดงฌวานเย็ธแฝกต่างยากส ายรับเร่ืองเยล่าธี๊  

  

ข้ามเจ้าโด้ปฏิบัติงาธตานฌวานรับพิดชอบถี่โด้กล่าวโว้ใธวรรฌฌวานรับพิดชอบของพู้สอบบัญชีต่อการ

ตรวจสอบงบการเงิธใธราฝงาธของข้ามเจ้า ซ่ืงโด้รวนฌวานรับพิดชอบถี่เกี่ฝวกับเร่ืองเยล่าธี๊ด้วฝ 

การปฏิบัติงาธของข้ามเจ้าโด้รวนวิธีการตรวจสอบถี่ออกแบบนาเม่ือตอบสธองต่อการประเนิธฌวาน

เส่ีฝงจากการแสดงข้อนูลถี่ขัดต่อข้อเถ็จจริงอัธเป็ธสาระส าฌัญใธงบการเงิธ พลของวิธีการตรวจสอบ

ของข้ามเจ้า ซ่ืงโด้รวนวิธีการตรวจสอบส ายรับเร่ืองเยล่าธี๊ด้วฝ โด้ใช้เป็ธเกณท์ใธการแสดงฌวานเย็ธ

ของข้ามเจ้าต่องบการเงิธไดฝรวน 

 

เร่ืองส าฌัญใธการตรวจสอบ มร้อนวิธีการตรวจสอบนีดังต่อโปธี ๊
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ราฝโด้จากการขาฝ 

เธื่องจากราฝโด้จากการขาฝเป็ธราฝการบัญชีถี่นีนูลฌ่าถี่เป็ธสาระส าฌัญต่องบการเงิธอฝ่างนาก และ

เป็ธราฝการถี่ส่งพลกระถบต่อพลการด าเธิธงาธของบริผัถฯไดฝตรง ธอกจากธี๊ บริผัถฯนีราฝการขาฝ

ถั๊งใธประเถศและต่างประเถศ ไดฝนีเงื่อธโขถางการฌ้าถี่แตกต่างกัธ ด้วฝเยตุธี๊ข้ามเจ้าจืงใย้

ฌวานส าฌัญต่อการรับรู้ราฝโด้จากการขาฝของบริผัถฯ ไดฝเฉมาะเร่ืองงวดเวลาการรับรู้ราฝโด้ 

 

ข้ามเจ้าโด้ประเนิธและถดสอบระบบการฌวบฌุนภาฝใธของบริผัถฯถี่เกี่ฝวข้องกับวงจรราฝโด้ ไดฝ

สอบถานพู้รับพิดชอบ ถ าฌวานเข้าใจและเลือกตัวอฝ่างนาสุ่นถดสอบการปฏิบัติตานการฌวบฌุนส าฌัญ

ถี่บริผัถฯออกแบบโว้ ข้ามเจ้าโด้สุ่นตรวจสอบเอกสารประกอบราฝการขาฝถี่เกิดข๊ืธใธระยว่างปึและ

ใธช่วงใกล้ส๊ิธรอบระฝะเวลาบัญชี สอบถาธใบลดยธี๊ถี่บริผัถฯออกภาฝยลังวัธส๊ิธรอบระฝะเวลาบัญชี 

และวิเฌราะย์เปรีฝบเถีฝบข้อนูลบัญชีราฝโด้จากการขาฝสิธฌ้า 

 

ข้อนูลอ่ืธ 

พู้บริยารเป็ธพู้รับพิดชอบต่อข้อนูลอื่ธ ซ่ืงรวนถืงข้อนูลถี่รวนอฝู่ใธราฝงาธประจ าปึของบริผัถฯ (แต่โน่

รวนถืง    งบการเงิธและราฝงาธของพู้สอบบัญชีถี่แสดงอฝู่ใธราฝงาธธั๊ธ)  

 

ฌวานเย็ธของข้ามเจ้าต่องบการเงิธโน่ฌรอบฌลุนถืงข้อนูลอื่ธและข้ามเจ้าโน่โด้ใย้ข้อสรุปใธลักผณะการ

ใย้ฌวานเช่ือนั่ธใธรูปแบบใด ๆ ต่อข้อนูลอื่ธธั๊ธ 

 

ฌวานรับพิดชอบของข้ามเจ้าถี่เกี่ฝวเธื่องกับการตรวจสอบงบการเงิธฌือ การอ่าธและมิจารณาว่า

ข้อนูลอื่ธธั๊ธนีฌวานขัดแฝ้งถี่นีสาระส าฌัญกับงบการเงิธยรือกับฌวานรู้ถี่โด้รับจากการตรวจสอบของ

ข้ามเจ้ายรือโน่ ยรือปรากฏว่าข้อนูลอื่ธแสดงขัดต่อข้อเถ็จจริงอัธเป็ธสาระส าฌัญยรือโน่ ยากใธการ

ปฏิบัติงาธดังกล่าว ข้ามเจ้าสรุปโด้ว่าข้อนูลอื่ธแสดงขัดต่อข้อเถ็จจริงอัธเป็ธสาระส าฌัญแล้ว ข้ามเจ้า

จะต้องราฝงาธข้อเถ็จจริงธั๊ธ ถั๊งธี๊ ข้ามเจ้าโน่มบ ว่านีเร่ืองดังกล่าวถี่ต้องราฝงาธ 

  

ฌวานรับพิดชอบของพูบ้ริยารและพู้นียธ้าถี่ใธการก ากับดูแลต่องบการเงิธ 

พู้บริยารนียธ้าถี่รับพิดชอบใธการจัดถ าและธ าเสธองบการเงิธเยล่าธี๊ไดฝถูกต้องตานถี่ฌวรตาน

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ และรับพิดชอบเกี่ฝวกับการฌวบฌุนภาฝใธถี่พู้บริยารมิจารณาว่า

จ าเป็ธเม่ือใย้สานารถจัดถ างบการเงิธถี่ปราศจากการแสดงข้อนูลถี่ขัดต่อข้อเถ็จจริงอัธเป็สาระส าฌัญ

โน่ว่าจะเกิดจากการถุจริตยรือข้อพิดมลาด 

 

ใธการจัดถ างบการเงิธ พู้บริยารรับพิดชอบใธการประเนิธฌวานสานารถของบริผัถฯใธการด าเธิธงาธ

ต่อเธื่อง การเปิดเพฝเร่ืองถี่เกี่ฝวกับการด าเธิธงาธต่อเธื่องใธกรณีถี่นีเร่ืองดังกล่าว  และการใช้

เกณท์การบัญชีส ายรับกิจการถี่ด าเธิธงาธต่อเธื่องเว้ธแต่พู้บริยารนีฌวานตั๊งใจถี่จะเลิกบริผัถฯยรือ

ยฝุดด าเธิธงาธยรือโน่สานารถด าเธิธงาธต่อเธื่องอีกต่อโปโด้ 

 

พู้นียธ้าถี่ใธการก ากับดูแลนียธ้าถี่ใธการสอดส่องดูแลกระบวธการใธการจดัถ าราฝงาธถางการเงธิของ

บริผัถฯ  
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ฌวานรับพิดชอบของพู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิธ 

การตรวจสอบของข้ามเจ้านีวัตถุประสงฌ์เม่ือใย้โด้ฌวานเช่ือนั่ธอฝ่างสนเยตุสนพลว่างบการเงิธ

ไดฝรวนปราศจากการแสดงข้อนูลถี่ขัดต่อข้อเถ็จจริงอัธเป็ธสาระส าฌัญยรือโน่ โน่ว่าจะเกิดจากการ

ถุจริตยรือข้อพิดมลาด และเสธอราฝงาธของพู้สอบบัญชีซ่ืงรวนฌวานเย็ธของข้ามเจ้าอฝู่ด้วฝ ฌวาน

เช่ือนั่ธอฝ่างสนเยตุสนพลฌือฌวานเช่ือนั่ธใธระดับสูงแต่โน่โด้เป็ธการรับประกัธว่าการปฏิบัติงาธ

ตรวจสอบตานนาตรฐาธการสอบบัญชีจะสานารถตรวจมบข้อนูลถี่ขัดต่อข้อเถ็จจริงอัธเป็ธสาระส าฌัญ

ถี่นีอฝู่โด้เสนอโป ข้อนูลถี่ขัดต่อข้อเถ็จจริงอาจเกิดจากการถุจริตยรือข้อพิดมลาดและถือว่านี

สาระส าฌัญเนื่อฌาดการณ์อฝ่างสนเยตุสนพลโด้ว่าราฝการถี่ขัดต่อข้อเถ็จจริงแต่ละราฝการยรือถุก

ราฝการรวนกัธจะนีพลต่อการตัดสิธใจถางเศรผฐกิจของพู้ใช้งบการเงิธจากการใช้งบการเงิธเยล่าธี๊ 

 

ใธการตรวจสอบของข้ามเจ้าตานนาตรฐาธการสอบบัญชี ข้ามเจ้าใช้ดุลฝมิธิจและการสังเกตและ

สงสัฝเฝ่ีฝงพู้ประกอบวิชาชีมตลอดการตรวจสอบ และข้ามเจ้าโด้ปฏิบัติงาธดังต่อโปธี๊ด้วฝ 

 

• ระบุและประเนิธฌวานเส่ีฝงถี่อาจนีการแสดงข้อนูลถี่ขัดต่อข้อเถ็จจริงอัธเป็ธสาระส าฌัญใธงบ

การเงิธ     โน่ว่าจะเกิดจากการถุจริตยรือข้อพิดมลาด ออกแบบและปฏิบัติงาธตานวิธีการ

ตรวจสอบเม่ือตอบสธองต่อฌวานเส่ีฝงเยล่าธั๊ธ และโด้ยลักฐาธการสอบบัญชีถี่เมีฝงมอและ

เยนาะสนเม่ือเป็ธเกณท์ใธการแสดงฌวานเย็ธของข้ามเจ้า ฌวานเส่ีฝงถี่โน่มบข้อนูลถี่ขัดต่อ

ข้อเถ็จจริงอัธเป็ธสาระส าฌัญซ่ืงเป็ธพลนาจากการถุจริตจะสูงกว่าฌวานเส่ีฝงถี่เกิดจาก

ข้อพิดมลาด เธื่องจากการถุจริตอาจเกี่ฝวกับการสนรู้ร่วนฌิดการปลอนแปลงเอกสารยลักฐาธ 

การตั๊งใจละเว้ธการแสดงข้อนูล การแสดงข้อนูลถี่โน่ตรงตานข้อเถ็จจริงยรือการแถรกแซง

การฌวบฌุนภาฝใธ 

 

• ถ าฌวานเข้าใจเกี่ฝวกับระบบการฌวบฌุนภาฝใธถี่เกี่ฝวข้องกับการตรวจสอบ เม่ือออกแบบ

วิธีการตรวจสอบใย้เยนาะสนกับสถาธการณ์ แต่โน่ใช่เม่ือวัตถุประสงฌ์ใธการแสดงฌวานเย็ธ

ต่อฌวานนีประสิถธิพลของการฌวบฌุนภาฝใธของบริผัถฯ 

 

• ประเนิธฌวานเยนาะสนของธไฝบาฝการบัญชีถี่พู้บริยารใช้และฌวานสนเยตุสนพลของประนาณ

การถางบัญชีและการเปิดเพฝข้อนูลถี่เกี่ฝวข้องถี่พู้บริยารจัดถ า 

 

• สรุปเกี่ฝวกับฌวานเยนาะสนของการใช้เกณท์การบัญชีส ายรับกิจการถี่ด าเธิธงาธต่อเธื่องของ

พู้บริยาร     และสรุปจากยลักฐาธการสอบบัญชีถี่โด้รับว่านีฌวานโน่แธ่ธอธถี่นีสาระส าฌัญถี่

เกี่ฝวกับเยตุการณ์ยรือสถาธการณ์ถี่อาจเป็ธเยตุใย้เกิดข้อสงสัฝอฝ่างนีธัฝส าฌัญต่อ

ฌวานสานารถของบริผัถฯใธการด าเธิธงาธต่อเธื่องยรือโน่ ยากข้ามเจ้าโด้ข้อสรุปว่านีฌวานโน่

แธ่ธอธถี่นีสาระส าฌัญ ข้ามเจ้าจะต้องใย้ข้อสังเกตโว้ใธราฝงาธของพู้สอบบัญชีของข้ามเจ้าถืง 

 

การเปิดเพฝข้อนูลถี่เกี่ฝวข้องใธงบการเงิธ ยรือยากเย็ธว่าการเปิดเพฝดังกล่าวโน่เมีฝงมอ 

ข้ามเจ้าจะแสดงฌวานเย็ธถี่เปลี่ฝธแปลงโป ข้อสรุปของข้ามเจ้าข๊ืธอฝู่กับยลักฐาธการสอบ
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บัญชีถี่โด้รับจธถืงวัธถี่ใธราฝงาธของพู้สอบบัญชีของข้ามเจ้า อฝ่างโรก็ตาน เยตุการณ์ยรือ

สถาธการณ์ใธอธาฌตอาจเป็ธเยตุใย้บริผัถฯต้องยฝุดการด าเธิธงาธต่อเธื่องโด้ 

 

• ประเนิธการธ าเสธอ ไฌรงสร้างและเธื๊อยาของงบการเงิธไดฝรวน รวนถืงการเปิดเพฝข้อนูลถี่

เกี่ฝวข้อง ตลอดจธประเนิธว่างบการเงิธแสดงราฝการและเยตุการณ์ถี่เกิดข๊ืธไดฝถูกต้อง

ตานถี่ฌวรยรือโน่  

 

ข้ามเจ้าโด้ส่ือสารกับพู้นียธ้าถี่ใธการก ากับดูแลใธเร่ืองต่าง ๆ ซ่ืงรวนถืงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตานถี่โด้วางแพธโว้ ประเด็ธถี่นีธัฝส าฌัญถี่มบจากการตรวจสอบรวนถืงข้อบกมร่องถี่นี

ธัฝส าฌัญใธระบบการฌวบฌุนภาฝใธยากข้ามเจ้าโด้มบใธระยว่างการตรวจสอบของข้ามเจ้า 

 

ข้ามเจ้าโด้ใย้ฌ ารับรองแก่พู้นียธ้าถี่ใธการก ากับดูแลว่าข้ามเจ้าโด้ปฏิบัติตานข้อก ายธดจรรฝาบรรณถี่

เกี่ฝวข้องกับฌวานเป็ธอิสระและโด้ส่ือสารกับพู้นียธ้าถี่ใธการก ากับดูแลเกี่ฝวกับฌวานสันมัธธ์ถั๊งยนด

ตลอดจธเร่ืองอื่ธซ่ืงข้ามเจ้าเช่ือว่านีเยตุพลถี่บุฌฌลภาฝธอกอาจมิจารณาว่ากระถบต่อฌวานเป็ธอิสระ

ของข้ามเจ้าและนาตรการถี่ข้ามเจ้าใช้เม่ือป๋องกัธโน่ใย้ข้ามเจ้าขาดฌวานเป็ธอิสระ 

  

จากเร่ืองถั๊งยลาฝถี่ส่ือสารกับพู้นียธ้าถี่ใธการก ากับดูแล ข้ามเจ้าโด้มิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ถี่นีธัฝส าฌัญ

ถี่สุดใธการตรวจสอบงบการเงิธใธงวดปัจจุบัธและก ายธดเป็ธเร่ืองส าฌัญใธการตรวจสอบ ข้ามเจ้าโด้

อธิบาฝเร่ืองเยล่าธี๊โว้ใธราฝงาธของพู้สอบบัญชี เว้ธแต่กฎยนาฝยรือข้อบังฌับย้านโน่ใย้เปิดเพฝเร่ือง

ดังกล่าวต่อสาธารณะ ยรือใธสถาธการณ์ถี่ฝากถี่จะเกิดข๊ืธ ข้ามเจ้ามิจารณาว่าโน่ฌวรส่ือสารเร่ือง

ดังกล่าวใธราฝงาธของข้ามเจ้าเมราะการกระถ าดังกล่าวสานารถฌาดการณ์โด้อฝ่างสนเยตุสนพลว่าจะ

นีพลกระถบใธถางลบนากกว่าพลประไฝชธ์ถี่พู้นีส่วธโด้เสีฝสาธารณะจะโด้จากการส่ือสารดังกล่าว 

ข้ามเจ้าเป็ธพู้รับพิดชอบงาธสอบบัญชีและการธ าเสธอราฝงาธฉบับธี๊ 

 

 

กุลรมี ปิฝะวรรณสุถธิ ํ

พู้สอบบัญชีรับอธุญาต เลขถะเบีฝธ 6137 

บริผัถ ส าธักงาธ อีวาฝ จ ากัด 

กรุงเถมฯ: 23 มฤศจิกาฝธ 2564 
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งบการเงธิ 
 

 
 

 

บริผถั โถฝสตีลเคเบลิ จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัถี่ 30 กันฝำฝน 2564

(หน่วฝ: บาถ)

หมาฝเหตุ 2564 2563

สินถรัพฝ์

สินถรัพฝ์หมุนเวฝีน

เงนิสดและราฝการเถีฝบเถ่าเงนิสด 8 177,518,095      475,852,108     

เงนิลงถุนช่ัวฌราว -                    15,000,000     

ลกูหนี๊การฌ้าและลกูหนี๊อืน่ 9 427,821,088    377,700,974    

สินฌ้าฌงเหลอื 10 195,523,678     147,713,510      

สินถรัพฝ์ถางการเงนิหมุนเวีฝนอืน่ 11 358,638,151      -                    

สินถรัพฝ์หมุนเวีฝนอืน่ 18,083,599      20,985,604     

รวมสินถรัพฝ์หมุนเวฝีน 1,177,584,611    1,037,252,196   

สินถรัพฝ์โม่หมุนเวฝีน

เงนิลงถุนระฝะฝาว -                    25,704,000     

เงนิลงถุนในตราสารถุนของบริผถัถี่โม่ใช่บริผถัจดถะเบีฝน 12 40,240,754     -                    

อสังหาริมถรัพฝ์เพ่ือการลงถุน 13 118,755,447      120,784,194     

ถี่ดิน อาฌารและอปุกรณ์ 14 931,106,987     953,196,724     

สินถรัพฝ์โม่มีตัวตน 15 6,786,031        10,201,116        

สินถรัพฝ์ภาผเีงนิโด้รอการตัดบัญชี 24 8,497,442       414,269          

สินถรัพฝ์โม่หมุนเวีฝนอืน่ 37,438,269      30,248,736      

รวมสินถรัพฝ์โม่หมุนเวฝีน 1,142,824,930   1,140,549,039   

รวมสินถรัพฝ์ 2,320,409,541  2,177,801,235   

ยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธเปธ็ส่วธยธ่ืงของงบการเงิธธ๊ี 
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บริผถั โถฝสตีลเคเบลิ จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัถี่ 30 กันฝำฝน 2564

(หน่วฝ: บาถ)

หมาฝเหตุ 2564 2563

หนี๊สินและส่วนของพูถื้อหุ้น

หนี๊สินหมุนเวฝีน

เงนิกู้ฝืมระฝะส๊ันจากธนาฌาร 16 100,000,000 100,000,000

เจ้าหนี๊การฌ้าและเจ้าหนี๊อืน่ 17 476,461,262 404,519,230

หนี๊สินตามสัญญาเช่าการเงนิ - ส่วนถี่ถึงก าหนดช าระภาฝในหนึ่งปี 18 -                    573,735           

หนี๊สินตามสัญญาเช่า - ส่วนถี่ถึงก าหนดช าระภาฝในหนึ่งปี 18 2,262,508 -                    

ภาผเีงนิโด้ฌ้างจ่าฝ 4,059,299 -                    

หนี๊สินหมุนเวีฝนอืน่ 15,548,494 11,877,046

รวมหนี๊สินหมุนเวฝีน 598,331,563     516,970,011      

หนี๊สินโม่หมุนเวฝีน

หนี๊สินตามสัญญาเช่าการเงนิ - สุถธจิากส่วนถี่ถึงก าหนดช าระ

   ภาฝในหนึ่งปี 18 -                    165,060          

หนี๊สินตามสัญญาเช่า - สุถธจิากส่วนถี่ถึงก าหนดช าระ

   ภาฝในหนึ่งปี 18 3,032,032       -                    

ส ารองพลประไฝชน์ระฝะฝาวของพนักงาน 19 50,625,065      46,679,592      

ประมาณการหนี๊สินจากการรับประกันสินฌ้า 20 73,233,522      39,091,521       

หนี๊สินภาผเีงนิโด้รอการตัดบัญชี 24 2,907,351        -                    

หนี๊สินโม่หมุนเวีฝนอืน่ 999,600         1,473,000        

รวมหนี๊สินโม่หมุนเวฝีน 130,797,570     87,409,173      

รวมหนี๊สิน 729,129,133      604,379,184     

ยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธเปธ็ส่วธยธ่ืงของงบการเงิธธ๊ี 
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บริผถั โถฝสตีลเคเบลิ จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัถี่ 30 กันฝำฝน 2564

(หน่วฝ: บาถ)

หมาฝเหตุ 2564 2563

ส่วนของพูถื้อหุ้น

ถุนเรือนหุ้น

   ถุนจดถะเบีฝน 

     หุ้นสามัญ 268,500,000 หุ้น มูลฌ่าหุ้นละ 1 บาถ 268,500,000   268,500,000   

   ถุนถี่ออกและช าระแลว้

     หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลฌ่าหุ้นละ 1 บาถ 259,800,000   259,800,000   

ส่วนเกินมูลฌ่าหุ้นสามัญ 464,870,185     464,870,185     

ก าโรสะสม

   จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาฝ 21 26,850,000     26,850,000     

   ฝังโม่โด้จัดสรร 828,130,820    821,901,866     

องฌ์ประกอบอืน่ของส่วนของพู้ถือหุ้น 11,629,403       -                    

รวมส่วนของพูถื้อหุ้น 1,591,280,408  1,573,422,051   

รวมหนี๊สินและส่วนของพูถื้อหุ้น 2,320,409,541  2,177,801,235   

ยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธเปธ็ส่วธยธ่ืงของงบการเงิธธ๊ี 
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บริผถั โถฝสตีลเคเบลิ จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำโรขำดถุนเบด็เสร็จ

ส ำหรับปส๊ิีนสุดวนัถี่ 30 กันฝำฝน 2564

(หน่วฝ: บาถ)

หมาฝเหตุ 2564 2563

ก ำโรขำดถุน:

รำฝโด้

ราฝโด้จากการขาฝ 22 2,594,891,339     2,023,889,502    

ราฝโด้อืน่ 18,221,853          22,120,126         

รวมรำฝโด้ 2,613,113,192       2,046,009,628   

คำ่ใช้จ่ำฝ

ต้นถุนขาฝ 2,124,354,009     1,745,220,575     

ฌ่าใช้จ่าฝในการขาฝและจัดจ าหน่าฝ 39,477,734         27,017,152          

ฌ่าใช้จ่าฝในการบริหาร 211,874,127         188,959,630       

รวมคำ่ใช้จ่ำฝ 2,375,705,870    1,961,197,357       

ก ำโรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 237,407,322       84,812,271          

ราฝโด้ถางการเงนิ 3,047,330          2,604,405          

ต้นถุนถางการเงนิ (1,574,597)          (831,955)             

ก ำโรก่อนคำ่ใช้จ่ำฝภำผเีงินโด้ 238,880,055       86,584,721         

ฌ่าใช้จ่าฝภาผเีงนิโด้ 24 (1,774,590)          (4,224,735)         

ก ำโรส ำหรับปี 237,105,465        82,359,986        

ก ำโรขำดถุนเบด็เสร็จอ่ืน:

ราฝการถี่จะโม่ถูกบันถึกในส่วนของก าโรหรือขาดถุนในภาฝหลงั

ก าโรจากการเปลีฝ่นแปลงมูลฌ่าของเงนิลงถุนในตราสารถุน

   ถี่ก าหนดให้วัดมูลฌ่าด้วฝมูลฌ่าฝุติธรรมพ่านก าโรขาดถุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

   - สุถธจิากภาผเีงนิโด้ 12 2,028,175 -                      

พลก าโรจากการประมาณการตามหลกัฌณิตศาสตร์ประกันภฝั

   - สุถธจิากภาผเีงนิโด้ 19, 24 2,943,289          2,686,909          

ก ำโรขำดถุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี 4,971,464           2,686,909          

ก ำโรขำดถุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 242,076,929 85,046,895

ก ำโรต่อหุ้น 26

ก าโรต่อหุ้นข๊ันพ๊ืนฐาน

   ก าโรส่วนถี่เป็นของพู้ถือหุ้นของบริผถัฯ 0.91                  0.32                  

   จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีฝ่ถ่วงน ๊าหนัก (หุ้น) 259,800,000      259,800,000      

ยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธเปธ็ส่วธยธ่ืงของงบการเงิธธ๊ี 
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บริผถั โถฝสตีลเคเบลิ จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปส๊ิีนสุดวนัถี่ 30 กันฝำฝน 2564

(หน่วฝ: บาถ)

2564 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าโรก่อนภาผี 238,880,055       86,584,721         

ราฝการปรับกระถบฝอดก าโรก่อนภาผเีป็นเงนิสดรับ (จ่าฝ)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ฌ่าเส่ือมราฌาและฌ่าตัดจ าหน่าฝ 119,146,568         121,893,421         

   ปรับลดสินฌ้าฌงเหลอืเป็นมูลฌ่าสุถธถิี่จะโด้รับ (ไอนกลบั) 1,687,633           (5,846,353)         

   ก าโรจากการจ าหน่าฝอปุกรณ์ (163,274)            (2,226,627)         

   ส ารองจากการประมาณการหนี๊สิน 35,241,193          34,060,933        

   ส ารองพลประไฝชน์ระฝะฝาวของพนักงาน 6,983,801           6,103,185           

   (ก าโร) ขาดถุนจากอตัราแลกเปลีฝ่นถี่ฝังโม่เกิดข๊ึนจริง (400,374)           133,846             

   ราฝโด้ถางการเงนิ (3,047,330)         (2,604,405)         

   ต้นถุนถางการเงนิ 1,574,597           831,955              

ก าโรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีฝ่นแปลงในสินถรัพฝ์

   และหนี๊สินด าเนินงาน 399,902,869      238,930,676       

สินถรัพฝ์ด าเนินงาน (เพ่ิมข๊ึน) ลดลง

   ลกูหนี๊การฌ้าและลกูหนี๊อืน่ (46,956,889)       101,765,166         

   สินฌ้าฌงเหลอื (49,497,801)        49,199,744         

   สินถรัพฝ์หมุนเวีฝนอืน่ 2,902,005          17,417,598          

   สินถรัพฝ์โม่หมุนเวีฝนอืน่ (21,275,533)         (14,678,406)        

หนี๊สินด าเนินงานเพ่ิมข๊ึน (ลดลง)

   เจ้าหนี๊การฌ้าและเจ้าหนี๊อืน่ 69,569,264        (197,107,446)       

   หนี๊สินหมุนเวีฝนอืน่ 3,671,448           (2,019,244)         

   หนี๊สินโม่หมุนเวีฝนอืน่ (473,400)           1,379,944           

เงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 357,841,963        194,888,032       

   จ่าฝส ารองพลประไฝชน์ระฝะฝาวของพนักงาน -                      (23,756,069)       

   จ่าฝประมาณการหนี๊สินจากการรับประกันสินฌ้า (1,099,192)          (1,096,602)         

   จ่าฝดอกเบ๊ีฝ (1,574,597)          (831,955)             

   จ่าฝภาผเีงนิโด้ (5,893,503)         (3,426,111)           

เงินสดสุถธจิำกกิจกรรมด ำเนินงำน 349,274,671        165,777,295        

ยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธเปธ็ส่วธยธ่ืงของงบการเงิธธ๊ี 
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บริผถั โถฝสตีลเคเบลิ จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปส๊ิีนสุดวนัถี่ 30 กันฝำฝน 2564

(หน่วฝ: บาถ)

2564 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงถุน

สินถรัพฝ์ถางการเงนิหมุนเวีฝนอืน่เพ่ิมข๊ึน (343,638,151)       (10,152,571)          

เงนิสดจ่าฝซ๊ืออปุกรณ์ (67,858,263)        (75,004,125)        

เงนิสดจ่าฝซ๊ือสินถรัพฝ์โม่มีตัวตน -                      (1,020,000)         

เงนิสดรับจากการจ าหน่าฝอปุกรณ์ 310,692             8,545,251           

ดอกเบ๊ีฝรับ 797,931              2,439,739          

เงินสดสุถธใิช้โปในกิจกรรมลงถุน (410,387,791)       (75,191,706)         

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงนิกู้ฝืมระฝะส๊ันจากธนาฌารเพ่ิมข๊ึน -                      100,000,000      

ช าระฌืนเงนิต้นของหนี๊สินตามสัญญาเช่า (3,401,093)          (2,352,051)          

จ่าฝเงนิปันพล (233,819,800)      (155,880,000)      

เงินสดสุถธใิช้โปในกิจกรรมจัดหำเงิน (237,220,893)      (58,232,051)        

เงินสดและรำฝกำรเถีฝบเถ่ำเงินสดเพ่ิมขึน๊ (ลดลง) สุถธิ (298,334,013)      32,353,538         

เงนิสดและราฝการเถีฝบเถ่าเงนิสดต้นปี 475,852,108       443,498,570       

เงินสดและรำฝกำรเถีฝบเถ่ำเงินสดปลำฝป ี(หมำฝเหตุ 8) 177,518,095        475,852,108       

-                      -                      

ราฝการถี่โม่ใช่เงนิสด

   เจ้าหนี๊อืน่จากการซ๊ืออปุกรณ์เพ่ิมข๊ึน (ลดลง) 1,859,316            (3,771,201)           

   สินถรัพฝ์สิถธกิารใช้เพ่ิมข๊ึนจากหนี๊สินตามสัญญาเช่า 137,588              -                      

   ไอนสินถรัพฝ์โม่หมุนเวีฝนอืน่โปอปุกรณ์ 14,086,000        14,075,442         

ยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธเปธ็ส่วธยธ่ืงของงบการเงิธธ๊ี 
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(หน่วฝ: บาถ)

องฌ์ประกอบอืน่ของส่วน

ของพู้ถือหุ้น

ถุนเรือนหุ้นถี่ออก ส่วนเกินมูลฌ่า จัดสรรแลว้ - ก าโรขาดถุนเบ็ดเสร็จอืน่ - รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาฝ ฝังโม่โด้จัดสรร ส ารองส าหรับมูลฌ่าฝุติธรรม พู้ถือหุ้น

ฝอดคงเหลือ ณ วนัถี่ 1 ตุลำคม 2562 259,800,000   464,870,185    26,850,000     892,734,971    -                              1,644,255,156   

ก าโรส าหรับปี -                   -                   - 82,359,986     -                              82,359,986     

ก าโรขาดถุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -                   -                   -                   2,686,909       -                              2,686,909       

ก าโรขาดถุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                   -                   -                   85,046,895     -                              85,046,895     

เงนิปันพลจ่าฝ (หมาฝเหตุ 29) -                   -                   -                   (155,880,000)   -                              (155,880,000)   

ฝอดคงเหลือ ณ วนัถี่ 30 กันฝำฝน 2563 259,800,000   464,870,185    26,850,000     821,901,866     -                              1,573,422,051   

ฝอดคงเหลือ ณ วนัถี่ 1 ตุลำคม 2563 259,800,000   464,870,185    26,850,000     821,901,866     -                              1,573,422,051   

พลสะสมจากการเปลีฝ่นแปลงนไฝบาฝการบัญชี (หมาฝเหตุ 4) -                   -                   -                   -                   9,601,228                  9,601,228       

ฝอดคงเหลือ ณ วนัถี่ 1 ตุลำคม 2563 - หลังกำรปรับปรุง 259,800,000   464,870,185    26,850,000     821,901,866     9,601,228                  1,583,023,279  

ก าโรส าหรับปี -                   -                   - 237,105,465    -                              237,105,465    

ก าโรขาดถุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -                   -                   -                   2,943,289       2,028,175                  4,971,464        

ก าโรขาดถุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                   -                   -                   240,048,754   2,028,175                  242,076,929   

เงนิปันพลจ่าฝ (หมาฝเหตุ 29) -                   -                   -                   (233,819,800)   -                              (233,819,800)   

ฝอดคงเหลือ ณ วนัถี่ 30 กันฝำฝน 2564 259,800,000   464,870,185    26,850,000     828,130,820    11,629,403                 1,591,280,408  

บริผถั โถฝสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ีฝนแปลงส่วนของพู้ถือหุน้

ส ำหรับปีส๊ินสุดวนัถี ่30 กันฝำฝน 2564

ก าโรสะสม 

ยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธเปธ็ส่วธยธ่ืงของงบการเงิธธ๊ี 
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ยนาฝเยตุประกอบงบการเงธิ 
 

บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ากัด (นยาชธ) 

ยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธ 

ส ายรับปีส๊ิธสุดวัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 

1. ข้อนูลถั่วโป 

 บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ากัด (นยาชธ) (“บริผัถฯ”) เป็ธบริผัถนยาชธซ่ืงจัดต๊ังและนีภูนิล าเธาใธประเถศโถฝ ธุรกิจ

ยลักของบริผัถฯฌือการพลิตและจ ายธ่าฝสาฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝาธฝธต์ และชุดฌวบฌุนรางกระจกยธ้าต่าง

รถฝธต์ ถ่ีอฝู่ตานถ่ีจดถะเบีฝธของบริผัถฯอฝู่ถ่ี เลขถ่ี 700/737 ยนู่ถ่ี 1 ต าบลมาธถอง อ าเภอมาธถอง จังยวัด

ชลบุรี 

2. เกณท์ใธการจัดถ างบการเงิธ 

 งบการเงิธธ๊ีจัดถ าข๊ืธตานนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธถ่ีก ายธดใธมระราชบัญญัติวิชาชีมบัญชี ม.ศ. 2547 

ไดฝแสดงราฝการใธงบการเงิธตานข้อก ายธดใธประกาศกรนมัฒธาธุรกิจการฌ้าออกตานฌวานใธมระราชบัญญัติ

การบัญชี ม.ศ. 2543 

 งบการเงิธฉบับภาผาโถฝเป็ธงบการเงิธฉบับถ่ีบริผัถฯใช้เป็ธถางการตานกฎยนาฝ งบการเงิธฉบับ ภาผาอังกฤผ

แปลจากงบการเงิธฉบับภาผาโถฝธ๊ี 

 งบการเงิธธ๊ีโด้จัดถ าข๊ืธไดฝใช้เกณท์ราฌาถุธเดินเว้ธแต่จะโด้เปดิเพฝเปธ็อฝ่างอื่ธใธธไฝบาฝการบัญชี 

3. นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธใยน่ 

ก.  นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธถ่ีเร่ินนีพลบังฌับใช้ใธปีปัจจุบัธ 

ใธระยว่างปึ บริผัถฯโด้ธ านาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธและการตีฌวานนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธฉบับ

ปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใยน่ จ าธวธยลาฝฉบับ ซ่ืงนีพลบังฌับใช้ส ายรับงบการเงิธถ่ีนีรอบระฝะเวลา

บัญชีถ่ีเร่ินใธยรือยลังวัธถ่ี 1 นกราฌน 2563 นาถือปฏิบัติ นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธดังกล่าวโด้รับการ

ปรับปรุงยรือจัดใย้นีข๊ืธเม่ือใย้นีเธ๊ือยาเถ่าเถีฝนกับนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธระยว่างประเถศ ไดฝส่วธใยญ่

เปธ็การอธิบาฝใย้ชัดเจธเก่ีฝวกับวิธีปฏิบัติถางการบัญชีและการใย้แธวปฏิบัติถางการบัญชีกับพู้ใช้นาตรฐาธ การธ า

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธดังกล่าวนาถือปฏิบัติธ๊ีโน่นีพลกระถบอฝ่างเป็ธสาระส าฌัญต่องบการเงิธของ

บริผัถฯ อฝ่างโรก็ตาน นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธฉบับใยน่ซ่ืงโด้นีการเปล่ีฝธแปลงยลักการส าฌัญ สานารถ

สรุปโด้ดังธ๊ี  

 นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ กลุ่นเฌร่ืองนือถางการเงิธ 

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ กลุ่นเฌร่ืองนือถางการเงิธ ประกอบด้วฝนาตรฐาธและการตีฌวานนาตรฐาธ 

จ าธวธ 5 ฉบับ โด้แก่ 

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ 

ฉบับถ่ี 7 การเปดิเพฝข้อนูลเฌร่ืองนือถางการเงิธ 

ฉบับถ่ี 9 เฌร่ืองนือถางการเงิธ 

นาตรฐาธการบัญชี 

ฉบับถ่ี 32  การแสดงราฝการเฌร่ืองนือถางการเงิธ 

 

การตีฌวานนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ 
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ฉบับถ่ี 16 การปอ๋งกัธฌวานเสี่ฝงของเงิธลงถุธสุถธิใธยธ่วฝงาธต่างประเถศ 

ฉบับถ่ี 19 การช าระยธ๊ีสิธถางการเงิธด้วฝตราสารถุธ 

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธกลุ่นดังกล่าวข้างต้ธ ก ายธดยลักการเก่ีฝวกับการจัดประเภถและการวัดนูลฌ่า

เฌร่ืองนือถางการเงิธด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรนยรือราฌาถุธตัดจ ายธ่าฝไดฝมิจารณาจากประเภถของตราสารถางการเงิธ 

ลักผณะของกระแสเงิธสดตานสัญญาและแพธธุรกิจของกิจการ ยลักการเก่ีฝวกับวิธีการฌ าธวณการด้อฝฌ่าของ

เฌร่ืองนือถางการเงิธไดฝใช้แธวฌิดของพลขาดถุธด้าธเฌรดิตถ่ีฌาดว่าจะเกิดข๊ืธ และยลักการเก่ีฝวกับการบัญชี

ปอ๋งกัธฌวานเสี่ฝง รวนถืงการแสดงราฝการและการเปดิเพฝข้อนูลเฌร่ืองนือถางการเงิธ 

การธ านาตรฐาธกลุ่นธ๊ีนาถือปฏิบัตินีพลกระถบต่องบการเงิธของบริผัถฯจากราฝการดังต่อโปธ๊ี  

- การจัดประเภถและวัดนูลฌ่าของเงิธลงถุธใธตราสารถุธของบริผัถถ่ีโน่ใช่บริผัถจดถะเบีฝธ - บริผัถฯวัดนูลฌ่า

ของเงิธลงถุธดังกล่าวด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรน และจัดประเภถเงิธลงถุธดังกล่าวเป็ธสิธถรัมฝ์ถางการเงิธถ่ีวัด

นูลฌ่าฝุติธรรนพ่าธก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอื่ธ 

- การรับรู้ราฝการพลขาดถุธด้าธเฌรดิตถ่ีฌาดว่าจะเกิดข๊ืธ - บริผัถฯรับรู้พลขาดถุธด้าธเฌรดิตถ่ีฌาดว่าจะเกิดข๊ืธ

ของตราสารยธ๊ีถ่ีวัดนูลฌ่าด้วฝราฌาถุธตัดจ ายธ่าฝยรือวัดนูลฌ่าด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรนพ่าธก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอื่ธ

ไดฝโน่จ าเปธ็ต้องรอใย้นีการด้อฝฌ่าด้าธเฌรดิตเกิดข๊ืธจริง 

บริผัถฯรับรู้พลกระถบสะสนของการธ านาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธกลุ่นธ๊ีนาถือปฏิบัติเป็ธฌร๊ังแรกไดฝปรับปรุง

กับก าโรสะสนและองฌ์ประกอบอื่ธของส่วธของพู้ถือยุ้ธ ณ วัธถ่ี 1 ตุลาฌน 2563 และโน่ปรับฝ้อธยลังงบการเงิธปึ

ก่อธถ่ีแสดงเปรีฝบเถีฝบ 

พลสะสนของเปล่ีฝธแปลงธไฝบาฝการบัญชีแสดงอฝู่ใธยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธข้อ 4 

 นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถ่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถ่ี 16 ใช้แถธนาตรฐาธการบัญชี ฉบับถ่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการตีฌวาน

นาตรฐาธบัญชีถ่ีเก่ีฝวข้อง นาตรฐาธฉบับธ๊ีโด้ก ายธดยลักการของการรับรู้ราฝการ การวัดนูลฌ่า การแสดงราฝการ

และการเปิดเพฝข้อนูลของสัญญาเช่า และก ายธดใย้พู้เช่ารับรู้สิธถรัมฝ์และยธ๊ีสิธส ายรับสัญญาเช่าถุกราฝการถ่ีนี

ระฝะเวลาใธการเช่านากกว่า 12 เดือธ เว้ธแต่สิธถรัมฝ์อ้างอิงธ๊ัธนีนูลฌ่าต ่า 

การบัญชีส ายรับพู้ใย้เช่าโน่นีการเปล่ีฝธแปลงอฝ่างนีสาระส าฌัญจากนาตรฐาธการบัญชี ฉบับถ่ี 17 พู้ใย้เช่าฝังฌง

ต้องจัดประเภถสัญญาเช่าเปธ็สัญญาเช่าด าเธิธงาธยรือสัญญาเช่าเงิธถุธ  

บริผัถฯรับรู้พลกระถบสะสนของการธ านาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธฉบับธ๊ีนาถือปฏิบัติเป็ธฌร๊ังแรกไดฝปรับปรุง

กับก าโรสะสน ณ วัธถ่ี 1 ตุลาฌน 2563 และโน่ปรับฝ้อธยลังงบการเงิธปก่ึอธถ่ีแสดงเปรีฝบเถีฝบ 

พลสะสนของเปล่ีฝธแปลงธไฝบาฝการบัญชีแสดงอฝู่ใธยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธข้อ 4 

 แธวปฏิบัติถางการบัญชี เร่ือง นาตรการพ่อธปรธชั่วฌราวส ายรับถางเลือกเม่ินเตินถางบัญชีเม่ือรองรับ

พลกระถบจากสถาธการณ์การแมร่ระบาดของไรฌติดเชื๊อโวรัสไฌไรธา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีมบัญชีโด้ประกาศใช้แธวปฏิบัติถางการบัญชี เร่ือง นาตรการพ่อธปรธช่ัวฌราวส ายรับถางเลือกเม่ินเติน

ถางบัญชีเม่ือรองรับพลกระถบจากสถาธการณ์การแมร่ระบาดของไรฌติดเช๊ือโวรัสไฌไรธา 2019 (COVID-19) ไดฝ

นีวัตถุประสงฌ์เม่ือลดพลกระถบใธบางเร่ืองจากการปฏิบัติตานนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธบางฉบับ และ

เม่ือใย้เกิดฌวานชัดเจธใธวิธีปฏิบัติถางบัญชีใธช่วงเวลาถ่ีฝังนีฌวานโน่แธ่ธอธเก่ีฝวกับสถาธการณ์ดังกล่าว 

แธวปฏิบัติถางการบัญชีดังกล่าวโด้ประกาศลงใธราชกิจจาธุเบกผาเน่ือวัธถ่ี 22 เนผาฝธ 2563 และนีพลบังฌับใช้

ส ายรับการจัดถ างบการเงิธถ่ีนีรอบระฝะเวลาราฝงาธสิ๊ธสุดภาฝใธช่วงเวลาระยว่างวัธถ่ี 1 นกราฌน 2563 ถืงวัธถ่ี 

31 ธัธวาฌน 2563  

 

ใธระยว่างปสึิ๊ธสุดวัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2563 บริผัถฯ โด้เลือกปฏิบัติตานนาตรการพ่อธปรธช่ัวฌราวส ายรับถางเลือก

เม่ินเตินถางบัญชีใธเร่ือง การระบุข้อบ่งช๊ีของการด้อฝฌ่าของสิธถรัมฝ์  
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ใธโตรนาสถ่ี 1 ของป ึ2564 บริผัถฯโด้ประเนิธพลกระถบถางการเงิธเก่ีฝวกับนูลฌ่าของสิธถรัมฝ์จากฌวานโน่แธ่ธอธ

ของสถาธการณ์การแมร่ระบาดของไรฌติดเช๊ือโวรัสไฌไรธา 2019 แล้ว ดังธ๊ัธ ใธการจัดถ างบการเงิธส ายรับป ึ

2564 บริผัถฯจืงมิจารณาฝกเลิกการถือปฏิบัติตานนาตรการพ่อธปรธช่ัวฌราวส ายรับถางเลือกเม่ินเตินถางบัญชีถ่ี

บริผัถฯโด้เฌฝถือปฏิบัติใธช่วงถ่ีพ่าธนา ไดฝโน่นีพลกระถบอฝ่างนีสาระส าฌัญต่องบการเงิธของบริผัถฯ 

ข. นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธถ่ีจะนีพลบังฌับใช้ส ายรับงบการเงิธถ่ีนีรอบระฝะเวลาบัญชีถ่ีเร่ินใธยรือยลังวัธถ่ี 

1 นกราฌน 2564 

สภาวิชาชีมบัญชีโด้ประกาศใช้นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธและการตีฌวานนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ

ฉบับปรับปรุง ซ่ืงจะนีพลบังฌับใช้ส ายรับงบการเงิธถ่ีนีรอบระฝะเวลาบัญชีถ่ีเร่ินใธยรือยลังวัธถ่ี 1 นกราฌน 2564 

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธดังกล่าวโด้รับการปรับปรุงยรือจัดใย้นีข๊ืธเม่ือใย้นีเธ๊ือยาเถ่าเถีฝนกับนาตรฐาธการ

ราฝงาธถางการเงิธระยว่างประเถศ ไดฝส่วธใยญ่เปธ็การอธิบาฝใย้ชัดเจธเก่ีฝวกับวิธีปฏิบัติถางการบัญชีและการใย้

แธวปฏิบัติถางบัญชีกับพู้ใช้นาตรฐาธ  

ฟ่าฝบริยารของบริผัถฯมิจารณาว่าการธ านาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธดังกล่าวนาถือปฏิบัติจะโน่นีพลกระถบ

อฝ่างเปธ็สาระส าฌัญต่องบการเงิธของบริผัถฯ 

ฌ.  นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธถ่ีจะนีพลบังฌับใช้ส ายรับงบการเงิธถ่ีนีรอบระฝะเวลาบัญชีถ่ีเร่ินใธยรือยลังวัธถ่ี 

1 นกราฌน 2565 

สภาวิชาชีมบัญชีโด้ประกาศใช้นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธฉบับปรับปรุงยลาฝฉบับ ซ่ืงจะนีพลบังฌับใช้ส ายรับ

งบการเงิธถ่ีนีรอบระฝะเวลาบัญชีถ่ีเร่ินใธยรือยลังวัธถ่ี 1 นกราฌน 2565 นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธดังกล่าว

โด้รับการปรับปรุงยรือจัดใย้นีข๊ืธเม่ือใย้นีเธ๊ือยาเถ่าเถีฝนกับนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธระยว่างประเถศ ไดฝ

ส่วธใยญ่เป็ธการอธิบาฝใย้ชัดเจธเก่ีฝวกับวิธีปฏิบัติถางการบัญชีและนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธบางฉบับนี

การใย้ข้อพ่อธปรธใธถางปฏิบัติยรือข้อฝกเว้ธช่ัวฌราวกับพู้ใช้นาตรฐาธ  

ฟา่ฝบริยารของบริผัถฯเช่ือว่าการปรับปรุงนาตรฐาธธ๊ีจะโน่นีพลกระถบอฝ่างเป็ธสาระส าฌัญต่องบการเงิธของบริผัถ

ฯ 

4. พลสะสนจากการเปล่ีฝธแปลงธไฝบาฝการบัญชีเธ่ืองจากการธ านาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธใยน่นาถือปฏิบัติ 

 ตานถ่ีกล่าวใธยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธข้อ 3 บริผัถฯโด้ธ านาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธกลุ่นเฌร่ืองนือถาง

การเงิธ และนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถ่ี 16 นาถือปฏิบัติใธระยว่างปึปัจจุบัธ ไดฝบริผัถฯโด้เลือกปรับ

พลสะสนจากการเปล่ีฝธแปลงไดฝปรับปรุงกับก าโรสะสนและองฌ์ประกอบอื่ธของส่วธของพู้ถือยุ้ธ ณ วัธถ่ี 1 

ตุลาฌน 2563 และโน่ปรับฝ้อธยลังงบการเงิธปก่ึอธถ่ีแสดงเปรีฝบเถีฝบ 

 พลกระถบจากการเปล่ีฝธแปลงธไฝบาฝการบัญชีต่องบแสดงฐาธะการเงิธ ณ วัธถ่ี 1 ตุลาฌน 2563 เธ่ืองจากการ

ธ านาตรฐาธเยล่าธ๊ีนาถือปฏิบัติ แสดงโด้ดังธ๊ี 
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(ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 

 

พลกระถบจากนาตรฐาธ                           

การราฝงาธถางการเงิธ  

 30 กัธฝาฝธ 

2563 

กลุ่นเฌร่ืองนือ

ถางการเงิธ ฉบับถ่ี 16 1 ตุลาฌน 2563 

งบแสดงฐาธะการเงิธ     

สิธถรัมฝ์     

สิธถรัมฝ์ยนุธเวีฝธ     

เงิธลงถุธช่ัวฌราว 15,000 (15,000) - - 

สิธถรัมฝ์ถางการเงิธยนุธเวีฝธอื่ธ - 15,000 - 15,000 

     

สิธถรัมฝ์โน่ยนุธเวีฝธ     

เงิธลงถุธระฝะฝาว 25,704 (25,704) - - 

เงิธลงถุธใธตราสารถุธของบริผัถถ่ี

โน่ใช่บริผัถจดถะเบีฝธ - 37,705 - 37,705 

ถ่ีดิธ อาฌารและอุปกรณ์  953,197 - 7,819 961,016 

     

ยธ๊ีสิธและส่วธของพู้ถือยุ้ธ     

ยธ๊ีสิธยนุธเวีฝธ     

ยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่าการเงิธ - ส่วธถ่ี

ถืงก ายธดช าระภาฝใธยธ่ืงปึ 574 - (574) - 

ยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่า - ส่วธถ่ีถืง

ก ายธดช าระภาฝใธยธ่ืงปึ - - 3,379 3,379 

     

ยธ๊ีสิธโน่ยนุธเวีฝธ     

ยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่าการเงิธ -             

สุถธิจากส่วธถ่ีถืงก ายธดช าระภาฝใธ

ยธ่ืงป ึ 165 - (165) - 

ยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่า - สุถธิจากส่วธถ่ี

ถืงก ายธดช าระภาฝใธยธ่ืงปึ - - 5,179 5,179 

ยธ๊ีสิธภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชี - 2,400 - 2,400 

     

ส่วธของพู้ถือยุ้ธ     

องฌ์ประกอบอื่ธของส่วธของ               

พู้ถือยุ้ธ - 9,601 - 9,601 
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4.1 เฌร่ืองนือถางการเงิธ 

 ณ วัธถ่ี 1 ตุลาฌน 2563 การจัดประเภถราฝการและการวัดนูลฌ่าของสิธถรัมฝ์ถางการเงิธตานถ่ีก ายธดใธ

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถ่ี 9 และนูลฌ่าตานยลักการบัญชีเดิน แสดงโด้ดังธ๊ี 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 นูลฌ่าตาน

ยลักการบัญชี

เดิน 

การจัดประเภถราฝการและการวัดนูลฌ่าตานนาตรฐาธ                      

การราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถ่ี 9 

 

 

นูลฌ่าฝุติธรรน

พ่าธก าโรขาดถุธ

เบ็ดเสร็จอื่ธ 

ราฌาถุธ 

ตัดจ ายธ่าฝ รวน 

สิธถรัมฝ์ถางการเงิธ ณ วัธถ่ี 1 ตุลาฌน 

2563 

    

เงิธสดและราฝการเถีฝบเถ่าเงิธ

สด 475,852 - 475,852 475,852 

ลูกยธ๊ีการฌ้าและลูกยธ๊ีอื่ธ 377,701 - 377,701 377,701 

สิธถรัมฝ์ถางการเงิธยนุธเวีฝธ

อื่ธ 15,000 - 15,000 15,000 

เงิธลงถุธใธตราสารถุธของ   

บริผัถถ่ีโน่ใช่บริผัถจด

ถะเบีฝธ 25,704 37,705 - 37,705 

รวนสิธถรัมฝ์ถางการเงิธ 894,257 37,705 868,553 906,258 

 ณ วัธถ่ี 1 ตุลาฌน 2563 บริผัถฯโน่โด้ก ายธดใย้ยธ๊ีสิธถางการเงิธใดวัดนูลฌ่าด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรนพ่าธก าโรยรือ

ขาดถุธ 

4.2 สัญญาเช่า 

 การธ านาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถ่ี 16 นาถือปฏิบัติฌร๊ังแรก บริผัถฯรับรู้ยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่าส ายรับ

สัญญาเช่าถ่ีเฌฝจัดประเภถเป็ธสัญญาเช่าด าเธิธงาธด้วฝนูลฌ่าปัจจุบัธของเงิธจ่าฝช าระตานสัญญาเช่าถ่ีเยลืออฝู่

ฌิดลดด้วฝอัตราดอกเบ๊ีฝการกู้ฝืนส่วธเม่ินของบริผัถฯ ณ วัธถ่ี 1 ตุลาฌน 2563 ส ายรับสัญญาเช่าถ่ีเฌฝจัดประเภถ

เป็ธสัญญาเช่าเงิธถุธ บริผัถฯรับรู้นูลฌ่าตานบัญชีของสิธถรัมฝ์และยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่าด้วฝนูลฌ่าตานบัญชีเดิน

ก่อธวัธถ่ีธ านาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถ่ี 16 นาถือปฏิบัติฌร๊ังแรก 

 

 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

ภาระพูกมัธตานสัญญาเช่าถ่ีเปิดเพฝ ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2563 28,090 

ยัก: สัญญาเช่าระฝะสั๊ธและสัญญาเช่าถ่ีสิธถรัมฝ์อ้างอิงนีนูลฌ่าต ่า  (1,980) 

ยัก: สัญญาถ่ีมิจารณาเปธ็สัญญาบริการ  (17,779) 

ยัก: ดอกเบ๊ีฝจ่าฝรอตัดบัญชี (512) 

ยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่าเม่ินข๊ืธจากการธ านาตรฐาธการราฝงาธ 

ถางการเงิธ ฉบับถ่ี 16 นาถือปฏิบัติฌร๊ังแรก 

 

7,819 

ยธ๊ีสิธสัญญาเช่าการเงิธ ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2563 739 
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ยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่า ณ วัธถ่ี 1 ตุลาฌน 2563 8,558 

อัตราดอกเบ๊ีฝการกู้ฝืนส่วธเม่ินถัวเฉล่ีฝถ่วงธ ๊ายธัก (ร้อฝละต่อป)ึ 3.75 

ประกอบด้วฝ  

ยธ๊ีสิธสัญญาเช่ายนุธเวีฝธ 3,379 

ยธ๊ีสิธสัญญาเช่าโน่ยนุธเวีฝธ 5,179 

 8,558 

 ราฝการปรับปรุงสิธถรัมฝ์สิถธิการใช้ จากการธ านาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถ่ี 16 นาถือปฏิบัติฌร๊ังแรก 

ณ วัธถ่ี 1 ตุลาฌน 2563 เปธ็ราฝการถ่ีเก่ีฝวข้องกับฝาธมายธะ 

5. ธไฝบาฝการบัญชีถ่ีส าฌัญ 

5.1 การรับรู้ราฝโด้และฌ่าใช้จ่าฝ 

 ขาฝสิธฌ้า 

 ราฝโด้จากการขาฝสิธฌ้ารับรู้เน่ือบริผัถฯโด้ไอธอ าธาจฌวบฌุนใธสิธฌ้าใย้แก่ลูกฌ้าแล้ว กล่าวฌือ เน่ือนีการส่งนอบ

สิธฌ้า ราฝโด้จากการขาฝแสดงตานนูลฌ่าถ่ีโด้รับยรือฌาดว่าจะโด้รับส ายรับสิธฌ้าถ่ีโด้ส่งนอบยลังจากยักสิ่งตอบ

แถธถ่ีจะจ่าฝใย้กับลูกฌ้า ไดฝโน่รวนภาผีนูลฌ่าเม่ิน 

ราฝโด้ดอกเบ๊ีฝ 

 ราฝโด้ดอกเบ๊ีฝรับรู้ตานเกณท์ฌงฌ้างด้วฝวิธีดอกเบ๊ีฝถ่ีแถ้จริง  ไดฝจะธ านูลฌ่าตานบัญชีข๊ัธต้ธของสิธถรัมฝ์ถาง

การเงิธนาฌูณกับอัตราดอกเบ๊ีฝถ่ีแถ้จริง ฝกเว้ธสิธถรัมฝ์ถางการเงิธถ่ีเกิดการด้อฝฌ่าด้าธเฌรดิตใธภาฝยลัง ถ่ีจะ

ธ านูลฌ่าตานบัญชีสุถธิของสิธถรัมฝ์ถางการเงิธ (สุถธิจากฌ่าเพ่ือพลขาดถุธด้าธเฌรดิตถ่ีฌาดว่าจะเกิดข๊ืธ) นาฌูณ

กับอัตราดอกเบ๊ีฝถ่ีแถ้จริง 

ต้ธถุธถางการเงิธ 

ฌ่าใช้จ่าฝดอกเบ๊ีฝจากยธ๊ีสิธถางการเงิธถ่ีวัดนูลฌ่าด้วฝราฌาถุธตัดจ ายธ่าฝฌ าธวณไดฝใช้วิธีดอกเบ๊ีฝถ่ีแถ้จริงและ

รับรู้ตานเกณท์ฌงฌ้าง 

 

 เงิธปัธพลรับ 

 เงิธปธัพลรับถือเปธ็ราฝโด้เน่ือบริผัถฯนีสิถธิใธการรับเงิธปัธพล 

5.2 เงิธสดและราฝการเถีฝบเถ่าเงิธสด 

 เงิธสดและราฝการเถีฝบเถ่าเงิธสด ยนาฝถืง เงิธสดและเงิธฟากธธาฌาร และเงิธลงถุธระฝะสั๊ธถ่ีนีสภามฌล่องสูง 

ซ่ืงถืงก ายธดจ่าฝฌืธภาฝใธระฝะเวลาโน่เกิธ 3 เดือธธับจากวัธถ่ีโด้นาและโน่นีข้อจ ากัดใธการเบิกใช้ 

5.3 สิธฌ้าฌงเยลือ 
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สิธฌ้าส าเร็จรูปและสิธฌ้าระยว่างพลิตแสดงนูลฌ่าตานราฌาถุธตานวิธีเข้าก่อธออกก่อธ ยรือนูลฌ่าสุถธิถ่ีจะโด้รับ

แล้วแต่ราฌาใดจะต ่ากว่า ราฌาถุธดังกล่าววัดนูลฌ่าตานวิธีต้ธถุธนาตรฐาธซ่ืงใกล้เฌีฝงกับต้ธถุธจริง และ

ประกอบด้วฝต้ธถุธวัตถุดิบ แรงงาธและฌ่าไสยุ้ฝใธการพลิต 

 วัตถุดิบ อะโยล่และวัสดุไรงงาธแสดงนูลฌ่าตานราฌาถุธถัวเฉล่ีฝยรือนูลฌ่าสุถธิถ่ีจะโด้รับแล้วแต่ราฌาใดจะต ่ากว่า 

และจะถือเปธ็ส่วธยธ่ืงของต้ธถุธการพลิตเน่ือนีการเบิกใช้ 

5.4 อสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธ 

 บริผัถฯบัธถืกนูลฌ่าเร่ินแรกของอสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธใธราฌาถุธซ่ืงรวนต้ธถุธการถ าราฝการ ยลังจากธ๊ัธ 

บริผัถฯจะบัธถืกอสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธด้วฝราฌาถุธยักฌ่าเสื่อนราฌาสะสนและฌ่าเพ่ือการด้อฝฌ่า (ถ้านี) 

 ฌ่าเสื่อนราฌาของอสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธฌ าธวณจากราฌาถุธไดฝวิธีเส้ธตรงตานอาฝุการใย้ประไฝชธ์

ไดฝประนาณ 20 ปึ และ 40 ปึ ฌ่าเสื่อนราฌาของอสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธรวนอฝู่ใธการฌ าธวณพลการ

ด าเธิธงาธ 

 บริผัถฯรับรู้พลต่างระยว่างจ าธวธเงิธถ่ีโด้รับสุถธิจากการจ ายธ่าฝกับนูลฌ่าตานบัญชีของสิธถรัมฝ์ใธส่วธของก าโร

ยรือขาดถุธใธปถ่ีึตัดราฝการอสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธออกจากบัญชี 

5.5 ถ่ีดิธ อาฌารและอุปกรณ์ และฌ่าเส่ือนราฌา 

 ถ่ีดิธแสดงนูลฌ่าตานราฌาถุธ อาฌารและอุปกรณ์แสดงนูลฌ่าตานราฌาถุธยักฌ่าเสื่อนราฌาสะสน และฌ่าเพ่ือการด้อฝ

ฌ่าของสิธถรัมฝ์ (ถ้านี) 

 ฌ่าเสื่อนราฌาของอาฌารและอุปกรณ์ฌ าธวณจากราฌาถุธไดฝวิธีเส้ธตรงตานอาฝุการใย้ประไฝชธ์ไดฝประนาณดังธ๊ี 

ส่วธปรับปรุงถ่ีดิธ - 20  ป ึ

อาฌาร   - 20, 40  ป ึ

ส่วธปรับปรุงอาฌาร - 5 - 25  ป ึ

เฌร่ืองจักรและอุปกรณ์ไรงงาธ - 3 - 20  ป ึ

เฌร่ืองนือและเฌร่ืองใช้ - 1 - 20  ป ึ

แน่มินม์  - 1 - 10  ป ึ

 

เฌร่ืองตกแต่ง ติดต๊ัง และอุปกรณ์ส าธักงาธ - 3 - 10  ป ึ

ฝาธมายธะ - 10  ป ึ

ฌ่าเสื่อนราฌารวนอฝู่ใธการฌ าธวณพลการด าเธิธงาธ 

โน่นีการฌิดฌ่าเสื่อนราฌาส ายรับถ่ีดิธและสิธถรัมฝ์ระยว่างติดต๊ังและก่อสร้าง 

บริผัถฯตัดราฝการถ่ีดิธ อาฌารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เน่ือจ ายธ่าฝสิธถรัมฝ์ยรือฌาดว่าจะโน่โด้รับประไฝชธ์เชิง

เศรผฐกิจใธอธาฌตจากการใช้ยรือการจ ายธ่าฝสิธถรัมฝ์ ราฝการพลก าโรยรือขาดถุธจากการจ ายธ่าฝสิธถรัมฝ์ จะ

รับรู้ใธส่วธของก าโรยรือขาดถุธเน่ือบริผัถฯตัดราฝการสิธถรัมฝ์ธ๊ัธออกจากบัญชี 
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5.6 สิธถรัมฝ์โน่นีตัวตธ 

สิธถรัมฝ์โน่นีตัวตธแสดงนูลฌ่าตานราฌาถุธยักฌ่าตัดจ ายธ่าฝสะสนและฌ่าเพ่ือการด้อฝฌ่าสะสน    (ถ้านี) ของ

สิธถรัมฝ์ธ๊ัธ 

บริผัถฯตัดจ ายธ่าฝสิธถรัมฝ์โน่นีตัวตธถ่ีนีอาฝุการใย้ประไฝชธ์จ ากัดอฝ่างนีระบบตลอดอาฝุการใย้ประไฝชธ์เชิง

เศรผฐกิจของสิธถรัมฝ์ธ๊ัธ และจะประเนิธการด้อฝฌ่าของสิธถรัมฝ์ดังกล่าวเน่ือนี          ข้อบ่งช๊ีว่าสิธถรัมฝ์ธ๊ัธ

เกิดการด้อฝฌ่า บริผัถฯจะถบถวธระฝะเวลาการตัดจ ายธ่าฝและวิธีการ             ตัดจ ายธ่าฝของสิธถรัมฝ์โน่นี

ตัวตธดังกล่าวถุกสิ๊ธปเึปธ็อฝ่างธ้อฝ ฌ่าตัดจ ายธ่าฝรับรู้เปธ็ฌ่าใช้จ่าฝใธส่วธของก าโรยรือขาดถุธ 

สิธถรัมฝ์โน่นีตัวตธถ่ีนีอาฝุการใย้ประไฝชธ์จ ากัดนีดังธ๊ี 

      อาฝุการใย้ประไฝชธ์ 

ไปรแกรนฌอนมิวเตอร์   3 - 10 ป ึ

5.7 สัญญาเช่า 

ณ วัธเร่ินต้ธของสัญญาเช่า บริผัถฯจะประเนิธว่าสัญญาเป็ธสัญญาเช่ายรือประกอบด้วฝสัญญาเช่ายรือโน่ ไดฝ

สัญญาจะเปธ็สัญญาเช่ายรือประกอบด้วฝสัญญาเช่า ก็ต่อเน่ือสัญญาธ๊ัธนีการใย้สิถธิใธการฌวบฌุนการใช้สิธถรัมฝ์

ถ่ีระบุโด้ส ายรับช่วงเวลายธ่ืงเม่ือเปธ็การแลกเปล่ีฝธกับสิ่งตอบแถธ 

บริผัถฯใธฐาธะพู้เช่า 

ธไฝบาฝการบัญชีถีถื่อปฏิบัติต๊ังแต่วัธถี ่1 ตุลาฌน 2563 

บริผัถฯใช้วิธีการบัญชีเดีฝวส ายรับการรับรู้ราฝการและการวัดนูลฌ่าสัญญาเช่าถุกสัญญา เว้ธแต่สัญญาเช่าระฝะสั๊ธ

และสัญญาเช่าถ่ีสิธถรัมฝ์อ้างอิงนีนูลฌ่าต ่า ณ วัธถ่ีสัญญาเช่าเร่ินนีพล (วัธถ่ีสิธถรัมฝ์อ้างอิงมร้อนใช้งาธ) บริผัถฯ

บัธถืกสิธถรัมฝ์สิถธิการใช้ซ่ืงแสดงสิถธิใธการใช้สิธถรัมฝ์อ้างอิงและยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่าตานการจ่าฝช าระตาน

สัญญาเช่า  
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สิธถรัมฝ์สิถธิการใช้  

สิธถรัมฝ์สิถธิการใช้วัดนูลฌ่าด้วฝราฌาถุธยักฌ่าเสื่อนราฌาสะสน พลขาดถุธจากการด้อฝฌ่าสะสน และปรับปรุงด้วฝ

การวัดนูลฌ่าของยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่าใยน่ ราฌาถุธของสิธถรัมฝ์สิถธิการใช้ประกอบด้วฝจ าธวธเงิธของยธ๊ีสิธตาน

สัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ินแรก ต้ธถุธถางตรงเร่ินแรกถ่ีเกิดข๊ืธ จ าธวธเงิธถ่ีจ่าฝช าระตานสัญญาเช่า ณ วัธถ่ี

สัญญาเช่าเร่ินนีพลยรือก่อธวัธถ่ีสัญญาเช่าเร่ินนีพล และยักด้วฝสิ่งจูงใจตานสัญญาเช่าถ่ีโด้รับ 

สิธถรัมฝ์สิถธิการใช้ของบริผัถฯฌือฝาธมายธะ ฌ่าเสื่อนราฌาของสิธถรัมฝ์สิถธิการใช้ฌ าธวณจากราฌาถุธไดฝวิธี

เส้ธตรงตานอาฝุสัญญาเช่ายรืออาฝุการใย้ประไฝชธ์ไดฝประนาณของสิธถรัมฝ์สิถธิการใช้แล้วแต่ระฝะเวลาใดจะสั๊ธ

กว่า ไดฝนีอาฝุการใย้ประไฝชธ์ระยว่าง 1 - 4 ป ึ

ยากฌวานเป็ธเจ้าของใธสิธถรัมฝ์อ้างอิงโด้ไอธใย้กับบริผัถฯเน่ือสิ๊ธสุดอาฝุสัญญาเช่ายรือราฌาถุธของสิธถรัมฝ์

ดังกล่าวโด้รวนถืงการใช้สิถธิเลือกซ๊ือ ฌ่าเสื่อนราฌาจะฌ าธวณจากอาฝุการใย้ประไฝชธ์ไดฝประนาณของสิธถรัมฝ์ 

สิธถรัมฝ์สิถธิการใช้แสดงรวนเปธ็ส่วธยธ่ืงของถ่ีดิธ อาฌารและอุปกรณ์ใธงบแสดงฐาธะการเงิธ 

ยธีสิ๊ธตานสัญญาเช่า 

ยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่าวัดนูลฌ่าด้วฝนูลฌ่าปัจจุบัธของจ าธวธเงิธถ่ีต้องจ่าฝตานสัญญาเช่าตลอดอาฝุสัญญาเช่า 

จ าธวธเงิธถ่ีต้องจ่าฝตานสัญญาเช่าประกอบด้วฝฌ่าเช่าฌงถ่ียักด้วฝสิ่งจูงใจตานสัญญาเช่า ฌ่าเช่าพัธแปรถ่ีข๊ืธอฝู่

กับดัชธียรืออัตรา จ าธวธเงิธถ่ีฌาดว่าจะจ่าฝภาฝใต้การรับประกัธนูลฌ่าฌงเยลือ รวนถืงราฌาใช้สิถธิของสิถธิเลือก

ซ๊ือซ่ืงนีฌวานแธ่ธอธอฝ่างสนเยตุสนพลถ่ีบริผัถฯจะใช้สิถธิธ๊ัธ และการจ่าฝฌ่าปรับเม่ือการฝกเลิกสัญญาเช่า ยาก

ข้อก ายธดของสัญญาเช่าแสดงใย้เย็ธว่าบริผัถฯจะใช้สิถธิใธการฝกเลิกสัญญาเช่า บริผัถฯบัธถืกฌ่าเช่าพัธแปรถ่ีโน่

ข๊ืธอฝู่กับดัชธียรืออัตราเปธ็ฌ่าใช้จ่าฝใธงวดถ่ีเยตุการณ์ยรือเง่ือธโขซ่ืงเก่ีฝวข้องกับการจ่าฝช าระธ๊ัธโด้เกิดข๊ืธ  

บริผัถฯฌิดลดนูลฌ่าปัจจุบัธของจ าธวธเงิธถ่ีต้องจ่าฝตานสัญญาเช่าด้วฝอัตราดอกเบ๊ีฝตานธัฝของสัญญาเช่ายรือ

อัตราดอกเบ๊ีฝการกู้ฝืนส่วธเม่ินของบริผัถฯ ยลังจากวัธถ่ีสัญญาเช่าเร่ินนีพล นูลฌ่าตานบัญชีของยธ๊ีสิธตาน

สัญญาเช่าจะเม่ินข๊ืธจากดอกเบ๊ีฝของยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่าฝช าระยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่า 

ธอกจากธ๊ี นูลฌ่าตานบัญชีของยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่าจะถูกวัดนูลฌ่าใยน่เน่ือนีการเปล่ีฝธแปลงอาฝุสัญญาเช่า การ

เปล่ีฝธแปลงการจ่าฝช าระตานสัญญาเช่า ยรือการเปล่ีฝธแปลงใธการประเนิธสิถธิเลือกซ๊ือสิธถรัมฝ์อ้างอิง 

สัญญาเช่าระฝะส๊ัธและสัญญาเช่าซึง่สิธถรัมฝ์อ้างอิงนีนูลฌ่าต า่ 

สัญญาเช่าถ่ีนีอาฝุสัญญาเช่า 12 เดือธยรือธ้อฝกว่าธับต๊ังแต่วัธถ่ีสัญญาเช่าเร่ินนีพล ยรือสัญญาเช่าซ่ืงสิธถรัมฝ์

อ้างอิงนีนูลฌ่าต ่า จะบัธถืกเปธ็ฌ่าใช้จ่าฝตานวิธีเส้ธตรงตลอดอาฝุสัญญาเช่า 
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ธไฝบาฝการบัญชีถีถื่อปฏิบัติก่อธวัธถี ่1 ตุลาฌน 2563 

สัญญาเช่าอุปกรณ์ถ่ีฌวานเสี่ฝงและพลตอบแถธของฌวานเป็ธเจ้าของส่วธใยญ่โด้ไอธโปใย้กับพู้เช่าถือเป็ธสัญญา

เช่าการเงิธ สัญญาเช่าการเงิธจะบัธถืกเป็ธราฝจ่าฝฟ่าฝถุธด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรนของสิธถรัมฝ์ถ่ีเช่ายรือนูลฌ่าปัจจุบัธ

สุถธิของจ าธวธเงิธถ่ีต้องจ่าฝตานสัญญาเช่าแล้วแต่นูลฌ่าใดจะต ่ากว่า ภาระพูกมัธตานสัญญาเช่ายักฌ่าใช้จ่าฝถาง

การเงิธจะบัธถืกเปธ็ยธ๊ีสิธระฝะฝาว ส่วธดอกเบ๊ีฝจ่าฝจะบัธถืกใธส่วธของก าโรยรือขาดถุธตลอดอาฝุของสัญญาเช่า 

สิธถรัมฝ์ถ่ีโด้นาตานสัญญาเช่าการเงิธจะฌิดฌ่าเสื่อนราฌาตลอดอาฝุการใช้งาธของสิธถรัมฝ์ถ่ีเช่ายรืออาฝุของ

สัญญาเช่า แล้วแต่ระฝะเวลาใดจะต ่ากว่า  

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ถ่ีฌวานเสี่ฝงและพลตอบแถธของฌวานเปธ็เจ้าของส่วธใยญ่โน่โด้ไอธโปใย้กับพู้เช่าถือเป็ธสัญญา

เช่าด าเธิธงาธ จ าธวธเงิธถ่ีจ่าฝตานสัญญาเช่าด าเธิธงาธรับรู้เป็ธฌ่าใช้จ่าฝใธส่วธของก าโรยรือขาดถุธตานวิธี

เส้ธตรงตลอดอาฝุของสัญญาเช่า 

5.8 ราฝการธุรกิจกับบุฌฌลยรือกิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ 

บุฌฌลยรือกิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธกับบริผัถฯ ยนาฝถืง บุฌฌลยรือกิจการถ่ีนีอ าธาจฌวบฌุนบริผัถฯ ยรือถูกบริผัถฯ

ฌวบฌุนโน่ว่าจะเปธ็ไดฝถางตรงยรือถางอ้อน ยรืออฝู่ภาฝใต้การฌวบฌุนเดีฝวกัธกับบริผัถฯ 

ธอกจากธ๊ีบุฌฌลยรือกิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธฝังยนาฝรวนถืงบริผัถร่วนและบุฌฌลยรือกิจการถ่ีนีสิถธิออกเสีฝงไดฝ

ถางตรงยรือถางอ้อนซ่ืงถ าใย้นีอิถธิมลอฝ่างเปธ็สาระส าฌัญต่อบริผัถฯ พู้บริยารส าฌัญ กรรนการยรือมธักงาธของ

บริผัถฯถ่ีนีอ าธาจใธการวางแพธและฌวบฌุนการด าเธิธงาธของบริผัถฯ 

5.9 เงิธตราต่างประเถศ 

 บริผัถฯแสดงงบการเงิธเป็ธสกุลเงิธบาถ ซ่ืงเปธ็สกุลเงิธถ่ีใช้ใธการด าเธิธงาธของบริผัถฯ 

 ราฝการถ่ีเป็ธเงิธตราต่างประเถศแปลงฌ่าเป็ธเงิธบาถไดฝใช้อัตราแลกเปล่ีฝธ ณ วัธถ่ีเกิดราฝการ สิธถรัมฝ์และ

ยธ๊ีสิธถ่ีเป็ธตัวเงิธซ่ืงอฝู่ใธสกุลเงิธตราต่างประเถศโด้แปลงฌ่าเป็ธเงิธบาถไดฝใช้อัตราแลกเปล่ีฝธ ณ วัธสิ๊ธรอบ

ระฝะเวลาราฝงาธ 

ก า โ ร แ ล ะ ข าด ถุ ธ ถ่ี เ กิ ด จ า กก า ร เ ป ล่ี ฝธ แปลง ใ ธอั ต ร า แ ลก เ ป ล่ี ฝ ธ โ ด้ ร ว นอ ฝู่ ใ ธ ก า รฌ า ธ วณพล                           

การด าเธิธงาธ 

5.10 การด้อฝฌ่าของสิธถรัมฝ์ถ่ีโน่ใช่สิธถรัมฝ์ถางการเงิธ 

 ถุกวัธสิ๊ธรอบระฝะเวลาราฝงาธ บริผัถฯจะถ าการประเนิธการด้อฝฌ่าของถ่ีดิธ อาฌารและอุปกรณ์สิธถรัมฝ์สิถธิการ

ใช้ อสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธยรือสิธถรัมฝ์ถ่ีโน่นีตัวตธอื่ธของบริผัถฯยากนีข้อบ่งช๊ีว่าสิธถรัมฝ์ดังกล่าวอาจ

ด้อฝฌ่า บริผัถฯรับรู้ขาดถุธจากการด้อฝฌ่าเน่ือนูลฌ่าถ่ีฌาดว่าจะโด้รับฌืธของสิธถรัมฝ์นีนูลฌ่าต ่ากว่านูลฌ่าตานบัญชี

ของสิธถรัมฝ์ธ๊ัธ ถ๊ังธ๊ีนูลฌ่าถ่ีฌาดว่าจะโด้รับฌืธยนาฝถืงนูลฌ่าฝุติธรรนยักต้ธถุธใธการขาฝของสิธถรัมฝ์ยรือนูลฌ่า

จากการใช้สิธถรัมฝ์แล้วแต่ราฌาใดจะสูงกว่า 

 บริผัถฯจะรับรู้ราฝการขาดถุธจากการด้อฝฌ่าใธส่วธของก าโรยรือขาดถุธ 

ยากใธการประเนิธการด้อฝฌ่าของสิธถรัมฝ์ นีข้อบ่งช๊ีถ่ีแสดงใย้เย็ธว่าพลขาดถุธจากการด้อฝฌ่าของสิธถรัมฝ์ถ่ีรับรู้

ใธงวดก่อธโด้ยนดโปยรือลดลง บริผัถฯจะประนาณนูลฌ่าถ่ีฌาดว่าจะโด้รับฌืธของสิธถรัมฝ์ธ๊ัธ และจะกลับราฝการ

พลขาดถุธจากการด้อฝฌ่าถ่ีรับรู้ใธงวดก่อธก็ต่อเน่ือนีการเปล่ีฝธแปลงประนาณการถ่ีใช้ก ายธดนูลฌ่าถ่ีฌาดว่าจะ

โด้รับฌืธภาฝยลังจากการรับรู้พลขาดถุธจากการด้อฝฌ่าฌร๊ังล่าสุด ไดฝนูลฌ่าตานบัญชีของสิธถรัมฝ์ถ่ีเม่ินข๊ืธจาก 
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การกลับราฝการพลขาดถุธจากการด้อฝฌ่าต้องโน่สูงกว่านูลฌ่าตานบัญชีถ่ีฌวรจะเป็ธยากกิจการโน่เฌฝรับรู้พล

ขาดถุธจากการด้อฝฌ่าของสิธถรัมฝ์ใธงวดก่อธ ๆ บริผัถฯจะบัธถืกกลับราฝการพลขาดถุธจากการด้อฝฌ่าของ

สิธถรัมฝ์ไดฝรับรู้โปฝังส่วธของก าโรยรือขาดถุธถัธถี 

5.11 พลประไฝชธ์ของมธักงาธ 

 พลประไฝชธ์ระฝะส๊ัธของมธักงาธ 

 บริผัถฯรับรู้เงิธเดือธ ฌ่าจ้าง ไบธัส และเงิธสนถบกองถุธประกัธสังฌนเป็ธฌ่าใช้จ่าฝเน่ือเกิดราฝการ 

 พลประไฝชธ์ยลังออกจากงาธของมธักงาธและพลประไฝชธ์ระฝะฝาวอืธ่ของมธักงาธ 

 ไฌรงการสนถบเงิธ 

 บริผัถฯและมธักงาธโด้ร่วนกัธจัดต๊ังกองถุธส ารองเล๊ีฝงชีม ซ่ืงประกอบด้วฝเงิธถ่ีมธักงาธจ่าฝสะสนและเงิธถ่ี

บริผัถฯจ่าฝสนถบใย้เปธ็ราฝเดือธ สิธถรัมฝ์ของกองถุธส ารองเล๊ีฝงชีมโด้แฝกออกจากสิธถรัมฝ์ของบริผัถฯ เงิธถ่ี

บริผัถฯจ่าฝสนถบกองถุธส ารองเล๊ีฝงชีมบัธถืกเปธ็ฌ่าใช้จ่าฝใธปถ่ีึเกิดราฝการ 

 ไฌรงการพลประไฝชธ์ยลังออกจากงาธและพลประไฝชธ์ระฝะฝาวอืธ่ของมธักงาธ 

 บริผัถฯนีภาระส ายรับเงิธชดเชฝถ่ีต้องจ่าฝใย้แก่มธักงาธเน่ือออกจากงาธตานกฎยนาฝแรงงาธ และไฌรงการ

พลประไฝชธ์ระฝะฝาวอื่ธของมธักงาธ โด้แก่ ไฌรงการเงิธรางวัลการปฏิบัติงาธฌรบก ายธดระฝะเวลา บริผัถฯถือว่า

เงิธชดเชฝดังกล่าวเปธ็ไฌรงการพลประไฝชธ์ยลังออกจากงาธส ายรับมธักงาธ  

 บริผัถฯฌ าธวณยธ๊ีสิธตานไฌรงการพลประไฝชธ์ยลังออกจากงาธของมธักงาธ และไฌรงการพลประไฝชธ์ระฝะฝาว

อื่ธของมธักงาธ ไดฝใช้วิธีฌิดลดแต่ละยธ่วฝถ่ีประนาณการโว้ (Projected Unit Credit Method) ไดฝ

พู้เช่ีฝวชาญอิสระโด้ถ าการประเนิธภาระพูกมัธดังกล่าวตานยลักฌณิตศาสตร์ประกัธภัฝ  

 พลก าโรยรือขาดถุธจากการประนาณการตานยลักฌณิตศาสตร์ประกัธภัฝส ายรับไฌรงการพลประไฝชธ์ยลังออกจาก

งาธของมธักงาธจะรับรู้ถัธถีใธก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอื่ธ และพลก าโรยรือขาดถุธจากการประนาณการตานยลัก

ฌณิตศาสตร์ประกัธภัฝส ายรับไฌรงการพลประไฝชธ์ระฝะฝาวอื่ธของมธักงาธจะรับรู้ถัธถีใธก าโรยรือขาดถุธ 

5.12 ประนาณการยธ๊ีสิธ 

 บริผัถฯจะบัธถืกประนาณการยธ๊ีสิธโว้ใธบัญชีเน่ือภาระพูกมัธซ่ืงเป็ธพลนาจากเยตุการณ์ใธอดีตโด้เกิดข๊ืธแล้ว และนี

ฌวานเปธ็โปโด้ฌ่อธข้างแธ่ธอธว่าบริผัถฯจะเสีฝถรัมฝากรเชิงเศรผฐกิจโปเม่ือปลดเปล๊ืองภาระพูกมัธธ๊ัธ และบริผัถฯ

สานารถประนาณนูลฌ่าภาระพูกมัธธ๊ัธโด้อฝ่างธ่าเช่ือถือ  

5.13 ภาผีเงิธโด้  

 ภาผีเงิธโด้ประกอบด้วฝภาผีเงิธโด้ปจัจุบัธและภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชี 

 

ภาผีเงิธโด้ปัจจุบัธ 

 บริผัถฯบัธถืกภาผีเงิธโด้ปจัจุบัธตานจ าธวธถ่ีฌาดว่าจะจ่าฝใย้กับยธ่วฝงาธจัดเก็บภาผีของรัฐ ไดฝฌ าธวณจากก าโร

ถางภาผีตานยลักเกณท์ถ่ีก ายธดใธกฎยนาฝภาผีอากร 

 ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชี 

 บริผัถฯบัธถืกภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีของพลแตกต่างช่ัวฌราวระยว่างราฌาตานบัญชีของสิธถรัมฝ์และยธ๊ีสิธ ณ 

วัธสิ๊ธรอบระฝะเวลาราฝงาธกับฐาธภาผีของสิธถรัมฝ์และยธ๊ีสิธถ่ีเก่ีฝวข้องธ๊ัธ ไดฝใช้อัตราภาผีถ่ีนีพลบังฌับใช้ ณ 

วัธสิ๊ธรอบระฝะเวลาราฝงาธ  

 บริผัถฯรับรู้ยธ๊ีสิธภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีของพลแตกต่างช่ัวฌราวถ่ีต้องเสีฝภาผีถุกราฝการ แต่รับรู้สิธถรัมฝ์

ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีส ายรับพลแตกต่างช่ัวฌราวถ่ีใช้ยักภาผี รวนถ๊ังพลขาดถุธถางภาผีถ่ีฝังโน่โด้ใช้ใธจ าธวธ 
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เถ่าถ่ีนีฌวานเป็ธโปโด้ฌ่อธข้างแธ่ถ่ีบริผัถฯจะนีก าโรถางภาผีใธอธาฌตเมีฝงมอถ่ีจะใช้ประไฝชธ์จากพลแตกต่าง

ช่ัวฌราวถ่ีใช้ยักภาผีและพลขาดถุธถางภาผีถ่ีฝังโน่โด้ใช้ธ๊ัธ 

 บริผัถฯจะถบถวธนูลฌ่าตานบัญชีของสิธถรัมฝ์ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีถุกสิ๊ธรอบระฝะเวลาราฝงาธและจะถ าการ

ปรับลดนูลฌ่าตานบัญชีดังกล่าว ยากนีฌวานเป็ธโปโด้ฌ่อธข้างแธ่ว่าบริผัถฯจะโน่นีก าโรถางภาผีเมีฝงมอต่อการธ า

สิธถรัมฝ์ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีถ๊ังยนดยรือบางส่วธนาใช้ประไฝชธ์ 

 บริผัถฯจะบัธถืกภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีไดฝตรงโปฝังส่วธของพู้ถือยุ้ธยากภาผีถ่ีเกิดข๊ืธเก่ีฝวข้องกับราฝการถ่ีโด้

บัธถืกไดฝตรงโปฝังส่วธของพู้ถือยุ้ธ  

5.14 เฌร่ืองนือถางการเงิธ 

 ธไฝบาฝการบัญชีถีถื่อปฏิบัติต๊ังแต่วัธถี ่1 ตุลาฌน 2563 

บริผัถฯรับรู้ราฝการเน่ือเร่ินแรกของสิธถรัมฝ์ถางการเงิธด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรน และบวกด้วฝต้ธถุธการถ าราฝการ

เฉมาะใธกรณีถ่ีเป็ธสิธถรัมฝ์ถางการเงิธถ่ีโน่โด้วัดนูลฌ่าด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรนพ่าธก าโรยรือขาดถุธ อฝ่างโรก็ตาน 

ส ายรับลูกยธ๊ีการฌ้าถ่ีโน่นีองฌ์ประกอบเก่ีฝวกับการจัดยาเงิธถ่ีนีธัฝส าฌัญ บริผัถฯจะรับรู้สิธถรัมฝ์ถางการเงิธ

ดังกล่าวด้วฝราฌาของราฝการ ตานถ่ีกล่าวโว้ใธธไฝบาฝการบัญชีเร่ืองการรับรู้ราฝโด้ 

การจัดประเภถราฝการและการวัดนูลฌ่าของสิธถรัมฝ์ถางการเงิธ 

บริผัถฯจัดประเภถสิธถรัมฝ์ถางการเงิธ ณ วัธถ่ีรับรู้ราฝการเร่ินแรก เป็ธสิธถรัมฝ์ถางการเงิธถ่ีวัดนูลฌ่าใธ

ภาฝยลังด้วฝราฌาถุธตัดจ ายธ่าฝ สิธถรัมฝ์ถางการเงิธถ่ีวัดนูลฌ่าใธภาฝยลังด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรนพ่าธก าโรขาดถุธ

เบ็ดเสร็จอื่ธ และสิธถรัมฝ์ถางการเงิธถ่ีวัดนูลฌ่าใธภาฝยลังด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรนพ่าธก าโรยรือขาดถุธ ไดฝมิจารณา

จากแพธธุรกิจของกิจการใธการจัดการสิธถรัมฝ์ถางการเงิธ และลักผณะของกระแสเงิธสดตานสัญญาของ

สิธถรัมฝ์ถางการเงิธ 

สิธถรัมฝ์ถางการเงิธถ่ีวัดนูลฌ่าด้วฝราฌาถุธตัดจ ายธ่าฝ  

บริผัถฯวัดนูลฌ่าสิธถรัมฝ์ถางการเงิธด้วฝราฌาถุธตัดจ ายธ่าฝ เน่ือบริผัถฯถือฌรองสิธถรัมฝ์ถางการเงิธธ๊ัธเม่ือรับ

กระแสเงิธสดตานสัญญา และเง่ือธโขตานสัญญาของสิธถรัมฝ์ถางการเงิธก่อใย้เกิดกระแสเงิธสดถ่ีเป็ธการรับ

ช าระเมีฝงเงิธต้ธและดอกเบ๊ีฝจากฝอดฌงเยลือของเงิธต้ธใธวัธถ่ีระบุโว้เถ่าธ๊ัธ  

สิธถรัมฝ์ถางการเงิธดังกล่าววัดนูลฌ่าใธภาฝยลังไดฝใช้วิธีดอกเบ๊ีฝถ่ีแถ้จริงและต้องนีการประเนิธการด้อฝฌ่า ถ๊ังธ๊ี 

พลก าโรและขาดถุธถ่ีเกิดข๊ืธจากการตัดราฝการ การเปล่ีฝธแปลง ยรือการด้อฝฌ่าของสิธถรัมฝ์ดังกล่าวจะรับรู้ใธ

ส่วธของก าโรยรือขาดถุธ    

 

สิธถรัมฝ์ถางการเงิ ธ ถ่ี นีการก ายธดใย้ วัด นูลฌ่ าด้วฝนูลฌ่ า ฝุติธรรนพ่ าธก า โรขาดถุธเ บ็ดเสร็จอื่ ธ                            

(ตราสารถุธ)  

ณ วัธถ่ีรับรู้ราฝการวัธแรก บริผัถฯสานารถเลือกจัดประเภถเงิธลงถุธใธตราสารถุธซ่ืงโน่โด้ถือโว้เม่ือฌ้า เป็ธตรา

สารถุธถ่ีก ายธดใย้วัดนูลฌ่าด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรนพ่าธก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอื่ธ ไดฝโน่สานารถเปล่ีฝธการจัดประเภถใธ

ภาฝยลังโด้ ถ๊ังธ๊ี การจัดประเภถราฝการจะมิจารณาเป็ธราฝตราสาร  

พลก าโรและขาดถุธถ่ีรับรู้ใธก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอื่ธของสิธถรัมฝ์ถางการเงิธธ๊ีจะโน่สานารถไอธโปรับรู้ใธส่วธของ

ก าโรยรือขาดถุธโด้ใธภาฝยลัง  

เงิธปัธพลรับจากเงิธลงถุธดังกล่าวถือเป็ธราฝโด้อื่ธใธส่วธของก าโรยรือขาดถุธ เว้ธแต่ใธกรณีถ่ีเป็ธการโด้รับฌืธ

ของต้ธถุธการลงถุธใธสิธถรัมฝ์ถางการเงิธอฝ่างชัดเจธ บริผัถฯจะรับรู้ราฝการธ๊ัธใธก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอื่ธ  
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ธอกจากธ๊ี เงิธลงถุธใธตราถุธถ่ีก ายธดใย้วัดนูลฌ่าด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรนพ่าธก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอื่ธโน่นีข้อก ายธดใย้

ประเนิธการด้อฝฌ่า  

การจัดประเภถราฝการและการวัดนูลฌ่าของยธ๊ีสิธถางการเงิธ 

ฝกเว้ธยธ๊ีสิธตราสารอธุมัธธ์ บริผัถฯรับรู้ราฝการเน่ือเร่ินแรกส ายรับยธ๊ีสิธถางการเงิธด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรนยักต้ธถุธ

การถ าราฝการ และจัดประเภถยธ๊ีสิธถางการเงิธเป็ธยธ๊ีสิธถางการเงิธถ่ีวัดนูลฌ่าใธภาฝยลังด้วฝราฌาถุธตัด

จ ายธ่าฝ ไดฝใช้วิธีดอกเบ๊ีฝถ่ีแถ้จริง ถ๊ังธ๊ี พลก าโรและขาดถุธถ่ีเกิดข๊ืธจากการตัดราฝการยธ๊ีสิธถางการเงิธและการ

ตัดจ ายธ่าฝตานวิธีดอกเบ๊ีฝถ่ีแถ้จริงจะรับรู้ใธส่วธของก าโรยรือขาดถุธ ไดฝการฌ าธวณนูลฌ่าราฌาถุธตัดจ ายธ่าฝ

ฌ าธืงถืงฌ่าธรรนเธีฝนยรือต้ธถุธถ่ีถือเป็ธส่วธยธ่ืงของอัตราดอกเบ๊ีฝถ่ีแถ้จริงธ๊ัธด้วฝ ถ๊ังธ๊ี ฌ่าตัดจ ายธ่าฝตานวิธี

ดอกเบ๊ีฝถ่ีแถ้จริงแสดงเปธ็ส่วธยธ่ืงของต้ธถุธถางการเงิธใธส่วธของก าโรยรือขาดถุธ  

การตัดราฝการของเฌร่ืองนือถางการเงิธ 

สิธถรัมฝ์ถางการเงิธจะถูกตัดราฝการออกจากบัญชี เน่ือสิถธิถ่ีจะโด้รับกระแสเงิธสดของสิธถรัมฝ์ธ๊ัธโด้สิ๊ธสุดลง 

ยรือโด้นีการไอธสิถธิถ่ีจะโด้รับกระแสเงิธสดของสิธถรัมฝ์ธ๊ัธ รวนถืงโด้นีการไอธฌวานเสี่ฝงและพลตอบแถธเกือบ

ถ๊ังยนดของสิธถรัมฝ์ธ๊ัธ ยรือนีการไอธการฌวบฌุนใธสิธถรัมฝ์ธ๊ัธ แน้ว่าจะโน่นีการไอธยรือโน่โด้ฌงโว้ซ่ืงฌวานเสี่ฝง

และพลตอบแถธเกือบถ๊ังยนดของสิธถรัมฝ์ธ๊ัธ   

บริผัถฯตัดราฝการยธ๊ีสิธถางการเงิธก็ต่อเน่ือโด้นีการปฏิบัติตานภาระพูกมัธของยธ๊ีสิธธ๊ัธแล้ว                   นี

การฝกเลิกภาระพูกมัธธ๊ัธ ยรือนีการสิ๊ธสุดลงของภาระพูกมัธธ๊ัธ ใธกรณีถ่ีนีการเปล่ีฝธยธ๊ีสิธถางการเงิธถ่ีนีอฝู่ใย้

เปธ็ยธ๊ีสิธใยน่จากพู้ใย้กู้ราฝเดีฝวกัธซ่ืงนีข้อก ายธดถ่ีแตกต่างกัธอฝ่างนาก ยรือนีการแก้โขข้อก ายธดของยธ๊ีสิธถ่ีนี

อฝู่อฝ่างเป็ธสาระส าฌัญ จะถือว่าเป็ธการตัดราฝการยธ๊ีสิธเดินและรับรู้ยธ๊ีสิธใยน่ ไดฝรับรู้พลแตกต่างของนูลฌ่า

ตานบัญชีดังกล่าวใธส่วธของก าโรยรือขาดถุธ  

การด้อฝฌ่าของสิธถรัมฝ์ถางการเงิธ 

บริผัถฯรับรู้ฌ่าเพ่ือพลขาดถุธด้าธเฌรดิตถ่ีฌาดว่าจะเกิดข๊ืธของตราสารยธ๊ีถ๊ังยนดถ่ีโน่โด้วัดนูลฌ่าด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรน

พ่าธก าโรยรือขาดถุธ พลขาดถุธด้าธเฌรดิตถ่ีฌาดว่าจะเกิดข๊ืธฌ าธวณจากพลต่างของกระแสเงิธสดถ่ีจะฌรบก ายธด

ช าระตานสัญญากับกระแสเงิธสดถ๊ังยนดถ่ีบริผัถฯฌาดว่าจะโด้รับช าระ และฌิดลดด้วฝอัตราดอกเบ๊ีฝถ่ีแถ้จริง

ไดฝประนาณของสิธถรัมฝ์ถางการเงิธ ณ วัธถ่ีโด้นา 

ใธกรณีถ่ีฌวานเสี่ฝงด้าธเฌรดิตของสิธถรัมฝ์โน่โด้เม่ินข๊ืธอฝ่างนีธัฝส าฌัญธับต๊ังแต่การรับรู้ราฝการเร่ินแรก บริผัถ

ฯวัดนูลฌ่าพลขาดถุธด้าธเฌรดิตถ่ีฌาดว่าจะเกิดข๊ืธไดฝมิจารณาจากการพิดสัญญาถ่ีอาจจะเกิดข๊ืธใธ 12 เดือธ

ข้างยธ้า ใธขณะถ่ียากฌวานเสี่ฝงด้าธเฌรดิตของสิธถรัมฝ์เม่ินข๊ืธอฝ่างนีธัฝส าฌัญธับต๊ังแต่การรับรู้ราฝการ

เร่ินแรก บริผัถฯวัดนูลฌ่าพลขาดถุธด้วฝจ าธวธเงิธถ่ีเถ่ากับพลขาดถุธด้าธเฌรดิตถ่ีฌาดว่าจะเกิดข๊ืธตลอดอาฝุถ่ี

เยลืออฝู่ของเฌร่ืองนือถางการเงิธ  

บริผัถฯมิจารณาว่าฌวานเสี่ฝงด้าธเฌรดิตจะเม่ินข๊ืธอฝ่างนีธัฝส าฌัญ เน่ือนีการฌ้างช าระการจ่าฝเงิธตานสัญญาเกิธ

กว่า 30 วัธ และมิจารณาว่าสิธถรัมฝ์ถางการเงิธธ๊ัธนีการพิดสัญญา เน่ือนีการฌ้างช าระการจ่าฝเงิธตานสัญญาเกิธ

กว่า 90 วัธ อฝ่างโรก็ตาน ใธบางกรณี บริผัถฯอาจมิจารณาว่าสิธถรัมฝ์ถางการเงิธธ๊ัธนีการเม่ินข๊ืธของฌวานเสี่ฝง

ด้าธเฌรดิตอฝ่างนีธัฝส าฌัญและนีการพิดสัญญาไดฝมิจารณาจากข้อนูลภาฝใธยรือข้อนูลภาฝธอกอื่ธ เช่ธ อัธดับฌวาน

ธ่าเช่ือถือด้าธเฌรดิตของพู้ออกตราสาร  

บริผัถฯใช้วิธีการอฝ่างง่าฝใธการฌ าธวณพลขาดถุธด้าธเฌรดิตถ่ีฌาดว่าจะเกิดข๊ืธส ายรับลูกยธ๊ีการฌ้า ดังธ๊ัธ ถุกวัธ

สิ๊ธรอบระฝะเวลาราฝงาธ บริผัถฯจืงโน่นีการติดตานการเปล่ีฝธแปลงของฌวานเสี่ฝงถางด้าธเฌรดิต แต่จะรับรู้ฌ่า

เพ่ือพลขาดถุธจากพลขาดถุธด้าธเฌรดิตถ่ีฌาดว่าจะเกิดข๊ืธตลอดอาฝุของลูกยธ๊ีการฌ้า ไดฝอ้างอิงจากข้อนูลพล

ขาดถุธด้าธเฌรดิตจากประสบการณ์ใธอดีต ปรับปรุงด้วฝข้อนูลการฌาดการณ์โปใธอธาฌตเก่ีฝวกับลูกยธ๊ีธ๊ัธและ

สภามแวดล้อนถางด้าธเศรผฐกิจ  

 

สิธถรัมฝ์ถางการเงิธจะถูกตัดจ ายธ่าฝออกจากบัญชี เน่ือกิจการฌาดว่าจะโน่โด้รับฌืธกระแสเงิธสดตานสัญญาอีก

ต่อโป  
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การยักกลบของเฌร่ืองนือถางการเงิธ 

สิธถรัมฝ์ถางการเงิธและยธ๊ีสิธถางการเงิธจะธ านายักกลบกัธ และแสดงด้วฝฝอดสุถธิใธงบแสดงฐาธะการเงิธ ก็

ต่อเน่ือบริผัถฯนีสิถธิบังฌับใช้โด้ตานกฎยนาฝอฝู่แล้วใธการยักกลบจ าธวธเงิธถ่ีรับรู้ และบริผัถฯนีฌวานต๊ังใจถ่ีจะ

ช าระด้วฝฝอดสุถธิ ยรือต๊ังใจถ่ีจะรับสิธถรัมฝ์และช าระยธ๊ีสิธมร้อนกัธ 

ธไฝบาฝการบัญชีถีถื่อปฏิบัติก่อธวัธถี ่1 ตุลาฌน 2563 

ลูกยธ๊ีการฌ้า 

ลูกยธ๊ีการฌ้าแสดงนูลฌ่าตานจ าธวธนูลฌ่าสุถธิถ่ีจะโด้รับ บริผัถฯบัธถืกฌ่าเพ่ือยธ๊ีสงสัฝจะสูญส ายรับพลขาดถุธ

ไดฝประนาณถ่ีอาจเกิดข๊ืธจากการเก็บเงิธจากลูกยธ๊ีโน่โด้ ซ่ืงไดฝถ่ัวโปมิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิธและ

การวิเฌราะย์อาฝุยธ๊ี 

เงิธลงถุธ 

เงิธลงถุธใธตราสารถุธถ่ีโน่อฝู่ใธฌวานต้องการของตลาดถือเปธ็เงิธลงถุธถ่ัวโป ซ่ืงแสดงใธราฌาถุธสุถธิจากฌ่าเพ่ือ

การด้อฝฌ่า (ถ้านี)   

บริผัถฯใช้วิธีถัวเฉล่ีฝถ่วงธ ๊ายธักใธการฌ าธวณต้ธถุธของเงิธลงถุธ 

5.15 การวัดนูลฌ่าฝุติธรรน 

 นูลฌ่าฝุติธรรน ยนาฝถืง ราฌาถ่ีฌาดว่าจะโด้รับจากจากการขาฝสิธถรัมฝ์ยรือเป็ธราฌาถ่ีจะต้องจ่าฝเม่ือไอธยธ๊ีสิธใย้

พู้อื่ธ ไดฝราฝการดังกล่าวเป็ธราฝการถ่ีเกิดข๊ืธใธสภามปกติระยว่างพู้ซ๊ือและพู้ขาฝ (พู้ร่วนใธตลาด) ณ วัธถ่ีวัด

นูลฌ่า บริผัถฯใช้ราฌาเสธอซ๊ือขาฝใธตลาดถ่ีนีสภามฌล่องใธการวัดนูลฌ่าฝุติธรรนของสิธถรัมฝ์และยธ๊ีสิธซ่ืง

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธถ่ีเก่ีฝวข้องก ายธดใย้ต้องวัดนูลฌ่าด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรน ฝกเว้ธใธกรณีถ่ีโน่นีตลาด

ถ่ีนีสภามฌล่องส ายรับสิธถรัมฝ์ยรือยธ๊ีสิธถ่ีนีลักผณะเดีฝวกัธยรือโน่สานารถยาราฌาเสธอซ๊ือขาฝใธตลาดถ่ีนีสภาม

ฌล่องโด้ บริผัถฯจะประนาณนูลฌ่าฝุติธรรนไดฝใช้เถฌธิฌการประเนิธนูลฌ่าถ่ีเยนาะสนกับแต่ละสถาธการณ์ และ

มฝาฝานใช้ข้อนูลถ่ีสานารถสังเกตโด้ถ่ีเก่ีฝวข้องกับสิธถรัมฝ์ยรือยธ๊ีสิธถ่ีจะวัดนูลฌ่าฝุติธรรนธ๊ัธใย้นากถ่ีสุด  

 ล า ดับ ช๊ัธของ นูล ฌ่ า ฝุ ติ ธ รรน ถ่ี ใ ช้ วั ด นูล ฌ่ า แล ะ เปิด เพฝ นูล ฌ่ า ฝุ ติ ธ รรนของสิ ธถ รัม ฝ์แล ะย ธ๊ี สิ ธ ใ ธ                                

งบการเงิธแบ่งออกเปธ็สานระดับตานประเภถของข้อนูลถ่ีธ านาใช้ใธการวัดนูลฌ่าฝุติธรรน ดังธ๊ี 

 ระดับ 1  ใช้ข้อนูลราฌาเสธอซ๊ือขาฝของสิธถรัมฝ์ยรือยธ๊ีสิธอฝ่างเดีฝวกัธใธตลาดถ่ีนีสภามฌล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อนูลอื่ธถ่ีสานารถสังเกตโด้ของสิธถรัมฝ์ยรือยธ๊ีสิธ โน่ว่าจะเปธ็ข้อนูลถางตรงยรือถางอ้อน 

 ระดับ 3 ใช้ข้อนูลถ่ีโน่สานารถสังเกตโด้ เช่ธ ข้อนูลเก่ีฝวกับกระแสเงิธใธอธาฌตถ่ีกิจการประนาณข๊ืธ  

 ถุกวัธสิ๊ธรอบระฝะเวลาราฝงาธ บริผัถฯจะประเนิธฌวานจ าเป็ธใธการไอธราฝการระยว่างล าดับช๊ัธของนูลฌ่าฝุติธรรน

ส ายรับสิธถรัมฝ์และยธ๊ีสิธถ่ีถืออฝู่ ณ วัธสิ๊ธรอบระฝะเวลาราฝงาธถ่ีนีการวัดนูลฌ่าฝุติธรรนแบบเกิดข๊ืธประจ า 

6. การใช้ดุลฝมิธิจและประนาณการถางบัญชีถ่ีส าฌัญ 

 ใธการจัดถ างบการเงิธตานนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฟ่าฝบริยารจ าเป็ธต้องใช้ดุลฝมิธิจและการประนาณ

การใธเร่ืองถ่ีนีฌวานโน่แธ่ธอธเสนอ การใช้ดุลฝมิธิจและการประนาณการดังกล่าวธ๊ีส่งพลกระถบต่อจ าธวธเงิธถ่ี 

 

 

แสดงใธงบการเงิธและต่อข้อนูลถ่ีแสดงใธยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธ พลถ่ีเกิดข๊ืธจริงอาจแตกต่างโปจากจ าธวธ

ถ่ีประนาณการโว้ การใช้ดุลฝมิธิจและการประนาณการถ่ีส าฌัญนีดังธ๊ี 
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ถ่ีดิธ อาฌารและอุปกรณ์และฌ่าเส่ือนราฌา 

 ใธการฌ าธวณฌ่าเสื่อนราฌาของอาฌารและอุปกรณ์ ฟ่าฝบริยารจ าเป็ธต้องถ าการประนาณอาฝุการใย้ประไฝชธ์และ

นูลฌ่าฌงเยลือเน่ือเลิกใช้งาธของอาฌารและอุปกรณ์ และต้องถบถวธอาฝุการใย้ประไฝชธ์และนูลฌ่าฌงเยลือใยน่ยากนี

การเปล่ีฝธแปลงเกิดข๊ืธ 

ธอกจากธ๊ี ฟ่าฝบริยารจ าเป็ธต้องสอบถาธการด้อฝฌ่าของถ่ีดิธ อาฌารและอุปกรณ์ใธแต่ละช่วงเวลาและบัธถืก

ขาดถุธจากการด้อฝฌ่ายากฌาดว่านูลฌ่าถ่ีฌาดว่าจะโด้รับฌืธต ่ากว่านูลฌ่าตานบัญชีของสิธถรัมฝ์ธ๊ัธ ใธการธ๊ีฟ่าฝ

บริยารจ าเปธ็ต้องใช้ดุลฝมิธิจถ่ีเก่ีฝวข้องกับการฌาดการณ์ราฝโด้และฌ่าใช้จ่าฝใธอธาฌตซ่ืงเก่ีฝวเธ่ืองกับสิธถรัมฝ์

ธ๊ัธ 

 การรับประกัธสิธฌ้าเม่ือสร้างฌวานเชื่อน่ัธแก่ลูกฌ้า 

ใธการประนาณฌ่าใช้จ่าฝการรับประกัธสิธฌ้า ฟ่าฝบริยารจ าเป็ธต้องใช้ดุลฝมิธิจใธการประนาณฌ่าใช้จ่าฝถ่ีจะเกิดข๊ืธ

จากการรับฌืธยรือซ่อนแซนสิธฌ้า ส ายรับสิธฌ้าถ่ีขาฝระยว่างปึและนี การรับประกัธ ไดฝฌ าธืงถืงประสบการณ์ใธ

อดีตและข้อนูลการเรีฝกร้องฌ่าเสีฝยาฝจากการรับประกัธถ่ีนีอฝู่ใธขณะธ๊ัธ 

ฌดีภอ๋งร้อง 

บริผัถฯนียธ๊ีสิธถ่ีอาจจะเกิดข๊ืธจากการถูกภอ๋งร้องเรีฝกฌ่าเสีฝยาฝ ใธการธ๊ีฟ่าฝบริยารจ าเป็ธต้องใช้ดุลฝมิธิจใธการ

ประเนิธพลของฌดีถ่ีถูกภอ๋งร้อง  

7. ราฝการธุรกิจกับกิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ 

ใธระยว่างปึ บริผัถฯนีราฝการธุรกิจถ่ีส าฌัญกับบุฌฌลยรือกิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ ราฝการธุรกิจดังกล่าวเป็ธโปตาน

เง่ือธโขถางการฌ้าและเกณท์ตานถ่ีตกลงกัธระยว่างบริผัถฯและบุฌฌลยรือกิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธเยล่าธ๊ัธ ซ่ืงเป็ธโป

ตานปกติธุรกิจไดฝสานารถสรุปโด้ดังธ๊ี 

 (ยธ่วฝ: ล้าธบาถ) 

 2564 2563 ธไฝบาฝการก ายธดราฌา 

ราฝการธุรกิจกับกิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ    

ราฝโด้จากการขาฝ 159 102 ราฌาถุธบวกก าโรส่วธเม่ิน 

ราฝโด้อื่ธ 10 2 ราฌาถุธบวกก าโรส่วธเม่ิน 

ซ๊ือวัตถุดิบและสิธฌ้าส าเร็จรูป 381 282 ราฌาถุธบวกก าโรส่วธเม่ิน 

ซ๊ือสิธถรัมฝ์ 3 1 ราฌาถ่ีตกลงร่วนกัธ 

ฌ่าลิขสิถธํิ 17 15 ร้อฝละ 2 ของฝอดขาฝสุถธิ 
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ฝอดฌง ฌ้ างร ะยว่ า งบ ริ ผั ถ ฯแล ะ กิ จก า ร ถ่ี เ ก่ี ฝว ข้ อง กัธ  ณ วั ธ ถ่ี  30 กั ธฝ า ฝธ  2564 แล ะ  2563                                               

นีราฝละเอีฝดดังธ๊ี 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2564 2563 

ลูกยธ๊ีการฌ้าและลูกยธ๊ีอื่ธ - กิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ (ยนาฝเยตุ 9)   

ลูกยธ๊ีการฌ้า - กิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ   

   บริผัถถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ 35,060 16,696 

ลูกยธ๊ีอื่ธ - กิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ   

   บริผัถถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ 25 262 

เจ้ายธ๊ีการฌ้าและเจ้ายธ๊ีอื่ธ - กิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ (ยนาฝเยตุ 17)   

เจ้ายธ๊ีการฌ้า - กิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ   

   บริผัถถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ 70,566 54,596 

เจ้ายธ๊ีอื่ธ - กิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ   

   บริผัถถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ 1,398 550 

ฌ่าลิขสิถธํิฌ้างจ่าฝ - กิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ   

   บริผัถถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ 3,803 3,959 

 ฌ่าตอบแถธกรรนการและพู้บริยาร 

 ใธระยว่างปสึิ๊ธสุดวัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 และ 2563 บริผัถฯนีฌ่าใช้จ่าฝพลประไฝชธ์มธักงาธถ่ีใย้แก่กรรนการและ

พู้บริยาร ดังต่อโปธ๊ี 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2564 2563 

พลประไฝชธ์ระฝะสั๊ธ 82,791 56,719 

พลประไฝชธ์ยลังออกจากงาธ 4,131 3,106 

รวน 86,922 59,825 

8. เงิธสดและราฝการเถีฝบเถ่าเงิธสด 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2564 2563 

เงิธสด 411 377 

เงิธฟากธธาฌาร 177,107 475,475 

รวน 177,518 475,852 

 ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 เงิธฟากธธาฌารนีอัตราดอกเบ๊ีฝระยว่างร้อฝละ 0.05 ถืง 0.75 ต่อปึ (2563: ร้อฝละ 

0.05 ถืง 0.75 ต่อป)ึ  
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9. ลูกยธ๊ีการฌ้าและลูกยธ๊ีอื่ธ  

    (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2564 2563 

ลูกยธ๊ีการฌ้า - กิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ   

อาฝุยธ๊ีฌงฌ้างธับจากวัธถ่ีถืงก ายธดช าระ   

ฝังโน่ถืงก ายธดช าระ 30,828 16,696 

ฌ้างช าระโน่เกิธ 3 เดือธ 4,232 - 

รวนลูกยธ๊ีการฌ้า - กิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ 35,060 16,696 

ลูกยธ๊ีการฌ้า - กิจการถ่ีโน่เก่ีฝวข้องกัธ   

อาฝุยธ๊ีฌงฌ้างธับจากวัธถ่ีถืงก ายธดช าระ   

ฝังโน่ถืงก ายธดช าระ 379,727 360,179 

ฌ้างช าระ   

 โน่เกิธ 3 เดือธ 6,615 2 

 3 - 6 เดือธ 124 - 

 6 - 12 เดือธ 4 - 

รวนลูกยธ๊ีการฌ้า - กิจการถ่ีโน่เก่ีฝวข้องกัธ 386,470 360,181 

รวนลูกยธ๊ีการฌ้า - สุถธิ 421,530 376,877 

ลูกยธ๊ีอื่ธ   

ลูกยธ๊ีอื่ธ - กิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ 25 262 

ลูกยธ๊ีอื่ธ - กิจการถ่ีโน่เก่ีฝวข้องกัธ 6,266 562 

รวนลูกยธ๊ีอื่ธ - สุถธิ 6,291 824 

รวนลูกยธ๊ีการฌ้าและลูกยธ๊ีอื่ธ - สุถธิ 427,821 377,701 

10. สิธฌ้าฌงเยลือ 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

  

ราฌาถุธ 

การปรับลดราฌาถุธใย้

เปธ็นูลฌ่าสุถธิถ่ีจะโด้รับ สิธฌ้าฌงเยลือ - สุถธิ 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สิธฌ้าส าเร็จรูป 42,418 34,823 (553) (581) 41,865 34,242 

สิธฌ้าระยว่างพลิต 37,056 24,079 (449) (169) 36,607 23,910 

วัตถุดิบ 102,456 80,139 (4,884) (3,448) 97,572 76,691 

วัตถุดิบระยว่างถาง 17,133 11,093 - - 17,133 11,093 

อะโยล่และวัสดุไรงงาธ 2,347 1,778 - - 2,347 1,778 

รวน 201,410 151,912 (5,886) (4,198) 195,524 147,714 
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ใธระยว่างปึปัจจุบัธ บริผัถฯบัธถืกการปรับลดราฌาถุธของสิธฌ้าฌงเยลือใย้เป็ธนูลฌ่าสุถธิถ่ีจะโด้รับเป็ธจ าธวธ 2 

ล้าธบาถ ไดฝแสดงเปธ็ส่วธยธ่ืงของต้ธถุธขาฝ (2563: กลับราฝการปรับลดราฌาถุธของสิธฌ้าฌงเยลือเป็ธจ าธวธ 

6 ล้าธบาถ ไดฝธ าโปยักจากนูลฌ่าของสิธฌ้าฌงเยลือถ่ีรับรู้เปธ็ฌ่าใช้จ่าฝใธระยว่างป)ึ 

11. สิธถรัมฝ์ถางการเงิธยนุธเวีฝธอื่ธ 

 ฝอดฌงเยลือธ๊ี ฌือ เงิธฟากประจ ากับธธาฌารยลาฝแย่ง ซ่ืงถืงก ายธดจ่าฝฌืธภาฝใธระฝะเวลานากกว่า 3 เดือธธับ

จากวัธถ่ีโด้นาและโน่นีข้อจ ากัดใธการเบิกใช้ 

12. เงิธลงถุธใธตราสารถุธของบริผัถถ่ีโน่ใช่บริผัถจดถะเบีฝธ 

 

 

ช่ือบริผัถ 

 

ลักผณะ

ธุรกิจ 

จัดต๊ัง

ข๊ืธใธ

ประเถศ 

 

 

ถุธช าระแล้ว 

 

 

สัดส่วธเงิธลงถุธ 

 

 

ราฌาถุธ 

   2564 2563 2564 2563 2564 2563 

     ร้อฝละ ร้อฝละ มัธบาถ มัธบาถ 

  HI-LEX 

Vietnam 

Co., Ltd. 

พลิตช๊ิธส่วธ

 ฝาธฝธต์ 

เวีฝดธาน 211,092                

ล้าธดอง

เวีฝดธาน

ยรือ 11.15 

ล้าธ

เยรีฝญ

สยรัฐ 

211,092                

ล้าธดอง

เวีฝดธาน

ยรือ 11.15 

ล้าธ

เยรีฝญ

สยรัฐ 

6.28 6.28 

25,704 

 

 

 

 

25,704 

 

 

 

 

บวก:  การปรับปรุงนูลฌ่าฝุติธรรนจากการธ านาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ

กลุ่นเฌร่ืองนือถางการเงิธนาถือปฏิบัติฌร๊ังแรก 12,001 - 

บวก:  ก าโรจากการวัดนูลฌ่าฝุติธรรนพ่าธก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอื่ธ 2,536 - 

       40,241 25,704 

13. อสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธ 

 นูลฌ่าตานบัญชีของอสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธของบริผัถฯโด้แก่ถ่ีดิธและสิ่งปลูกสร้าง ณ วัธถ่ี   30 กัธฝาฝธ 

2564 และ 2563 แสดงโด้ดังธ๊ี 

  (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 ถ่ีดิธและส่วธ

ปรับปรุงถ่ีดิธ 

อาฌารและส่วธ

ปรับปรุงอาฌาร  รวน 

ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564:    

ราฌาถุธ 93,510 161,877 255,387 

ยัก: ฌ่าเสื่อนราฌาสะสน (4,076) (132,556) (136,632) 

นูลฌ่าตานบัญชี - สุถธิ 89,434 29,321 118,755 

ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2563: 
   

ราฌาถุธ 93,510 161,877 255,387 

ยัก: ฌ่าเสื่อนราฌาสะสน (4,076) (130,527) (134,603) 

นูลฌ่าตานบัญชี - สุถธิ 89,434 31,350 120,784 
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การกระถบฝอดนูลฌ่าตานบัญชีของอสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธส ายรับป ึ2564 และ 2563 แสดงโด้ดังธ๊ี 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2564 2563 

นูลฌ่าตานบัญชีต้ธปึ 120,784 122,879 

ฌ่าเสื่อนราฌา (2,029) (2,095) 

นูลฌ่าตานบัญชีปลาฝปึ 118,755 120,784 

 นูลฌ่าฝุติธรรนของอสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธ ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 และ 2563 แสดงโด้ดังธ๊ี 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2564 2563 

ถ่ีดิธ 332,400 332,400 

อาฌาร 68,400 68,400 

รวน 400,800 400,800 

 นูลฌ่าฝุติธรรนประเนิธไดฝพู้ประเนิธราฌาอิสระซ่ืงใช้เกณท์ราฌาตลาดส ายรับถ่ีดิธและใช้เกณท์วิธีต้ธถุธถดแถธ

ส ายรับอาฌาร ล าดับช๊ัธของนูลฌ่าฝุติธรรนดังกล่าวถือเปธ็ระดับ 2 

14. ถ่ีดิธ อาฌารและอุปกรณ์ 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2564 2563 

นูลฌ่าสุถธิตานบัญชี   

ถ่ีดิธ อาฌารและอุปกรณ์ 926,068 953,197 

สิธถรัมฝ์สิถธิการใช้ (ยนาฝเยตุ 18) 5,039 - 

รวน 931,107 953,197 
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 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

   เฌร่ืองจักร     

   อุปกรณ ์     

   ไรงงาธ  เฌร่ืองตกแต่ง   

 ถ่ีดิธและ อาฌารและ เฌร่ืองนือ   ติดต๊ัง สิธถรัมฝ์  

 ส่วธปรับปรุง ส่วธปรับปรุง เฌร่ืองใช้  และอุปกรณ ์ ระยว่างติดต๊ัง  

 ถ่ีดิธ อาฌาร และแน่มินม์ ฝาธมายธะ ด าเธิธงาธ และก่อสร้าง รวน 

ราฌาถุธ        

1 ตุลาฌน 2562 142,981 624,181 1,258,777 12,726 98,573 96,585 2,233,823 

ซ๊ือเม่ิน - 2,487 2,879 1,290 364 64,213 71,233 

จ ายธ่าฝ/ตัดจ ายธ่าฝ - - (27,221) (5,268) (26,082) - (58,571) 

ไอธเข้า (ออก) - 360 95,353 - 15 (81,653) 14,075 

30 กัธฝาฝธ 2563 142,981 627,028 1,329,788 8,748 72,870 79,145 2,260,560 

ราฝการปรับปรุง                 

(ยนาฝเยตุ 4) - - - 7,819  - 7,819 

ซ๊ือเม่ิน/เม่ินข๊ืธ - 55 6,530 138 1,392 61,806 69,921 

จ ายธ่าฝ/ตัดจ ายธ่าฝ - (885) (16,440) - (826) - (18,151) 

ไอธเข้า (ออก) - 114 36,503 - 1,162 (23,694) 14,085 

30 กัธฝาฝธ 2564 142,981 626,312 1,356,381 16,705 74,598 117,257 2,334,234 

ฌ่าเส่ือนราฌาสะสน        

1 ตุลาฌน 2562 207 208,784 949,286 6,489 80,082 - 1,244,848 

ฌ่าเสื่อนราฌาส ายรับปึ 35 17,379 90,126 1,048 6,179 - 114,767 

ฌ่าเสื่อนราฌาส ายรับส่วธ

ถ่ีจ ายธ่าฝ/             

ตัดจ ายธ่าฝ - - (21,021) (5,268) (25,963) - (52,252) 

30 กัธฝาฝธ 2563 242 226,163 1,018,391 2,269 60,298 - 1,307,363 

ฌ่าเสื่อนราฌาส ายรับปึ 36 16,562 87,826 3,922 5,357 - 113,703 

ฌ่าเสื่อนราฌาส ายรับส่วธ

ถ่ีจ ายธ่าฝ/             

ตัดจ ายธ่าฝ - (885) (16,258) - (796) - (17,939) 

30 กัธฝาฝธ 2564 278 241,840 1,089,959 6,191 64,859 - 1,403,127 

นูลฌ่าสุถธิตานบัญชี        

30 กัธฝาฝธ 2563 142,739 400,865 311,397 6,479 12,572 79,145 953,197 

30 กัธฝาฝธ 2564 142,703 384,472 266,422 10,514 9,739 117,257 931,107 

ฌ่าเส่ือนราฌาส ายรับปี        

2563 (จ าธวธ 108 ล้าธบาถ รวนอฝู่ใธต้ธถุธขาฝ ส่วธถ่ีเยลอืรวนอฝู่ใธฌ่าใช้จ่าฝใธการขาฝและบริยาร)  114,767 

2564 (จ าธวธ 104 ล้าธบาถ รวนอฝู่ใธต้ธถุธขาฝ ส่วธถ่ีเยลอืรวนอฝู่ใธฌ่าใช้จ่าฝใธการขาฝและบริยาร)  113,703 

 ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 บริผัถฯนีอาฌารและอุปกรณ์จ าธวธยธ่ืงซ่ืงตัดฌ่าเสื่อนราฌายนดแล้วแต่ฝังใช้งาธอฝู่ 

นูลฌ่าตานบัญชีก่อธยักฌ่าเสื่อนราฌาสะสนของสิธถรัมฝ์ดังกล่าวนีจ าธวธเงิธประนาณ 615 ล้าธบาถ (2563: 553 

ล้าธบาถ)   
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15. สิธถรัมฝ์โน่นีตัวตธ 

นูลฌ่าตานบัญชีของสิธถรัมฝ์โน่นีตัวตธ ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 และ 2563 แสดงโด้ดังธ๊ี 

   (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

   2564 2563 

ไปรแกรนฌอนมิวเตอร์:     

ราฌาถุธ   88,660 88,660 

ยัก: ฌ่าตัดจ ายธ่าฝสะสน   (81,874) (78,459) 

นูลฌ่าตานบัญชี - สุถธิ   6,786 10,201 

การกระถบฝอดนูลฌ่าตานบัญชีของสิธถรัมฝ์โน่นีตัวตธส ายรับป ึ2564 และ 2563 แสดงโด้ดังธ๊ี 

   (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

   2564 2563 

นูลฌ่าตานบัญชีต้ธปึ   10,201 14,213 

ซ๊ือเม่ิน   - 1,020 

ฌ่าตัดจ ายธ่าฝ   (3,415) (5,032) 

นูลฌ่าตานบัญชีปลาฝปึ   6,786 10,201 

16. เงิธกู้ฝืนระฝะส๊ัธจากธธาฌาร 

  (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 อัตราดอกเบ๊ีฝ 

(ร้อฝละต่อปึ) 

 

2564 

 

2563 

ต๋ัวสัญญาใช้เงิธ 1.10 และ 1.45 100,000 100,000 

 เงิธกู้ฝืนระฝะสั๊ธจากธธาฌารเปธ็เงิธกู้ฝืนสกุลเงิธบาถและโน่ต้องใช้ยลักถรัมฝ์ฌ ๊าประกัธ 

17.  เจ้ายธ๊ีการฌ้าและเจ้ายธ๊ีอื่ธ 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2564 2563 

เจ้ายธ๊ีการฌ้า - กิจการถ่ีเก่ีฝวข้องกัธ  70,566 54,596 

เจ้ายธ๊ีการฌ้า - กิจการถ่ีโน่เก่ีฝวข้องกัธ 293,588 283,056 

เจ้ายธ๊ีอื่ธ 20,156 23,383 

ฌ่าใช้จ่าฝฌ้างจ่าฝ 92,151 43,484 

รวน 476,461 404,519 

18. สัญญาเช่า 

 บริผัถฯใธฐาธะพู้เช่า 

 บริผัถฯถ าสัญญาเช่าสิธถรัมฝ์เม่ือใช้ใธการด าเธิธงาธของบริผัถฯ ไดฝนีอาฝุสัญญาระยว่าง 3 - 5 ป ึ
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ก) สิธถรัมฝ์สิถธิการใช้  

       ราฝการเปล่ีฝธแปลงของบัญชีสิธถรัมฝ์สิถธิการใช้ส ายรับปสึิ๊ธสุดวัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 สรุปโด้ดังธ๊ี 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 ฝาธมายธะ 

ณ วัธถ่ี 1 ตุลาฌน 2563 7,819 

เม่ินข๊ืธ 138 

ฌ่าเสื่อนราฌาส ายรับปึ (2,918) 

ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 5,039 

ข) ยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่า  

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2564 2563 

จ าธวธเงิธถ่ีต้องจ่าฝตานสัญญาเช่า 5,566 769 

ยัก: ดอกเบ๊ีฝรอการตัดจ ายธ่าฝ (271) (30) 

รวน 5,295 739 

ยัก: ส่วธถ่ีถืงก ายธดช าระภาฝใธยธ่ืงปึ (2,263) (574) 

ยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่า - สุถธิจากส่วธถ่ีถืงก ายธดช าระภาฝใธ

ยธ่ืงป ึ 3,032 165 

การวิเฌราะย์การฌรบก ายธดของจ าธวธเงิธถ่ีต้องจ่าฝตานสัญญาเช่าเปิดเพฝข้อนูลอฝู่ใธยนาฝเยตุประกอบงบ

การเงิธข้อ 31.1 ภาฝใต้ยัวข้อฌวานเสี่ฝงด้าธสภามฌล่อง 

ฌ) ฌ่าใช้จ่าฝเก่ีฝวกับสัญญาเช่าถ่ีรับรู้ใธส่วธของก าโรยรือขาดถุธ  

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 ส ายรับปสึิ๊ธสุดวัธถ่ี 

30 กัธฝาฝธ 2564 

ฌ่าเสื่อนราฌาของสิธถรัมฝ์สิถธิการใช้ 2,918 

ดอกเบ๊ีฝจ่าฝของยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่า 273 

ฌ่าใช้จ่าฝถ่ีเก่ีฝวกับสัญญาเช่าระฝะสั๊ธ 678 

ฌ่าใช้จ่าฝถ่ีเก่ีฝวกับสัญญาเช่าซ่ืงสิธถรัมฝ์อ้างอิงนีนูลฌ่าต ่า 3,544 

ง) อื่ธ ๆ  

บริผัถฯนีกระแสเงิธสดจ่าฝถ๊ังยนดของสัญญาเช่าส ายรับปึสิ๊ธสุดวัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 จ าธวธ 7 ล้าธบาถ ซ่ืง

รวนถืงกระแสเงิธสดจ่าฝของสัญญาเช่าระฝะสั๊ธและสัญญาเช่าซ่ืงสิธถรัมฝ์อ้างอิงนีนูลฌ่าต ่า ธอกจากธ๊ี บริผัถฯนี

ราฝการถ่ีนิใช่เงิธสดเม่ินข๊ืธส ายรับสิธถรัมฝ์สิถธิการใช้และยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่า จ าธวธ 0.1 ล้าธบาถ 
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19. ส ารองพลประไฝชธ์ระฝะฝาวของมธักงาธ 

  (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 ส ารองไฌรงการ

พลประไฝชธ์   

ยลังออกจาก

งาธของ

มธักงาธ 

ส ารอง

พลประไฝชธ์  

ระฝะฝาวอื่ธของ

มธักงาธ รวน 

ส ารองพลประไฝชธ์ระฝะฝาวของมธักงาธ                              

ณ วัธถ่ี 1 ตุลาฌน 2562 61,339 5,739 67,078 

ส่วธถ่ีรับรู้ใธก าโรยรือขาดถุธ:    

ต้ธถุธบริการใธปจัจุบัธ  3,710 1,289 4,999 

ต้ธถุธดอกเบ๊ีฝ 845 259 1,104 

ส่วธถ่ีรับรู้ใธก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอื่ธ:    

ก าโรจากการประนาณการตานยลัก

ฌณิตศาสตร์ประกัธภัฝ    

ส่วธถ่ีเกิดจากการเปล่ีฝธแปลงข้อสนนติถาง

การเงิธ (1,778) - (1,778) 

ส่วธถ่ีเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์ (967) - (967) 

พลประไฝชธ์ถ่ีจ่าฝใธระยว่างปึ (21,896) (1,860) (23,756) 

ส ารองพลประไฝชธ์ระฝะฝาวของมธักงาธ                       

ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2563 41,253 5,427 46,680 

ส่วธถ่ีรับรู้ใธก าโรยรือขาดถุธ:    

ต้ธถุธบริการใธปจัจุบัธ  6,230 760 6,990 

ต้ธถุธดอกเบ๊ีฝ 966 70 1,036 

ก าโรจากการประนาณการตานยลัก

ฌณิตศาสตร์ประกัธภัฝ - (1,043) (1,043) 

ส่วธถ่ีรับรู้ใธก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอื่ธ:    

(ก าโร) ขาดถุธจากการประนาณการตานยลัก

ฌณิตศาสตร์ประกัธภัฝ    

ส่วธถ่ีเกิดจากการเปล่ีฝธแปลงข้อสนนติด้าธ

ประชากรศาสตร์ 4,078 - 4,078 

ส่วธถ่ีเกิดจากการเปล่ีฝธแปลงข้อสนนติถาง

การเงิธ (5,079) - (5,079) 

ส่วธถ่ีเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์ (2,037) - (2,037) 

ส ารองพลประไฝชธ์ระฝะฝาวของมธักงาธ                     

ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 45,411 5,214 50,625 

 ระยว่างป ึ2564 และ 2563 บริผัถฯฌาดว่าโน่นีพลประไฝชธ์ระฝะฝาวของมธักงาธถ่ีต้องช าระภาฝใธ 1 ปข้ึางยธ้า 
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ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 ระฝะเวลาเฉล่ีฝถ่วงธ ๊ายธักใธการจ่าฝช าระพลประไฝชธ์ระฝะฝาวของมธักงาธของ

บริผัถฯประนาณ 17 ป ึ(2563: 19 ป)ึ 

 สนนติฐาธถ่ีส าฌัญใธการประนาณการตานยลักฌณิตศาสตร์ประกัธภัฝ สรุปโด้ดังธ๊ี 

 2564 2563 

 (ร้อฝละต่อปึ) (ร้อฝละต่อปึ) 

อัตราฌิดลด 0.51 - 2.82 0.48 - 2.91 

อัตราการข๊ืธเงิธเดือธ 2.5 - 5.5 2.5 - 6.0 

อัตราการเปล่ีฝธแปลงใธจ าธวธมธักงาธ (ข๊ืธกับช่วงอาฝุ) 3.0 - 17.0 2.0 - 20.0 

พลกระถบของการเปล่ีฝธแปลงสนนติฐาธถ่ีส าฌัญต่อนูลฌ่าปัจจุบัธของภาระพูกมัธพลประไฝชธ์ระฝะฝาวของ

มธักงาธ ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 และ 2563 สรุปโด้ดังธ๊ี 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2564 

 เม่ินข๊ืธ 1% ลดลง 1% 

อัตราฌิดลด (6,473) 7,722 

อัตราการข๊ืธเงิธเดือธ  8,004 (6,725) 

 เม่ินข๊ืธ 10%  

ของฐาธแต่ละช่วงอาฝุ 

ลดลง 10%  

ของฐาธแต่ละช่วงอาฝุ 

อัตราการเปล่ีฝธแปลงใธจ าธวธมธักงาธ (2,548) 2,703 

   

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2563 

 เม่ินข๊ืธ 1% ลดลง 1% 

อัตราฌิดลด (6,648) 7,983 

อัตราการข๊ืธเงิธเดือธ  7,433 (6,278) 

 เม่ินข๊ืธ 20%  

ของฐาธแต่ละช่วงอาฝุ 

ลดลง 20% 

ของฐาธแต่ละช่วงอาฝุ 

อัตราการเปล่ีฝธแปลงใธจ าธวธมธักงาธ (5,643) 6,677 
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20. ประนาณการยธ๊ีสิธ 

จ าธวธเงิธประนาณการยธ๊ีสิธเปธ็ประนาณการยธ๊ีสิธเก่ีฝวกับการรับประกัธสิธฌ้า ไดฝนีราฝการเปล่ีฝธแปลงส ายรับ

ปสึิ๊ธสุดวัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 และ 2563 สรุปโด้ดังธ๊ี 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 ประนาณการยธ๊ีสิธ

จากการรับประกัธ 

สิธฌ้า 

ฝอดฌงเยลือ ณ วัธถ่ี 1 ตุลาฌน 2562 6,127 

เม่ินข๊ืธใธระยว่างป ึ 36,899 

ลดลงจากราฝจ่าฝถ่ีเกิดข๊ืธจริง                  (1,096) 

ไอธกลับประนาณการยธ๊ีสิธ (2,838) 

ฝอดฌงเยลือ ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2563 39,092 

เม่ินข๊ืธใธระยว่างป ึ 36,925 

ลดลงจากราฝจ่าฝถ่ีเกิดข๊ืธจริง                  (1,099) 

ไอธกลับประนาณการยธ๊ีสิธ (1,684) 

ฝอดฌงเยลือ ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 73,234 

 บริผัถฯบัธถืกประนาณการยธ๊ีสิธจากการรับประกัธสิธฌ้า ไดฝต๊ังข๊ืธใธอัตราร้อฝละของฝอดขาฝซ่ืงอัตราดังกล่าว

ประนาณข๊ืธจากฌ่าใช้จ่าฝถ่ีเกิดข๊ืธจริงใธอดีต และข้อนูลการเรีฝกร้องฌ่าเสีฝยาฝจากการรับประกัธถ่ีนีอฝู่ใธขณะธ๊ัธ 

21. ส ารองตานกฎยนาฝ 

ภาฝใต้บถบัญญัติของนาตรา 116 แย่งมระราชบัญญัติบริผัถนยาชธจ ากัด ม.ศ. 2535 บริผัถฯต้องจัดสรรก าโรสุถธิ

ประจ าปึส่วธยธ่ืงโว้เป็ธถุธส ารองโน่ธ้อฝกว่าร้อฝละ 5 ของก าโรสุถธิประจ าปึยักด้วฝฝอดขาดถุธสะสนฝกนา (ถ้านี) 

จธกว่าถุธส ารองธ๊ีจะนีจ าธวธโน่ธ้อฝกว่าร้อฝละ 10 ของถุธจดถะเบีฝธ ส ารองตานกฎยนาฝดังกล่าวโน่สานารถ

ธ าโปจ่าฝเงิธปธัพลโด้ ใธปจัจุบัธ บริผัถฯโด้จัดสรรส ารองตานกฎยนาฝโว้ฌรบถ้วธแล้ว 

22. ราฝโด้จากสัญญาถ่ีถ ากับลูกฌ้า 

(ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2564 2563 

ประเภถของสิธฌ้า   

สาฝฌวบฌุนรถฝธต์ 1,815,156 1,373,036 

สาฝฌวบฌุนรถจักรฝาธฝธต์ 358,977 353,730 

ชุดฌวบฌุนรางกระจกยธ้าต่างรถฝธต์ 329,719 240,045 

อื่ธ ๆ 93,295 58,631 

รวน 2,597,147 2,025,442 

ยัก: สิ่งตอบแถธถ่ีจะจ่าฝใย้กับลูกฌ้า  (2,256) (1,552) 

รวนราฝโด้จากสัญญาถ่ีถ ากับลูกฌ้า 2,594,891 2,023,890 
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23. ฌ่าใช้จ่าฝตานลักผณะ 

ราฝการฌ่าใช้จ่าฝแบ่งตานลักผณะประกอบด้วฝราฝการฌ่าใช้จ่าฝถ่ีส าฌัญดังต่อโปธ๊ี 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2564 2563 

เงิธเดือธและฌ่าแรงและพลประไฝชธ์อื่ธของมธักงาธ 472,628 405,789 

ฌ่าเสื่อนราฌา 115,732 116,862 

ฌ่าตัดจ ายธ่าฝ 3,415 5,032 

ส ารองการรับประกัธสิธฌ้า 36,925 36,899 

ฌ่าเช่าจ่าฝ 6,999 10,268 

วัตถุดิบและวัสดุสิ๊ธเปลืองใช้โป 1,360,384 1,036,290 

การเปล่ีฝธแปลงใธสิธฌ้าส าเร็จรูปและสิธฌ้าระยว่างพลิต (20,572) 29,881 

การปรับลดราฌาถุธของสิธฌ้าฌงเยลือ (ไอธกลับ) 1,688 (5,846) 

ฌ่าบรรจุภัณท์ 10,954 2,673 

24.  ภาผีเงิธโด้ 

ฌ่าใช้จ่าฝภาผีเงิธโด้ส ายรับปสึิ๊ธสุดวัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 และ 2563 สรุปโด้ดังธ๊ี 

(ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2564 2563 

ภาผีเงิธโด้ปัจจุบัธ:   

ภาผีเงิธโด้ธิติบุฌฌลส ายรับปึ 9,953 2,311 

ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชี:    

ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีจากการเกิดพลแตกต่างช่ัวฌราว 

และการกลับราฝการพลแตกต่างช่ัวฌราว (8,178) 1,914 

ฌ่าใช้จ่าฝภาผีเงิธโด้ถ่ีแสดงอฝู่ใธก าโรยรือขาดถุธ 1,775 4,225 

จ าธวธภาผีเงิธโด้ถ่ีเก่ีฝวข้องกับส่วธประกอบแต่ละส่วธของก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอื่ธส ายรับปึสิ๊ธสุดวัธถ่ี 30 

กัธฝาฝธ 2564 และ 2563 สรุปโด้ดังธ๊ี 
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(ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2564 2563 

ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีถ่ีเก่ีฝวข้องกับก าโร                                                 

จากการวัดนูลฌ่าสิธถรัมฝ์ถางการเงิธด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรนพ่าธ

ก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอื่ธ 507 - 

ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีถ่ีเก่ีฝวข้องกับก าโรจากการ                    

ประนาณการตานยลักฌณิตศาสตร์ประกัธภัฝ 95 58 

 602 58 

ราฝการกระถบฝอดระยว่างก าโรถางบัญชีกับฌ่าใช้จ่าฝภาผีเงิธโด้นีดังธ๊ี 

(ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2564 2563 

ก าโรถางบัญชีก่อธภาผีเงิธโด้ธิติบุฌฌล 238,880 86,585 

   

อัตราภาผีเงิธโด้ธิติบุฌฌล 20% 20% 

ก าโรถางบัญชีก่อธภาผีเงิธโด้ธิติบุฌฌลฌูณอัตราภาผี 47,776 17,317 

สิธถรัมฝ์ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีถ่ีโน่โด้บัธถืกใธปก่ึอธและบัธถืก

ใธระยว่างปึ (7,876) - 

กลับราฝการสิธถรัมฝ์ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชี - 1,398 

พลกระถบถางภาผีส ายรับ:   

การส่งเสรินการลงถุธ (ยนาฝเยตุ 25) (37,889) (15,833) 

ฌ่าใช้จ่าฝต้องย้าน 969 2,176 

ฌ่าใช้จ่าฝถ่ีนีสิถธิยักโด้เม่ินข๊ืธ (1,205) (833) 

รวน (38,125) (14,490) 

ฌ่าใช้จ่าฝภาผีเงิธโด้ถ่ีแสดงอฝู่ใธก าโรยรือขาดถุธ 1,775 4,225 

 

  



 

202 

 

ส่วธประกอบของสิธถรัมฝ์ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีและยธ๊ีสิธภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วฝราฝการ

ดังต่อโปธ๊ี 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 ณ วัธถ่ี ณ วัธถ่ี 

 30 กัธฝาฝธ 

2564 

30 กัธฝาฝธ 

2563 

สิธถรัมฝ์ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชี   

ฌ่าเพ่ือการลดลงของนูลฌ่าสิธฌ้าฌงเยลือ 123 89 

ส ารองพลประไฝชธ์ระฝะฝาวของมธักงาธ 8,840 993 

ประนาณการยธ๊ีสิธจากการรับประกัธสิธฌ้า 97 87 

ฌ่าใช้จ่าฝส่งเสรินการขาฝฌ้างจ่าฝ - 12 

อื่ธ ๆ 286 100 

ฌ่าเสื่อนราฌาสะสน - อสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธ (556) (590) 

เงิธถดรองจ่าฝฌ่าภาผีอากร (291) (277) 

สัญญาเช่า (2) - 

รวน 8,497 414 

ยธ๊ีสิธภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชี   

ก าโรถ่ีฝังโน่เกิดข๊ืธจากการเปล่ีฝธแปลงนูลฌ่าฝุติธรรนของ

เงิธลงถุธ 2,907 - 

รวน 2,907 - 
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25. การส่งเสรินการลงถุธ 

บริผัถฯโด้รับสิถธิมิเศผถางภาผีจากฌณะกรรนการส่งเสรินการลงถุธตานมระราชบัญญัติส่งเสรินการลงถุธ ม.ศ. 

2520 ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 สิถธิประไฝชธ์ถ่ีส าฌัญบางประการสานารถสรุปโด้ดังต่อโปธ๊ี 

   การฝกเว้ธ  

  การฝกเว้ธ ภาผีเงิธโด้ธิติบุฌฌล  

 บัตรส่งเสริน อากรขาเข้า ส ายรับก าโรสุถธิ วัธเร่ินใช้สถิธิ 

 การลงถุธเลขถ่ี ส ายรับเฌร่ืองจักร เป็ธระฝะเวลา ใธบัตรส่งเสริน 

การพลิตสาฝฌวบฌุน รางกระจก

รถฝธต์และช๊ิธส่วธสาฝฌวบฌุน 

1006(2)/2557 ยนดอาฝุแล้ว 7  ปึ 9 ธัธวาฌน 2556 

การพลิตสาฝฌวบฌุนส ายรับ

ฝาธมายธะและรางกระจก

รถฝธต์ 

1539(2)/2557 ยนดอาฝุแล้ว 7  ปึ 2 นีธาฌน 2559 

การพลิตสาฝฌวบฌุนส ายรับ

ฝาธมายธะและรางกระจก

รถฝธต์ 

60-0797-0-00-1-0 ยนดอาฝุ                          

ภาฝใธวัธถ่ี                                

19 นกราฌน 

2564 

7  ปึ 4 มฤผภาฌน 2560 

การพลิตสาฝฌวบฌุนส ายรับ

ฝาธมายธะและช๊ิธส่วธ ราง

กระจกรถฝธต์และช๊ิธส่วธ และ

outer shield 

61-1445-1-04-1-0 ยนดอาฝุ                          

ภาฝใธวัธถ่ี                                

13 ธัธวาฌน 

2564 

3  ป ึ 2 เนผาฝธ 2562 

การพลิตสาฝฌวบฌุน รางกระจก

รถฝธต์และช๊ิธส่วธสาฝฌวบฌุน 

63-0564-1-04-1-0 ยนดอาฝุ                          

ภาฝใธวัธถ่ี                                

27 มฤผภาฌน 

2566 

3  ป ึ 2 กรกฎาฌน 2563 

     

การพลิตสาฝฌวบฌุนส ายรับ

ฝาธมายธะและรางกระจก

รถฝธต์ 

60-0798-0-00-1-0 จะยนดอาฝุ                          

ภาฝใธวัธถ่ี                                

19 นกราฌน 

2565 

7  ปึ ฝังโน่เร่ินใช้สิถธิ 

การพลิตสาฝฌวบฌุนส ายรับ

ฝาธมายธะและรางกระจก

รถฝธต์ 

60-0799-0-00-1-0 จะยนดอาฝุ                          

ภาฝใธวัธถ่ี                                

19 นกราฌน 

2565 

7  ปึ ฝังโน่เร่ินใช้สิถธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

204 

 

 

ร า ฝ โ ด้ ข องบ ริ ผั ถ ฯ จ า แ ธกต าน กิ จก า ร ถ่ี โ ด้ รั บก า รส่ ง เ ส ริ นก า รลง ถุ ธ แล ะ โ น่ โ ด้ รั บก า รส่ ง เ ส ริ น                            

การลงถุธส ายรับปสึิ๊ธสุดวัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 และ 2563 สานารถสรุปโด้ดังต่อโปธ๊ี 

(ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 กิจการถ่ีโด้รับ 

การส่งเสรินการลงถุธ 

กิจการถ่ีโน่โด้รับ 

การส่งเสรินการลงถุธ รวน 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

ราฝโด้จากการขาฝ       

 ราฝโด้จากการขาฝใธ

ประเถศ 

2,157,20

3 

1,782,82

9 312,471 168,123 

2,469,67

4 

1,950,95

2 

 ราฝโด้จากการส่งออก 48,020 25,941 77,197 46,997 125,217 72,938 

รวนราฝโด้จากการขาฝ 

2,205,22

3 

1,808,77

0 389,668 215,120 

2,594,89

1 

2,023,89

0 

26. ก าโรต่อยุ้ธ 

 ก าโรต่อยุ้ธข๊ัธม๊ืธฐาธฌ าธวณไดฝยารก าโรส ายรับปึถ่ีเป็ธของพู้ถือยุ้ธของบริผัถฯ (โน่รวนก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอื่ธ) 

ด้วฝจ าธวธถัวเฉล่ีฝถ่วงธ ๊ายธักของยุ้ธสานัญถ่ีออกอฝู่ใธระยว่างป ึ

27. ข้อนูลถางการเงิธจ าแธกตานส่วธงาธ 

 ข้อนูลส่วธงาธด าเธิธงาธถ่ีธ าเสธอธ๊ีสอดฌล้องกับราฝงาธภาฝใธของบริผัถฯถ่ีพู้นีอ าธาจตัดสิธใจสูงสุดด้าธการ

ด าเธิธงาธโด้รับและสอบถาธอฝ่างสน ่าเสนอเม่ือใช้ใธการตัดสิธใจใธการจัดสรรถรัมฝากรใย้กับส่วธงาธและ

ประเนิธพลการด าเธิธงาธของส่วธงาธ 

 บริผัถฯด าเธิธธุรกิจยลักใธส่วธงาธด าเธิธงาธถ่ีราฝงาธเมีฝงส่วธงาธเดีฝว ฌือ การพลิตและจ ายธ่าฝสาฝฌวบฌุน

รถฝธต์และรถจักรฝาธฝธต์ และชุดฌวบฌุนรางกระจกยธ้าต่างรถฝธต์ และด าเธิธธุรกิจใธเขตภูนิศาสตร์เดีฝว ฌือ 

ประเถศโถฝ บริผัถฯประเนิธพลการปฏิบัติงาธของส่วธงาธไดฝมิจารณาจากก าโรยรือขาดถุธจากการด าเธิธงาธซ่ืง

วัดนูลฌ่าไดฝใช้เกณท์เดีฝวกับถ่ีใช้ใธการวัดก าโรยรือขาดถุธจากการด าเธิธงาธใธงบการเงิธ ดังธ๊ัธ ราฝโด้ ก าโร

จากการด าเธิธงาธ และสิธถรัมฝ์ถ่ีแสดงอฝู่ใธงบการเงิธ จืงถือเป็ธการราฝงาธตานส่วธงาธด าเธิธงาธและเขต

ภูนิศาสตร์แล้ว 

 ข้อนูลเก่ีฝวกับลูกฌ้าราฝใยญ่ 

ใธปึ 2564 บริผัถฯนีราฝโด้จากกลุ่นบริผัถราฝใยญ่จ าธวธ 4 กลุ่น เป็ธจ าธวธเงิธประนาณ 476                        

ล้าธบาถ 383 ล้าธบาถ 307 ล้าธบาถ และ 253 ล้าธบาถ (2563: 4 กลุ่นเป็ธจ าธวธเงิธ 371 ล้าธบาถ 288 ล้าธ

บาถ 261 ล้าธบาถ และ 241 ล้าธบาถ ตานล าดับ)  

28. กองถุธส ารองเล๊ีฝงชีม 

 บริผัถฯและมธักงาธบริผัถฯโด้ร่วนกัธจัดต๊ังกองถุธส ารองเล๊ีฝงชีมข๊ืธตานมระราชบัญญัติกองถุธส ารองเล๊ีฝงชีม 

ม.ศ. 2530 ไดฝบริผัถฯและมธักงาธจะจ่าฝสนถบเข้ากองถุธเป็ธราฝเดือธใธอัตราร้อฝละ 3 - 5 ของเงิธเดือธ 

กองถุธส ารองเล๊ีฝงชีมธ๊ีบริยารไดฝ บริผัถ เอโอเอ จ ากัด และจะจ่าฝใย้แก่มธักงาธเน่ือมธักงาธธ๊ัธออกจากงาธ

ตานระเบีฝบว่าด้วฝกองถุธของบริผัถฯ ใธระยว่างปึ 2564 บริผัถฯรับรู้เงิธสนถบดังกล่าวเป็ธฌ่าใช้จ่าฝจ าธวธ 5 

ล้าธบาถ (2563: 3 ล้าธบาถ) 
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29. เงิธปัธพล 

 

เงิธปัธพล 

 

อธุนัติไดฝ 

 

เงิธปัธพลจ่าฝ 

เงิธปัธพล               

จ่าฝต่อยุ้ธ 

  (มัธบาถ) (บาถ) 

เงิธปัธพลประจ าปสึิ๊ธสุดวัธถ่ี 30 

กัธฝาฝธ 2562 

ถ่ีประชุนสานัญพู้ถือยุ้ธของบริผัถฯ  

เน่ือวัธถ่ี 21 นกราฌน 2563 155,880 0.60 

รวนเงิธปัธพลส ายรับป ึ2563  155,880 0.60 

เงิธปัธพลประจ าปสึิ๊ธสุดวัธถ่ี 30 

กัธฝาฝธ 2563 

ถ่ีประชุนสานัญพู้ถือยุ้ธของบริผัถฯ  

เน่ือวัธถ่ี 19 นกราฌน 2564 129,900 0.50 

เงิธปัธพลระยว่างกาลส ายรับปึ

สิ๊ธสุดวัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 

2564 

ถ่ีประชุนฌณะกรรนการบริผัถฯ    เน่ือ

วัธถ่ี 10 มฤผภาฌน 2564 

103,920 0.40 

รวนเงิธปัธพลส ายรับป ึ2564  233,820 0.90 

30. ภาระพูกมัธและยธ๊ีสิธถ่ีอาจเกิดข๊ึธ 

30.1 ภาระพูกมัธเก่ีฝวกับราฝจ่าฝฟ่าฝถุธ 

 ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 บริผัถฯนีภาระพูกมัธราฝจ่าฝฟา่ฝถุธเปธ็จ าธวธเงิธ 45 ล้าธบาถ และ 0.22ล้าธเยรีฝญ

สยรัฐ (2563: 28 ล้าธบาถ และ 0.07 ล้าธเยรีฝญสยรัฐ) ถ่ีเก่ีฝวข้องกับการซ๊ืออุปกรณ์ 

30.2 ภาระพูกมัธเก่ีฝวกับสัญญาเช่า 

 ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 บริผัถฯนีฌ่าเช่าจ่าฝใธอธาฌตถ๊ังสิ๊ธภาฝใต้สัญญาเช่าระฝะสั๊ธ สัญญาเช่าถ่ีสิธถรัมฝ์

อ้างอิงนีนูลฌ่าต ่าและสัญญาบริการถ่ีบอกเลิกโน่โด้ ดังธ๊ี 

 (ยธ่วฝ: ล้าธบาถ) 

จ่าฝช าระ   

ภาฝใธ 1 ปึ  30 

นากกว่า 1 ปแึต่โน่เกิธ 5 ปึ  15 

30.3 ภาระพูกมัธเก่ีฝวกับสัญญาฌ่าสิถธิ 

 บริผัถฯโด้ถ าสัญญาฌ่าสิถธิและรับฌวานช่วฝเยลือถางเถฌธิฌกับบริผัถถ่ีเก่ีฝวข้องกัธแย่งยธ่ืงใธต่างประเถศเม่ือการใช้

เฌร่ืองยนาฝการฌ้า และรับข้อนูลด้าธการพลิตและประกอบสาฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝาธฝธต์ ไดฝภาฝใต้เง่ือธโข

ตานสัญญา บริผัถฯต้องจ่าฝฌ่าธรรนเธีฝนปึละ 2 ฌร๊ังตานอัตราถ่ีระบุใธสัญญา ซ่ืงใธระยว่างปึสิ๊ธสุดวัธถ่ี 30 

กัธฝาฝธ 2564 บริผัถฯนีฌ่าธรรนเธีฝนถ่ีรับรู้เป็ธฌ่าใช้จ่าฝภาฝใต้สัญญาดังกล่าวเป็ธจ าธวธเงิธประนาณ 17 ล้าธบาถ 

(2563: 15 ล้าธบาถ) 

30.4 การฌ ๊าประกัธ 

  ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 และ 2563 บริผัถฯนียธังสือฌ ๊าประกัธซ่ืงออกไดฝธธาฌารใธธานบริผัถฯเยลืออฝู่เป็ธ

จ าธวธ 3 ล้าธบาถ ซ่ืงเก่ีฝวเธ่ืองกับการฌ ๊าประกัธการใช้โภภา๋ 

30.5 ฌดีภอ๋งร้อง 

 จากกรณีถ่ีกรนศุลกากรโด้เข้าตรวจสอบยลังการตรวจปล่อฝ และโด้กล่าวยาว่าบริผัถฯส าแดงมิกัดประเภถอัตรา

ศุลกากรสิธฌ้าธ าเข้าใธใบขธสิธฌ้าขาเข้าระยว่างปึ 2546 ถืง 2549 ต ่ากว่าฌวานเป็ธจริง จ าธวธ 3 ล์อต ไดฝ

ประเนิธอากรขาเข้าและภาผีนูลฌ่าเม่ินขาด ล์อต 1 และ 3 เป็ธเงิธจ าธวธเงิธรวน 17.90  ล้าธบาถ และ 5.67 ล้าธ

บาถ ตานล าดับ และถุธถรัมฝ์ ส ายรับ ล์อต 2 เถ่ากับ 3.84 ล้าธบาถ ซ่ืงฝังโน่รวนเบ๊ีฝปรับและเงิธเม่ิน   
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ล์อต 1: ใธเดือธกัธฝาฝธ 2560 ศาลภาผีอากรกลาง นีฌ ามิมากผาใย้เมิกถอธการประเนิธเฉมาะอากรขาเข้า และเงิธเม่ิน

อากรขาเข้า แต่บริผัถฯโน่นีอ าธาจภอ๋งกรนสรรมากรขอใย้เมิกถอธการประเนิธภาผีนูลฌ่าเม่ิน เธ่ืองจากบริผัถฯฝังโน่โด้ใช้

สิถธิอุถธรณ์ต่อฌณะกรรนการมิจารณาอุถธรณ์ตานถ่ีบัญญัติโว้ใธประนวลรัผฎากร นาตรา 30 ต่อนาเน่ือวัธถ่ี 3 

ธัธวาฌน 2561 ศาลอุถธรณ์ฌดีช าธัญมิเศผนีฌ ามิมากผาฝืธตานฌ ามิมากผาศาลภาผีอากรกลาง เน่ือวัธถ่ี 18 นกราฌน 

2564 วัธถ่ี 8 กุนภามัธธ์ 2564 วัธถ่ี 22 นีธาฌน 2564 และ วัธถ่ี 7 นิถุธาฝธ 2564 ศาลภาผีอากรกลางโด้อ่าธฌ า

มิมากผาศาลฎีกาถ๊ังยนด 14 ฌดีแล้ว ไดฝนีฌ ามิมากผาใย้เมิกถอธการประเนิธอากรขาเข้าและภาผีนูลฌ่าเม่ินถ่ีฌิดจาก

อากรขาเข้า 

 ล์อต 2: ใธเดือธธัธวาฌน 2561 ศาลภาผีอากรกลาง นีฌ ามิมากผาใย้เมิกถอธการประเนิธเฉมาะอากรขาเข้า และเงิธเม่ิน

อากรขาเข้า แต่บริผัถฯโน่นีอ าธาจภอ๋งกรนสรรมากรขอใย้เมิกถอธการประเนิธภาผีนูลฌ่าเม่ิน เธ่ืองจากบริผัถฯฝัง

โน่โด้ใช้สิถธิอุถธรณ์ต่อฌณะกรรนการมิจารณาอุถธรณ์ตานถ่ีบัญญัติโว้ใธประนวลรัผฎากร นาตรา 30 ต่อนาเน่ือวัธถ่ี 

30 กัธฝาฝธ 2562 ศาลอุถธรณ์ฌดีช าธัญมิเศผนีฌ ามิมากผาฝืธตานฌ ามิมากผาศาลภาผีอากรกลาง ต่อนาศาลฎีกา

โด้อธุญาตใย้กรนศุลกากรฎีกา ถ๊ังธ๊ีเน่ือวัธถ่ี 18 กุนภามัธธ์ 2564 บริผัถฯโด้ฝ่ืธฌ าแก้ฎีกาต่อศาลฎีกาแล้ว ณ วัธถ่ี 

30 กัธฝาฝธ 2564 ฌดีอฝู่ระยว่างการมิจารณาของศาลฎีกา 

 ล์อต 3: ใธเดือธ ธัธวาฌน 2562 ศาลภาผีอากรกลาง นีฌ ามิมากผาใย้เมิกถอธการประเนิธเฉมาะอากรขาเข้า และเงิธ

เม่ินอากรขาเข้า แต่บริผัถฯโน่นีอ าธาจภอ๋งกรนสรรมากรขอใย้เมิกถอธการประเนิธภาผีนูลฌ่าเม่ิน เธ่ืองจากบริผัถฯฝัง

โน่โด้ใช้สิถธิอุถธรณ์ต่อฌณะกรรนการมิจารณาอุถธรณ์ตานถ่ีบัญญัติโว้ใธประนวลรัผฎากร นาตรา 30 ต่อนาเน่ือวัธถ่ี 

21 กัธฝาฝธ 2563 ศาลอุถธรณ์ฌดีช าธัญมิเศผนีฌ ามิมากผาฝืธตานฌ ามิมากผาศาลภาผีอากรกลาง ต่อนาศาลฎีกาโด้

อธุญาตใย้กรนศุลกากรฎีกา ถ๊ังธ๊ีเน่ือวัธถ่ี 9 กรกฎาฌน 2564 บริผัถฯโด้ฝ่ืธฌ าแก้ฎีกาต่อศาลฎีกาแล้ว ณ วัธถ่ี 30 

กัธฝาฝธ 2564 ฌดีอฝู่ระยว่างการมิจารณาของศาลฎีกา 

 พู้บริยารของบริผัถฯโด้ประเนิธแล้วเช่ือว่าบริผัถฯโน่นียธ้าถ่ีต้องช าระอากรขาเข้าและภาผีนูลฌ่าเม่ินถ่ีขาดรวนถ๊ังเบ๊ีฝปรับ

และเงิธเม่ิน ถ๊ังธ๊ี เธ่ืองจากบริผัถฯโด้ช าระภาผีอากรธ าเข้าอฝ่างถูกต้องแล้วตานมระราชก ายธดมิกัดอัตราศุลกากร 

ม.ศ. 2530 ไดฝมิจารณาจากฌวานเย็ธถางกฎยนาฝ และจากพู้เช่ีฝวชาญมิกัดอัตราภาผีศุลกากรถ่ีเย็ธว่า สิธฌ้าถ่ี

บริผัถฯ ส าแดงเป็ธโปตานฌวานของประเภถสิธฌ้าถ่ีระบุใธมิกัดอัตราภาผีศุลกากร บริผัถฯจืงโน่โด้บัธถืกประนาณการ

ยธ๊ีสิธส ายรับฌ่าใช้จ่าฝถ่ีอาจจะเกิดข๊ืธจากฌดีฌวานดังกล่าวใธงบการเงิธ 

31. เฌร่ืองนือถางการเงิธ 

31.1 วัตถุประสงฌ์และธไฝบาฝการบริยารฌวานเส่ีฝงถางการเงิธ 

 เฌร่ืองนือถางการเงิธถ่ีส าฌัญของบริผัถฯ ประกอบด้วฝเงิธสดและราฝการเถีฝบเถ่าเงิธสด ลูกยธ๊ีการฌ้าและลูกยธ๊ี

อื่ธ สิธถรัมฝ์ถางการเงิธ เงิธลงถุธใธตราสารถุธ เงิธกู้ฝืนระฝะสั๊ธและเจ้ายธ๊ีการฌ้าและเจ้ายธ๊ีอื่ธ บริผัถฯนีฌวานเสี่ฝง

ถางการเงิธถ่ีเก่ีฝวข้องกับเฌร่ืองนือถางการเงิธดังกล่าว และนีธไฝบาฝการบริยารฌวานเสี่ฝงดังธ๊ี 

 ฌวานเส่ีฝงด้าธเฌรดิต 

 บริผัถฯนีฌวานเสี่ฝงด้าธเฌรดิตถ่ีเก่ีฝวเธ่ืองกับลูกยธ๊ีการฌ้าและลูกยธ๊ีอื่ธ ไดฝจ าธวธเงิธสูงสุดถ่ีบริผัถฯอาจต้อง

สูญเสีฝจากการใย้สิธเช่ือฌือนูลฌ่าตานบัญชีถ่ีแสดงอฝู่ใธงบแสดงฐาธะการเงิธ 

 ลูกยธีก๊ารฌ้า 

 บริผัถฯบริยารฌวานเสี่ฝงไดฝใช้ธไฝบาฝและข๊ัธตอธใธการฌวบฌุนการใย้สิธเช่ืออฝ่างเยนาะสน จืงโน่ฌาดว่าจะเกิดพล

ขาดถุธถางการเงิธถ่ีนีสาระส าฌัญ ธอกจากธ๊ี บริผัถฯนีการติดตานฝอดฌงฌ้างของลูกยธ๊ีการฌ้าอฝ่างสน ่าเสนอ 

และการจัดส่งสิธฌ้าใย้กับลูกฌ้าราฝใยญ่นักจะนีการขอยธังสือรับรองด้าธเฌรดิต (Letters of credit) ยรือการ

ประกัธสิธเช่ือแบบอื่ธ ๆ จากธธาฌารและสถาบัธการเงิธอื่ธถ่ีนีช่ือเสีฝง ธอกจากธ๊ี การใย้สิธเช่ือของบริผัถฯ เป็ธ

การใย้สิธเช่ือแบบโน่กระจุกตัวเธ่ืองจากบริผัถฯนีฐาธของลูกฌ้าถ่ียลากยลาฝและนีอฝู่จ าธวธนากราฝ 
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บริผัถฯมิจารณาการด้อฝฌ่าถุกวัธสิ๊ธรอบระฝะเวลาราฝงาธ อัตราการต๊ังส ารองของพลขาดถุธด้าธเฌรดิตถ่ีฌาดว่า

จะเกิดข๊ืธฌ าธวณไดฝมิจารณาจากอาฝุยธ๊ีฌงฌ้างธับจากวัธถ่ีถืงก ายธดช าระส ายรับกลุ่นลูกฌ้าถ่ีนีรูปแบบของฌวาน

เสี่ฝงด้าธเฌรดิตถ่ีฌล้าฝฌลืงกัธ ไดฝจัดกลุ่นลูกฌ้าตานประเภถของลูกฌ้า การฌ าธวณพลขาดถุธจากการด้อฝฌ่าด้าธ

เฌรดิตถ่ีฌาดว่าจะเกิดข๊ืธฌ าธืงถืงพลของฌวานธ่าจะเป็ธถ่วงธ ๊ายธัก นูลฌ่าของเงิธตานเวลาและข้อนูลถ่ีนีฌวาน

สนเยตุสนพลและสานารถสธับสธุธโด้ถ่ีนีอฝู่ ณ วัธถ่ีราฝงาธเก่ีฝวกับเยตุการณ์ใธอดีต สภามการณ์ปัจจุบัธและการ

ฌาดการณ์สภาวะเศรผฐกิจใธอธาฌต ไดฝถ่ัวโป บริผัถฯจะตัดจ ายธ่าฝลูกยธ๊ีการฌ้าออกจากบัญชียากลูกยธ๊ีธ๊ัธฌ้าง

ช าระเกิธกว่ายธ่ืงป ึและบริผัถฯโน่โด้นีการด าเธิธการตานกฎยนาฝกับลูกยธ๊ีราฝดังกล่าว 

 เฌรือ่งนือถางการเงิธและเงิธฟากธธาฌาร 

 บริผัถฯบริยารฌวานเสี่ฝงด้าธเฌรดิตถ่ีเก่ีฝวข้องกับฝอดฌงเยลือกับธธาฌารและสถาบัธการเงิธไดฝจะลงถุธกับ

ฌู่สัญญาถ่ีโด้รับการอธุนัติแล้วเถ่าธ๊ัธและอฝู่ใธวงเงิธสิธเช่ือถ่ีก ายธดใย้กับฌู่สัญญาแต่ละราฝ  ซ่ืงอาจนีการ

ปรับปรุงเปล่ีฝธแปลงไดฝกรรนการบริยารธ าเสธอเม่ือขออธุนัติใธถ่ีประชุนฌณะกรรนการบริผัถ การก ายธดวงเงิธ

ดังกล่าวเปธ็การช่วฝลดฌวานเสี่ฝงของการกระจุกตัวและบรรเถาพลขาดถุธถางการเงิธถ่ีอาจเกิดข๊ืธจากพิดธัดช าระ

ของฌู่สัญญา 

 ฌวานเส่ีฝงด้าธตลาด 

บริผัถฯนีฌวานเสี่ฝงด้าธตลาด 2 ประเภถ โด้แก่ ฌวานเสี่ฝงจากอัตราแลกเปล่ีฝธและฌวานเสี่ฝงจากอัตราดอกเบ๊ีฝ 

 ฌวานเสีฝ่งจากอัตราแลกเปลี่ฝธ 

บริผัถฯนีฌวานเสี่ฝงจากอัตราแลกเปล่ีฝธถ่ีส าฌัญอัธเก่ีฝวเธ่ืองจากการซ๊ือยรือขาฝสิธฌ้าเป็ธเงิธตราต่างประเถศ 

ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 และ 2563 บริผัถฯนีฝอดฌงเยลือของสิธถรัมฝ์และยธ๊ีสิธถางการเงิธถ่ีเปธ็สกุลเงิธตรา

ต่างประเถศ ดังธ๊ี 

สกุลเงิธ สิธถรัมฝ์ถางการเงิธ ยธ๊ีสิธถางการเงิธ         อัตราแลกเปล่ีฝธเฉล่ีฝ                             

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 

(ล้าธ) (ล้าธ) (ล้าธ) (ล้าธ) (บาถต่อยธ่วฝเงิธตรา

ต่างประเถศ) 

เยรีฝญสยรัฐอเนริกา 0.9 0.5 0.6 0.5 33.92 31.66 

เฝธ 4.3 1.9 104.3 58.7 0.30 0.30 

ตารางต่อโปธ๊ีแสดงใย้เย็ธถืงพลกระถบต่อก าโรก่อธภาผีของบริผัถฯจากการเปล่ีฝธแปลงถ่ีอาจเกิดข๊ืธอฝ่าง

สนเยตุสนพลของอัตราแลกเปล่ีฝธสกุลเงิธเยรีฝญสยรัฐ และสกุลเงิธเฝธ ไดฝก ายธดใย้ตัวแปรอื่ธถ๊ังยนดฌงถ่ี 

ถ๊ังธ๊ี พลกระถบต่อก าโรก่อธภาผีธ๊ีเกิดจากการเปล่ีฝธแปลงของนูลฌ่าฝุติธรรนของสิธถรัมฝ์และยธ๊ีสิธถ่ีเป็ธตัวเงิธ 

รวนถืงตราสารอธุมัธธ์ถ่ีเป็ธเงิธตราต่างประเถศถ่ีโน่โด้ก ายธดใย้เป็ธเฌร่ืองนือถ่ีใช้ป๋องกัธฌวานเสี่ฝง ณ วัธถ่ี 30 

กัธฝาฝธ 2564 

สกุลเงิธ เม่ินข๊ืธ / ลดลง พลกระถบต่อก าโรก่อธภาผี 

 (ร้อฝละ) (ล้าธบาถ) 

เยรีฝญสยรัฐ +12 0.8 

 - 12 (0.8) 

เฝธ +7 (3.6) 

 -7 3.6 
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ถ๊ังธ๊ี ข้อนูลธ๊ีโน่ใช่การฌาดการณ์ยรือมฝากรณ์สภาวะตลาดใธอธาฌต และฌวรใช้ด้วฝฌวานระนัดระวัง 

ฌวานเสี่ฝงจากอัตราดอกเบี๊ฝ  

บริผัถฯนีฌวานเสี่ฝงจากอัตราดอกเบ๊ีฝถ่ีส าฌัญอัธเก่ีฝวเธ่ืองกับเงิธฟากธธาฌารและเงิธกู้ฝืนระฝะสั๊ธ ถ่ีนีดอกเบ๊ีฝ 

สิธถรัมฝ์และยธ๊ีสิธถางการเงิธส่วธใยญ่นีอัตราดอกเบ๊ีฝถ่ีปรับข๊ืธลงตานอัตราตลาด ยรือนีอัตราดอกเบ๊ีฝฌงถ่ีซ่ืง

ใกล้เฌีฝงกับอัตราตลาดใธปจัจุบัธ 

ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 และ 2563 สิธถรัมฝ์และยธ๊ีสิธถางการเงิธถ่ีส าฌัญสานารถจัดตานประเภถอัตรา

ดอกเบ๊ีฝ และส ายรับสิธถรัมฝ์และยธ๊ีสิธถางการเงิธถ่ีนีอัตราดอกเบ๊ีฝฌงถ่ีสานารถแฝกตานวัธถ่ีฌรบก ายธด ยรือ 

วัธถ่ีนีการก ายธดอัตราดอกเบ๊ีฝใยน่ (ยากวัธถ่ีนีการก ายธดอัตราดอกเบ๊ีฝใยน่ถืงก่อธ) โด้ดังธ๊ี      

  (ยธ่วฝ: ล้าธบาถ) 

 2564 

 อัตราดอกเบ๊ีฝฌงถ่ี 

อัตรา

ดอกเบ๊ีฝ    

 ภาฝใธ 

นากกว่า 

1 ปรับข๊ืธลง โน่นีอัตรา  

อัตรา

ดอกเบ๊ีฝ 

 1 ปึ 

ถืง 5 ปึ ตานราฌา

ตลาด ดอกเบ๊ีฝ รวน ถ่ีแถ้จริง 

      (ร้อฝละต่อปึ) 

สิธถรัมฝ์ถางการเงิธ       

เงิธสดและราฝการเถีฝบเถ่าเงิธสด - - 113.7 63.8 177.5 0.05 - 0.75 

ลูกยธ๊ีการฌ้าและลูกยธ๊ีอื่ธ - - - 427.8 427.8 - 

สิธถรัมฝ์ถางการเงิธยนุธเวีฝธอื่ธ 358.6 - - - 358.6 0.55 - 0.95 

เงิธลงถุธใธตราสารถุธของ

บริผัถถ่ีโน่ใช่บริผัถจด

ถะเบีฝธ - - - 40.2 40.2 - 

 358.6 - 113.7 531.8 1,004.1  

       

       

ยธ๊ีสิธถางการเงิธ       

เงิธกู้ฝืนระฝะสั๊ธจากธธาฌาร 100.0 - - - 100.0 1.10 และ 

1.45 

เจ้ายธ๊ีการฌ้าและเจ้ายธ๊ีอื่ธ - - - 476.5 476.5 - 

 100.0 - - 476.5 576.5  
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  (ยธ่วฝ: ล้าธบาถ) 

 2563 

 อัตราดอกเบ๊ีฝฌงถ่ี 

อัตรา

ดอกเบ๊ีฝ    

 ภาฝใธ 

นากกว่า 

1 ปรับข๊ืธลง โน่นีอัตรา  

อัตรา

ดอกเบ๊ีฝ 

 1 ปึ ถืง 5 ปึ 

ตานราฌา

ตลาด ดอกเบ๊ีฝ รวน ถ่ีแถ้จริง 

      (ร้อฝละต่อปึ) 

สิธถรัมฝ์ถางการเงิธ       

เงิธสดและราฝการเถีฝบเถ่าเงิธสด - - 469.7 6.2 475.9 0.05 - 0.75 

เงิธลงถุธช่ัวฌราว 15.0 - - - 15.0 1.20 

ลูกยธ๊ีการฌ้าและลูกยธ๊ีอื่ธ - - - 377.7 377.7 - 

เงิธลงถุธระฝะฝาว - - - 25.7 25.7 - 

 15.0 - 469.7 409.6 894.3  

       

ยธ๊ีสิธถางการเงิธ       

เจ้ายธ๊ีการฌ้าและเจ้ายธ๊ีอื่ธ - - - 404.5 404.5 - 

ยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่าการเงิธ 0.6 0.1 - - 0.7 2.46 - 6.17 

 0.6 0.1 - 404.5 405.2  

 ฌวานเส่ีฝงด้าธสภามฌล่อง 

 บริผัถฯนีการก ากับดูแลฌวานเสี่ฝงด้าธสภามฌล่องและรักผาระดับของเงิธสดและราฝการเถีฝบเถ่าเงิธสด ไดฝ

พู้บริยารมิจารณาว่าเมีฝงมอใธการจัดยาเงิธเม่ือใช้ใธการด าเธิธงาธ บริผัถฯนีฌวานสานารถใธการเข้าถืงแยล่งของ

เงิธถุธถ่ียลากยลาฝอฝ่างเมีฝงมอ ลดพลกระถบจากการพัธพวธของกระแสเงิธสด 

 ราฝละเอีฝดการฌรบก ายธดช าระของยธ๊ีสิธถางการเงิธถ่ีโน่ใช่ตราสารอธุมัธธ์ของบริผัถฯ ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 

2564 ซ่ืงมิจารณาจากกระแสเงิธสดตานสัญญาถ่ีฝังโน่ฌิดลดเป็ธนูลฌ่าปจัจุบัธ สานารถแสดงโด้ดังธ๊ี 

 
(ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 

โน่เกิธ  

1 ปึ 1 - 5 ป ึ

นากกว่า  

5 ป ึ รวน 

ราฝการถ่ีโน่ใช่ตราสารอธุมัธธ์     

เงิธกู้ฝืนระฝะสั๊ธจากธธาฌาร 100,000 - - 100,000 

เจ้ายธ๊ีการฌ้าและเจ้ายธ๊ีอื่ธ 476,461 - - 476,461 

ยธ๊ีสิธตานสัญญาเช่า 2,418 3,148 - 5,566 

รวนราฝการถ่ีโน่ใช่ตราสารอธุมัธธ์ 578,879 3,148 - 582,027 
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31.2 นูลฌ่าฝุติธรรนของเฌร่ืองนือถางการเงิธ 

 เธ่ืองจากเฌร่ืองนือถางการเงิธส่วธใยญ่ของบริผัถฯจัดอฝู่ใธประเภถระฝะสั๊ธยรือนีอัตราดอกเบ๊ีฝใกล้เฌีฝงกับอัตรา

ดอกเบ๊ีฝใธตลาด บริผัถฯจืงประนาณนูลฌ่าฝุติธรรนของเฌร่ืองนือถางการเงิธใกล้เฌีฝงกับนูลฌ่าตานบัญชีถ่ีแสดง

ใธงบแสดงฐาธะการเงิธ 

นูลฌ่าฝุติธรรนไดฝประนาณของเฌร่ืองนือถางการเงิธเปรีฝบเถีฝบกับจ าธวธเงิธถ่ีแสดงใธงบแสดงฐาธะการเงิธ 

แสดงโด้ดังธ๊ี  

  (ยธ่วฝ: ล้าธบาถ) 

 ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2563 

 นูลฌ่าตาน

บัญชี 

นูลฌ่าฝุติธรรน นูลฌ่าตาน

บัญชี 

นูลฌ่าฝุติธรรน 

สิธถรัมฝ์ถางการเงิธ     

เงิธลงถุธใธตราสารถุธของบริผัถถ่ี

โน่ใช่บริผัถจดถะเบีฝธ 

26 40 26 38 

บริผัถฯฌ าธวณนูลฌ่าฝุติธรรนของเงิธลงถุธใธตราสารถุธของบริผัถถ่ีโน่ใช่บริผัถจดถะเบีฝธไดฝใช้วิธีปรับปรุงนูลฌ่า

ยุ้ธตานบัญชี ล าดับช๊ัธของนูลฌ่าฝุติธรรนดังกล่าวถือเป็ธระดับ 3 

 ใธระยว่างปปึจัจุบัธ กิจการโน่นีการเปล่ีฝธวิธีการและสนนติฐาธถ่ีใช้ใธการประนาณนูลฌ่าฝุติธรรนของเฌร่ืองนือถาง

การเงิธ และโน่นีการไอธราฝการระยว่างล าดับช๊ัธของนูลฌ่าฝุติธรรน 

32. การบริยารจัดการถุธ  

 วัตถุประสงฌ์ใธการบริยารจัดการถุธถ่ีส าฌัญของบริผัถฯ ฌือการจัดใย้นีซ่ืงไฌรงสร้างถุธถ่ีเยนาะสนเม่ือสธับสธุธ

การด าเธิธธุรกิจของบริผัถฯและเสรินสร้างนูลฌ่าการถือยุ้ธใย้กับพู้ถือยุ้ธ ไดฝ ณ วัธถ่ี 30 กัธฝาฝธ 2564 บริผัถฯ

นีอัตราส่วธยธ๊ีสิธต่อถุธเถ่ากับ 0.46:1 (2563: 0.38:1) 

33. เยตุการณ์ภาฝยลังรอบระฝะเวลาราฝงาธ  

 เน่ือวัธถ่ี 23 มฤศจิกาฝธ 2564 ถ่ีประชุนฌณะกรรนการบริผัถฯนีนติเสธอการจ่าฝปัธพลส ายรับพล                                                     

การด าเธิธงาธประจ าปึ 2564 ใธอัตรา … บาถ ต่อยุ้ธ ฌิดเป็ธจ าธวธเงิธรวน … ล้าธบาถ ซ่ืงฌณะกรรนการบริผัถฯ

จะเสธอต่อถ่ีประชุนสานัญพู้ถือยุ้ธประจ าป ึ2565 เม่ือมิจารณาอธุนัติ 

34. การอธุนัติงบการเงิธ 

 งบการเงิธธ๊ีโด้รับอธุนัติใย้ออกไดฝฌณะกรรนการบริผัถฯเน่ือวัธถ่ี 23 มฤศจิกาฝธ 2564 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 



 

212 

 

 

การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 

 
บริผัถโด้สอบถานข้อมูลในแบบแสดงราฝการข้อมูลประจ าปึ/ราฝงานประจ าปึ (56-1 One Report) ฉบับน๊ีแล้ว และ

ด้วฝฌวามระมัดระวัง บริผัถขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องฌรบถ้วน โม่เป็นเถ็จ โม่ถ าให้พู้อื่นส าฌัญพิด หรือโม่

ขาดข้อมูลถ่ีฌวรต้องแจ้งในสาระส าฌัญ นอกจากน๊ีบริผัถขอรับรองว่า  

(1) งบการเงินและข้อมูลถางการเงินถ่ีสรุปมาในแบบแสดงราฝการข้อมูลประจ าปึ/ราฝงานประจ าปึ (56-1 One 

Report) โด้แสดงข้อมูลอฝ่างถูกต้องฌรบถ้วนในสาระส าฌัญเก่ีฝวกับฐานะการเงิน พลการด าเนินงาน และ

กระแสเงินสดของบริผัถ  

(2) บริผัถโด้จัดให้มีระบบการเปดิเพฝข้อมูลถ่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริผัถโด้เปดิเพฝข้อมูลในส่วนถ่ีเป็นสาระส าฌัญถ๊ังของ

บริผัถอฝ่างถูกต้องฌรบถ้วนแล้ว รวมถ๊ังฌวบฌุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริผัถโด้จัดให้มีระบบการฌวบฌุมภาฝในถ่ีดีและฌวบฌุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริผัถโด้แจ้ง

ข้อมูลการประเมินระบบการฌวบฌุมภาฝใน ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 ต่อพู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ

ของบริผัถแล้ว ซ่ืงฌรอบฌลุมถืงข้อบกพร่องและการเปล่ีฝนแปลงถ่ีส าฌัญของระบบการฌวบฌุมภาฝใน รวมถ๊ัง

การกระถ าถ่ีมิชอบถ่ีอาจมีพลกระถบต่อการจัดถ าราฝงานถางการเงินของบริผัถ 

 

ในการน๊ีเพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารถ๊ังหมดเป็นเอกสารชุดเดีฝวกันกับถ่ีบริผัถโด้รับรองฌวามถูกต้องแล้ว บริผัถโด้

มอบหมาฝให้ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง เป็นพู้ลงลาฝมือช่ือก ากับเอกสารน๊ีโว้ถุกหน้าด้วฝ หากเอกสารใดโม่มี

ลาฝมือช่ือของ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ก ากับโว้ บริผัถจะถือว่าโม่ใช่ข้อมูลถ่ีบริผัถโด้รับรองฌวามถูกต้องของ

ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

 ชื่อ    สกุล ต ำแหน่ง   ลำยมือชื่อ 

 

1.  นาฝสรรเสริญ จุฬางกูร     ประธานกรรมการ            

 

2. นาฝสริศ   พัฒนะเมลือง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารฌวามเสี่ฝง /      

   กรรมการพู้จัดการ             

   

 ชื่อผู้รับมอบอ ำนำจ       ต ำแหน่ง                                       

 

 นางสาวสิริณา   พัฒนะเมลือง   พู้จัดการถ่ัวโปอาวุไส ส่วนงานบริหารธุรกิจ     

       

  

 ถ๊ังน๊ี มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักถรัพฝ์และตลาดหลักถรัพฝ์ พ.ศ.2535 ซ่ืงแก้โขเพ่ิมเติมไดฝ

พระราชบัญญัติหลักถรัพฝ์และตลาดหลักถรัพฝ์ (ฉบับถ่ี 4) พ.ศ.2551 ก าหนดให้กรรมการและพู้บริหารต้อง

ร่วมกันรับพิดต่อบุฌฌลถ่ีซ๊ือขาฝหลักถรัพฝ์ของบริผัถในฌวามเสีฝหาฝใดๆ อันเกิดข๊ืนเน่ืองจากการเปิดเพฝ

ข้อมูลต่อพู้ถือหุ้นหรือประชาชนถ่ัวโป ไดฝแสดงข้อฌวามถ่ีเป็นเถ็จในสาระส าฌัญหรือปกปิดข้อฌวามจริงถ่ีฌวร

บอกให้แจ้งในสาระส าฌัญ ในกรณีของงบการเงินและราฝงานเก่ีฝวกับฐานะการเงินและพลการด าเนินงานของ

บริผัถ หรือราฝงานอื่นใดถ่ีต้องเปิดเพฝตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 ไดฝมิโด้จ ากัดฌวามรับพิดโว้เฉพาะ

กรรมการและพู้บริหารถ่ีลงลาฝมือช่ือรับรองฌวามถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเถ่าน๊ัน อฝ่างโรก็ดี

กรรมการหรือพู้บริหารซ่ืงสามารถพิสูจน์โด้ว่าไดฝต าแหน่งหน้าถ่ีตนโม่อาจล่วงรู้ถืงฌวามแถ้จริงของข้อมูลหรือ

การขาดข้อมูลถ่ีฌวรต้องแจ้งน๊ัน ฝ่อมโม่มีฌวามรับพิดตามมาตรา 89/20 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 ราฝละเอีฝดเกี่ฝวกับกรรมการ พู้บริหาร พู้มีอ านาจควบคุม พู้ถี่ โด้รับมอบหมาฝให้

รับพิดชอบสูงสุดในสาฝงานบัญชีและการเงิน พู้ถี่โด้รับมอบหมาฝให้รับพิดชอบไดฝตรงใน

การควบคุมดูแลการถ าบัญชี และเลขานุการบริผัถ 

เอกสารแนบ 2 ราฝละเอีฝดเกี่ฝวกับกรรมการของบริผัถฝ่อฝ 

เอกสารแนบ 3 ราฝละเอีฝดเกี่ฝวกับหัวหน้างานตรวจสอบภาฝใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของบริผัถ (Compliance) 

เอกสารแนบ 4 ถรัพฝ์สินถี่ใช้ในการประกอบธุรกิจและราฝละเอีฝดเกี่ฝวกับราฝการประเมินราคาถรัพฝ์สิน 

เอกสารแนบ 5 นไฝบาฝและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ และจรรฝาบรรณธุรกิจ 

เอกสารแนบ 6 ราฝงานคณะกรรมการชุดฝ่อฝ 
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เอกสารแนบ 1 

รฯฝละเอีฝดเกี่ฝวกับกรรนกฯร พู้บริยฯร พู้นีอ ฯธฯจฌวบฌุน พู้ถี่โด้รับนอบยนฯฝใย้รับพิดชอบสูงสุดใธสฯฝงฯธ

บัญชีและกฯรเงิธ พู้ถี่โด้รับนอบยนฯฝใย้รับพิดชอบไดฝตรงใธกฯรฌวบฌุนดูแลกฯรถ ฯบัญชี และเลขฯธุกฯร

บริผัถ 

 

 
นาฝสรรเสริญ จุฬางกูร  

ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน  

 

วัธถ่ีโด้รับแต่งต๊ังฌร๊ังแรก : 2 เนผฯฝธ 2548 

อฯฝุ : 79 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 

ถฯงตรง : 83,115,000 ยุ้ธ (31.99%) 

ถฯงอ้อน : โน่นี 

ความสัมพันธ์ : บิดฯธฯฝถวีฉัตร จุรฯงกูร ,ธฯฝวุฒิภูนิ  จุรฯงกูร และธฯฝณัฐมล จุรฯงกูร 

 

คุณวุฒิถางการศึกผา 

 ดุผฎีบัณทิต 

 

ประวัติการอบรม : โน่นี 

 

ประวัติการกระถ าความพิด : โน่นี 

 

ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

2521 - ปัจจุบัธ 

 

2521 - มฤศจิกฯฝธ 2561 

ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน  

ประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถ่ีบริยฯร 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล  พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และ

รถจักรฝฯธฝธต์ และชุดฌวบฌุน

รฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ 

บริผัถถั่วโป 

2515 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

ประธฯธกรรนกฯรบริยฯร 

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ไอไตซีถ อิธดัสตรี  ไรงงฯธประกอบเบฯะรถฝธต์และ

รถจักรฝฯธฝธต์ถุกชธิด 

2525 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ฌอนมลีถ ไอไตมฯร์ถ  พลิตชิ๊ธส่วธประกอบใย้

อุตสฯยกรรนฝฯธฝธต์ประเภถ 

ซิงฌ์ มลฯสติก เยล็ก ถองเยลุอง 

และปลอกสฯฝ 

2529 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

ประธฯธกรรนกฯรบริยฯร  

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ไอไต บอดี ๊อิธดสั

ตรี  

พลิตตัวถังรถฝธต์ และรับจ้ฯงถ ฯ

แบบมินม์ 

2530 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ อีเล็ฌไถรธิฌ ฌอน

ไมเธ้ธถ์  

พลิตพลิตภัณท์อิเล็กถรอธิฌส์ 

2531 - ปัจจุบัธ รองประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯร 

บจ.บฯงกอก อีเกิล วิง  พลิตชิ๊ธส่วธ Press Part 
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ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

2531 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ สเตีฝริง วีล  พลิต ขฯฝ และรับจ้ฯงถ ฯ

มวงนฯลัฝรถฝธต์และกระปุก

เกีฝร์รถฝธต์ 

2533 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ แอดวฯธซ์ แนถถี

เรีฝล  

ธ ฯเข้ฯพลิตภัณท์ประเภถเยล็ก 

พลิตเยล็กแพ่ธ รับจ้ฯงตัดเยล็ก 

2534 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

ประธฯธกรรนกฯรบริยฯร 

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ แยลนฉบัง ไอไต 

บอดี๊ เวิร์ฌ  

พลิตชิ๊ธส่วธตัวถังรถฝธต์จฯก

กฯรป๊ันขึ๊ธรูป   ชิ๊ธส่วธถ่อโอเสีฝ 

2534 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

ประธฯธกรรนกฯรบริยฯร 

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ฌอร์ปอเรชั่ธ ลงถุธและถุอยุ้ธใธกิจกฯรอุ่ธๆ 

 

 

2534 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ แยลนฉบัง ไอไต ซีถ 

แนธูแภฌเจอร่ิง  

พลิตไฌรงเบฯะมร้อนมธักมิงและ

อุปกรณ์เลุ่อธ 

2534 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ไอไต แอดวฯธซ์ แนถถี

เรีฝล แนธูแภฌเจอร่ิง  

พลิต Dry Mat, Sound 

Insulation แพ่ธมลฯสติก แพ่ธ

เส้ธใฝอัดและแพ่ธมลฯสติกเมุ่อใช้

ประกอบรถฝธต์และ

รถจักรฝฯธฝธต์ 

2534 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ แยลนฉบัง ออไต 

ซีถ แนธูแภฌเจอร่ิง 

พลิตไฌรงเบฯะมร้อนมธักมิงและ

อุปกรณ์เลุ่อธ 

2536 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ. ฮิตฯชิ แอสเตไน ชลบุรี 

แนธูแภก็เชอริง จ ฯกัด 

พลิตไช๊ฌอัม ชิ๊ธส่วธเฌรุ่องฝธต์

ระบบส่งก ฯลัง ระบบเบรฌ ระบบ

กัธสะเถุอธยรุอระบบสติร่ิง 

2537 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.เอส เอ็ธ ซี ซฯวด์ มรู๊ภ  พลิตชิ๊ธส่วธฝฯธฝธต์ Mel 

Sheet, Resin Felt 

2537 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.โถฝซีถเบลถ์  พลิตและขฯฝพลิตภัณท์เข็นขัด

ธิรภัฝและสฯฝเข็นขัดธิรภัฝ 

2538 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.เอส ถี บี เถ็กซ์โถล์ อิธดสั

ตรี  

พลิตพ้ฯส ฯยรับยุ้นเบฯะรถฝธต์ 

2538 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.อีสเถิร์ธ มี.ฝู.ไภน อิธดัส

ตรี  

พลิตชิ๊ธส่วธรถฝธต์ประเภถไภน

เบฯะรถฝธต์ 

2538 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ฌอนมลีถ ไอไต รับเบอร์  

แนธูแภฌ็เจอร่ิง  

พลิตชิ๊ธส่วธฝฯงส ฯยรับ

อุตสฯยกรรนฝฯธฝธต์ และ

อิเล็กถรอธิฌส์ และอุ่ธๆ 

2539 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

กรรนกฯร 

บจ.ซันนิถ ชูไกกุ เซอิร่ฯ  พลิตธ็อตมิเศผส ฯยรับ

อุตสฯยกรรนฝฯธฝธต์ 

2539 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร    

กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ฌูรฯตะ แนธูแภฌเจอ

ร่ิง  

พลิต ขฯฝ แกธฌอน้ฯรถฝธต์ 

รวนถ๊ังชิ๊ธส่วธอะโยล่และอุปกรณ์

ฝฯธมฯยธะถุกชธิด 

2540 - ปัจจุบัธ 

 

ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ แอธเซ่ ออไตมฯร์ถ  พลิตชิ๊ธส่วธพลิตภัณท์ระบบล็อฌ

ประตูรถฝธต์ ฟฯกระไปรงรถฝธต์

, ฟฯกระบะถ้ฯฝ, ย่วงล็อฌประตู  

2540 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

ประธฯธกรรนกฯรบริยฯร

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ เอ็ธจิเธีฝร่ิง เซ็ธ

เตอร์  

พลิตและออกแบบแน่มินม์ 

เฌรุ่องฉีดมลฯสติกไลยะงฯธโน้ 

2541 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

ประธฯธกรรนกฯรบริยฯร 

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ไนเดิร์ธ ไปรดักส์ อิธดสัตรี  พลิตและมินม์ลฯฝโน้ และเฌลุอบ

ชิ๊ธส่วธรถฝธต ์
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ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

 

2541 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ อิธดัสตร๊ี  (ประเถศ

โถฝ)   

ธุรกิจใย้เช่ฯ 

2542 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.แอเดีฝธถ์ แอธด ์ซันนิถ 

ฌอร์ปอเรชั่ธ 

พลิตเบฯะธ่ังรถฝธต์ 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร บจ.เอช เอส เอช  ลงถุธและถุอยุ้ธใธกิจกฯรอุ่ธ 

2545 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ออไต้ อิธถีเรีฝร์ ไปรดักส์  พลิต ธ ฯเข้ฯ ส่งออก และรับจ้ฯง

พลิตมรนปูมุ๊ธ ยัวยนอธเบฯะ

รถฝธต์ 

2545 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  บจ.ซันนิถ วิธด์นิลล์ กอลภ์

ฌลับ 

ประกอบกิจกฯรสธฯนกอล์ภ  

2546 - ปัจจุบัธ รองประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.นฯรูบิชิ ซันนิถ อิธดัสตรี 

เวีฝดธฯน 

พลิตชิ๊ธส่วธเบฯะถ่ีธ่ังรถฝธต์ 

2547 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร บจ.เจ อฯ เฌ ไอไตมฯร์ถ   พลิตชิ๊ธส่วธรถฝธต์ 

2547 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ไอซูกะ แนธูแภฌเจอ

ร่ิง  

พลิตเบรฌนุอรถฝธต์ 

2548 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ รีเถอร์ ธิถไตกุ 

ซฯวด์ มรู๊ภ  

พลิตเมุ่อขฯฝและส่งออกซ่ึงวัสดุ

กัธเสีฝงส ฯยรับรถฝธต์ 

2550 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ กรีธวัลเล่ฝ์ 

เชีฝงใยน่ กอล์ภฌลับ 

ประกอบกิจกฯรสธฯนกอล์ภ  

2551 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ อฯร์แอธด์ดี เซ็ธ

เตอร์  

ประกอบกิจกฯรถดสอบฌุณภฯม 

ประสิถธิภฯมพลิตภัณท์ฝฯธฝธต์

และสอบเถีฝบเฌรุ่องนุอวัด 

วิเฌรฯะย์วิจัฝและมัฒธฯ

เถฌไธไลฝี ออกแบบเฌรุ่องนุอ 

แน่มินม์และกระบวธกฯรพลิต

ชิ๊ธส่วธฝฯธฝธต์ 

2551 - ปัจจุบัธ รองประธฯธกรรนกฯร 

กรรนกฯร 

บจ.ฮิรูตะ แอธด์ ซันนิถ ประกอบกิจกฯรพลิตชิ๊ธส่วธ

รถฝธต์ 

2551 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ไอไต บอดี ๊สกิลล์  

เดเวลอปเนธถ์ เซ็ธเตอร์  

ประกอบกิจกฯรฟืกอบรน 

 

2552 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร บจ.สตีล อัลลฯฝแอธซ์เซอร์วิส 

เซ็ธเตอร์ 

Coil Steel, Slitter Steel  

2556 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร บจ.ซันนิถ ฌีฝ์เลกซ์ (ประเถศ

โถฝ) 

ประกอบกิจกฯรไรงงฯธพลิต

ชิ๊ธส่วธอะโยล่และอุปกรณ์ของ

ฝฯธมฯยธะ 
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นาฝถวีฉัตร จุฬางกูร  

กรรนการ 

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

ประธาธเจ้ายธ้าถ่ีบริยาร 

 

วัธถ่ีโด้รับแต่งต๊ังฌร๊ังแรก : 2 เนผาฝธ 2548 

อาฝุ : 49 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 

ถางตรง : 21,294,700 ยุ้ธ (8.20%) 

ถางอ้อน : โน่นี 

 

ความสัมพันธ์ บุตรธาฝสรรเสริญ จุรางกูร และม่ีชาฝธาฝณัฐมล จุรางกูร 

 

คุณวุฒิถางการศึกผา 

 ปริญญาไถ สาขา Finance Webster University 

 

ประวัติการอบรม  

 Director Accreditation Program (DAP109/2014) 

 

ประวัติการกระถ าความพิด : โน่นี 

 

ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

ธัธวาฌน 2561 – ปัจจุบัธ 

 

2546 - ปัจจุบัธ 

ประธาธเจ้ายธ้าถ่ีบริยาร 

 

กรรนการ   

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล  

 

พลิตสาฝฌวบฌุนรถฝธต์และ

รถจักรฝาธฝธต์ และชุดฌวบฌุน

รางกระจกยธ้าต่างรถฝธต์ 

บริผัถถั่วโป 

2536 - ปัจจุบัธ กรรนการ   

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ซันนิถ ไอไต บอดี ๊อิธดสั

ตรี  

พลิตตัวถังรถฝธต์ และรับจ้างถ า

แบบมินม์ 

2538 - ปัจจุบัธ กรรนการ  

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.อีสเถิร์ธ มี.ฝู. ไภน อิธดัส

ตรี  

พลิตชิ๊ธส่วธรถฝธต์ประเภถไภน

เบาะรถฝธต์  

2539 - ปัจจุบัธ กรรนการ   

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ซันนิถ ชูไกกุ เซอิร่า  พลิตธ็อตมิเศผส ายรับ

อุตสายกรรนฝาธฝธต์ 

2539 - ปัจจุบัธ 

 

กรรนการ   

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ซันนิถ ฌูราตะ แนธูแภฌเจอ

ร่ิง 

พลิต ขาฝ แกธฌอน้ารถฝธต์ 

รวนถ๊ังชิ๊ธส่วธอะโยล่และอุปกรณ์

ฝาธมายธะถุกชธิด 

2541 - ปัจจุบัธ กรรนการ   

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ไนเดิร์ธ ไปรดักส์ อิธดสัตรี พลิตและมินม์ลาฝโน้ และเฌลุอบ

ชิ๊ธส่วธรถฝธต ์

2541 - ปัจจุบัธ กรรนการ บจ.ซันนิถ อิธดัสตร๊ี (ประเถศ

โถฝ) 

ธุรกิจใย้เช่า 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนการ   

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ซันนิถ ฌอร์ปอเรชั่ธ  ลงถุธและถุอยุ้ธใธกิจการอุ่ธๆ 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนการ  

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ซันนิถ ไอไตซีถ อิธดัสตรี ไรงงาธประกอบเบาะรถฝธต์และ

รถจักรฝาธฝธต์ถุกชธิด 
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ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนการ   

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ซันนิถ แยลนฉบัง ไอไต ซีถ 

แนธูแภฌเจอร่ิง  

พลิตไฌรงเบาะมร้อนมธักมิงและ

อุปกรณ์เลุ่อธ 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนการ 

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ซันนิถ แยลนฉบัง ไอไต 

บอดี๊ เวิร์ฌ 

พลิตชิ๊ธส่วธตัวถังรถฝธต์จาก

การป๊ันขึ๊ธรูป 

ชิ๊ธส่วธถ่อโอเสีฝ 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนการ   

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ซันนิถ แอดวาธซ์ แนถถี

เรีฝล  

ธ าเข้าพลิตภัณท์ประเภถเยล็ก 

พลิตเยล็กแพ่ธ รับจ้างตัดเยล็ก 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนการ 

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ซันนิถ เอ็ธจิเธีฝร่ิง เซ็ธ

เตอร์  

พลิตและออกแบบแน่มินม์ 

เฌรุ่องฉีดมลาสติกไลยะงาธโน้ 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนการ   

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ออไต้ อิธถีเรีฝร์ ไปรดักส์  พลิต ธ าเข้า ส่งออก และรับจ้าง

พลิตมรนปูมุ๊ธ ยัวยนอธเบาะ

รถฝธต์ 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนการ   

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ไอไต แอดวาธซ์ แนถถี

เรีฝลแนธูแภฌเจอร่ิง  

พลิต Dry Mat, Sound 

Insulation แพ่ธมลาสติก แพ่ธ

เส้ธใฝอัดและแพ่ธมลาสติก เมุ่อใช้

ประกอบรถฝธต์และ

รถจักรฝาธฝธต์ 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนการ  

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ซันนิถ วิธด์นิลล์ กอลภ์

ฌลับ 

ประกอบกิจการสธานกอล์ภ 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนการ   

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.เอส ถี บี เถ็กซ์โถล์ อิธดสั

ตรี  

พลิตพ้าส ายรับยุ้นเบาะรถฝธต์ 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนการ   

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ซันนิถ สเตีฝริง วีล  พลิต ขาฝ และรับจ้างถ า

มวงนาลัฝรถฝธต์และกระปุก

เกีฝร์รถฝธต์ 

2546 - ปัจจุบัธ กรรนการ บจ.นารูบิชิ ซันนิถ อิธดัสตรี 

เวีฝดธาน  

พลิตชิ๊ธส่วธเบาะถ่ีธ่ังรถฝธต์ 

2546 - ปัจจุบัธ กรรนการ 

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ฌอนมลีถ  ไอไตมาร์ถ พลิตชิ๊ธส่วธประกอบใย้

อุตสายกรรนฝาธฝธต์ประเภถ 

ซิงฌ์ มลาสติก เยล็ก ถองเยลุอง    

และปลอกสาฝ 

2547 - ปัจจุบัธ กรรนการ   

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ซันนิถ ไอซูกะ แนธูแภฌเจอ

ร่ิง  

พลิตเบรฌนุอรถฝธต์ 

2547 - ปัจจุบัธ กรรนการ บจ.เจ อา เฌ ไอไตมาร์ถ  พลิตชิ๊ธส่วธรถฝธต์ 

2548 - ปัจจุบัธ กรรนการ   

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ฌอนมลีถ ไอไต รับเบอร์  

แนธูแภฌ็เจอร่ิง 

พลิตชิ๊ธส่วธฝางส ายรับ

อุตสายกรรนฝาธฝธต์ และ

อิเล็กถรอธิฌส์ และอุ่ธๆ 

2549 - ปัจจุบัธ กรรนการ 

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.โถฝไปรเกรส รับเบอร์ พลิตชิ๊ธส่วธฝางส ายรับ

อุตสายกรรนฝาธฝธต์ และ

อิเล็กถรอธิฌส์ และอุ่ธๆ 

2550 - ปัจจุบัธ กรรนการ  

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ซันนิถ กรีธวัลเล่ฝ์ 

เชีฝงใยน่ กอล์ภฌลับ 

ประกอบกิจการสธานกอล์ภ 

2550 - ปัจจุบัธ กรรนการ  

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.เจ แน็ฌ ไนไธไปลี ฌอร์

ปอเรชั่ธ 

ประกอบกิจการ ยา ซุ๊อ ขาฝและใย้

เช่าเกี่ฝวกับสังยารินถรัมฝ์และ

อสังยารินถรัมฝ์ถุกประเภถ 

2550 - ปัจจุบัธ กรรนการ  

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.เจ แน็ฌ มร็อมเมอร์ตี๊ 

แอ็ฌเซ็ส 

 

ประกอบกิจการจัดยา ซุ๊อ ขาฝ และ

ใย้เช่าเฌรุ่องจักร รวนถ๊ังอุปกรณ์

ชิ๊ธส่วธของสิธฌ้า 

ประเภถดังกล่าวถุกประเภถ 

2551 - ปัจจุบัธ กรรนการ  บจ.ซันนิถ ไอไต บอดี ๊สกิลล์  ประกอบกิจการฟืกอบรน 
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ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน เดเวลอปเนธถ์ เซ็ธเตอร์  

2551 - ปัจจุบัธ กรรนการ  

กรรนการพู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ซันนิถ อาร์แอธด์ดี เซ็ธ

เตอร์  

ประกอบกิจการถดสอบฌุณภาม 

ประสิถธิภามพลิตภัณท์ฝาธฝธต์

และสอบเถีฝบเฌรุ่องนุอวัด 

วิเฌราะย์วิจัฝและมัฒธา

เถฌไธไลฝี ออกแบบเฌรุ่องนุอ 

แน่มินม์และกระบวธการพลิต

ชิ๊ธส่วธฝาธฝธต์ 
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นาฝสริศ  พัฒนะเมลือง  

กรรมการ, กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

ประธานกรรมการบริหารฌวามเสี่ฝง 

กรรมการพู้จัดการ 

 

วันถ่ีโด้รับแต่งต๊ังฌร๊ังแรก : 2 เมผาฝน 2548 

อาฝุ : 46 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 

ถางตรง : 10,592,000 หุ้น (4.08%) 

ถางอ้อม : โม่มี 

 

ความสัมพันธ์ พ่ีชาฝนาฝสันติ พัฒนะเมลือง และน้องชาฝ นางสาวสิริณา  พัฒนะเมลือง 

 

คุณวุฒิถางการศึกผา 

 ปริญญาไถสาขาบริหารธุรกิจ New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา 

 

ประวัติการอบรม  

 Director Accreditation Program (DAP172/2020) 

 Director Certification Program (DCP42/2004) 

 

ประวัติการกระถ าความพิด : โม่มี 

 

ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

ประธานกรรมการบริหารฌวาม

เสี่ฝง 

กรรมการพู้จัดการ  

บมจ.โถฝสตีลเฌเบิล  พลิตสาฝฌวบฌุมรถฝนต์และ

รถจักรฝานฝนต์  

และชดุฌวบฌุมรางกระจกหน้าต่าง

รถฝนต์ 

บริผัถถั่วโป 

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิถ ชูไกกุ เซอิร่า พลิตน็อตพิเศผส าหรับ

อุตสาหกรรมฝานฝนต์ 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ฌอมพลีถ ไอไตพาร์ถ  พลิตชิ๊นส่วนประกอบให้

อุตสาหกรรมฝานฝนต์ประเภถซิงฌ์ 

พลาสติก เหล็ก ถองเหลอืง 

ปลอกสาฝ 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ฌอมพลีถ ไอไต รับเบอร์ 

แมนูแฟฌ็เจอร่ิง  

พลิตชิ๊นส่วนฝางส าหรับ

อุตสาหกรรมฝานฝนต์ และ

อิเล็กถรอนิฌส์และอื่นๆ 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.อมตะ ซัมมิถ เรดดี๊ บิลถ์ ใช้เช่าและจ าหน่าฝไรงงาน 
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นาฝมากาไต  เถราอุรา 

กรรมการ 

 

วันถ่ีโด้รับแต่งต๊ังคร๊ังแรก : 2 เมผาฝน 2548 

อาฝุ : 83 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 

ถางตรง : โม่มี 

ถางอ้อม : โม่มี 

 

ความสัมพันธ์ : โม่มี 

 

คุณวุฒิถางการศึกผา 

 Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Shizuoka University, ญ่ีปุน่ 

 

ประวัติการอบรม : โม่มี 

 

ประวัติการกระถ าความพิด : โม่มี 

 

ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

2524 - ปัจจุบัน กรรมการ   บมจ.โถฝสตีลเคเบิล พลิตสาฝควบคุมรถฝนต์และ

รถจักรฝานฝนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถฝนต์ 

บริผัถถั่วโป 

2515 - ปัจจุบัน กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. พลิตสาฝควบคุมรถฝนต์และ

รถจักรฝานฝนต์  

2516 - ปัจจุบัน กรรมการ Tajima TSK, Inc. พลิตชิ๊นส่วนฝานฝนต์ 

2516 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX KANTO, Inc. พลิตสาฝควบคุมรถฝนต์ 

2518 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation พลิตสาฝควบคุมรถฝนต์และ

รถจักรฝานฝนต์ 

2524 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Saitama, Inc. พลิตสาฝควบคุมรถฝนต์และ

รถจักรฝานฝนต์และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถฝนต์ 

2528 - ปัจจุบัน กรรมการ Izushi Cable, Inc. พลิตสาฝควบคุมรถฝนต์ 

2532 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Shimane, Inc. พลิตสาฝควบคุมรถฝนต์และชุด

ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถฝนต์ 

2535 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ TSK of America Inc. บริผัถพู้ถือหุ้น 

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ Chongqing HI-LEX Cable 

System Group  Co., Ltd. 

พลิตสาฝควบคุมรถฝนต์และ

รถจักรฝานฝนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถฝนต์ 

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ 

 

HI-LEX India Private Ltd. พลิตสาฝควบคุมรถฝนต์และ

รถจักรฝานฝนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถฝนต์ 

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Cable System Co., พลิตสาฝควบคุมรถฝนต์และชุด
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ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

Ltd. ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถฝนต์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ 

 

Guangzhou TSK Control 

Cable Co., Ltd. 

พลิตชิ๊นส่วนส าหรับรถฝนต์ 

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Hungary Cable 

System Manufacturing 

LLC. 

พลิตสาฝควบคุมรถฝนต์ 

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ Guangdong HI-LEX Cable 

System Co., Ltd. 

พลิตสาฝควบคุมรถฝนต์และ

รถจักรฝานฝนต์และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถฝนต์ 

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ Changchun HI-LEX Auto 

Cable Co., Ltd. 

พลิตสาฝควบคุมรถฝนต์และ

รถจักรฝานฝนต์และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถฝนต์ 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Sun Medical Technology 

Research Corp. 

พลิตอุปกรณ์ถางการแพถฝ์ 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Chongqing Evaheart 

Medical Device Co., Ltd. 

พลิตอุปกรณ์การแพถฝ์ 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Miyagi, Inc พลิตสาฝควบคุมรถฝนต์และชุด

ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถฝนต์ 
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นาฝณัฐพล จุฬางกูร  

กรรนการ 

กรรนการผู้นีอ าธาจลงธาน 

 

วัธถ่ีโด้รับแต่งต๊ังฌร๊ังแรก : 1 นกราฌน 2564 

อายุ : 44 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 

ถางตรง : โน่นี 

ถางอ้อน : โน่นี 

 

ความสัมพันธ์ บุตรธายสรรเสริญ จุฬางกูร และธ้องชายธายถวีฉัตร จุฬางกูร 

 

คุณวุฒิถางการศึกผา 

 ปริญญาไถ : Lincoln University USA 

 

ประวัติการอบรม  

 Director Accreditation Program (DAP179/2021) 

 

ประวัติการกระถ าความพิด : โน่นี 

 

ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

2564-ปัจจุบัธ กรรนการ 

กรรนการผู้นีอ าธาจลงธาน 

บนจ.โถยสตีลเฌเบิล ผลิตสายฌวบฌุนรถยธต์และ

รถจักรยาธยธต์ และชุดฌวบฌุน

รางกระจกหธ้าต่างรถยธต์ 

บริผัถถั่วโป 

2545-ปัจจุบัธ กรรนการ 

กรรนการผู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ. ซันนิถ ไอไต บอดี๊ อิธดสั

ตรี 

ผลิตตัวถังรถยธต์ และรับจ้างถ า

แบบพินพ์ 

2545-ปัจจุบัธ กรรนการ 

กรรนการผู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ. ซันนิถ ฌอร์ปอเรชั่ธ ลงถุธและถือหุ้ธใธกิจการอื่ธๆ 

2545-ปัจจุบัธ กรรนการ 

กรรนการผู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ. ซันนิถ แอดวาธซ์ แนถถี

เรียล 

ธ าเข้าผลิตภัณท์ประเภถเหล็ก 

ผลิตเหล็กแผ่ธ รับจ้างตัดเหล็ก 

2545-ปัจจุบัธ ประธาธบริหาร / กรรนการ  

กรรนการผู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ซันนิถ วิธด์นิลล์ กอลฟ์ 

ฌลับ 

ประกอบกิจการสธานกอล์ฟ 

2545-ปัจจุบัธ ประธาธบริหาร / กรรนการ  

กรรนการผู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.แอ็ฌน่ี รีเฟรชเนธถ์ ประกอบกิจการขายสิธฌ้าและ

ให้บริการ/บริการด้าธซัก อบ รีด 

ส าหรับไรงแรน อุตสาหกรรน และ

ลูกฌ้าปลีกย่อย 

2550 – ปัจจุบัธ ประธาธบริหาร / กรรนการ  

กรรนการผู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.ซันนิถ กรีธวัลเล่ย์ 

เชียงใหน่ ฌัธถรี ฌลับ 

ประกอบกิจการสธานกอล์ฟ/

บริการ 
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ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

2550 – ปัจจุบัธ กรรนการ 

กรรนการผู้นีอ าธาจลงธาน 

บล.ซันนิถ  ออธกรีธ นีเดีย ประกอบกิจการด้าธสื่อ สิ่งพินพ์ 

2551 – ปัจจุบัธ ประธาธบริหาร / กรรนการ  

กรรนการผู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ. เรียลแลธด์ ดิเวลล็อป

เนธถ์ 

อพาร์ถเนธถ์ 

2560 – ปัจจุบัธ กรรนการ 

กรรนการผู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.แอนเพิล เอสเตถ อาฌารพาณิชย์ – เช่า 

2561 – ปัจจุบัธ กรรนการ 

กรรนการผู้นีอ าธาจลงธาน 

บจ.เดอะ ถีเจ จอนเถียธ พัถยา ไรงแรน/บริการ 
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นาฝสันติ พัฒนะเมลือง  

กรรมการ, กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

 

วันถ่ีโด้รับแต่งต๊ังฌร๊ังแรก : 12 กุมภามันธ์ 2561 

อาฝุ : 43 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 

ถางตรง : 10,602,400 ยุ้น (4.08%) 

ถางอ้อม : โม่มี 

 

ความสัมพันธ์ น้องชาฝนาฝสริศ มัฒนะเมลือง และนางสาวสิริณา  มัฒนะเมลือง 

 

คุณวุฒิถางการศึกผา 

 ปริญญาไถฌณะรัฐศาสตร์ มยาวิถฝาลัฝรามฌ าแยง 

 

ประวัติการอบรม  

 Director Accreditation Program (DAP156/2019) 

 Director Certification Program (DCP253/2018) 

 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 23/2021) 
 

ประวัติการกระถ าความพิด : โม่มี 

 

ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

กุมภามันธ์ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

บมจ.โถฝสตีลเฌเบิล พลิตสาฝฌวบฌุมรถฝนต์และ

รถจักรฝานฝนต์ 

และชุดฌวบฌุมรางกระจกยน้าต่าง

รถฝนต์ 

บริผัถถั่วโป 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. เอ็นโถร์ แอสเสถส ์2 ซื๊อ ขาฝ ใย้เช่าอสังยาริมถรัมฝ์ 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. เอ็นโถร์ แอสเสถส ์ ซื๊อ ขาฝ ใย้เช่าอสังยาริมถรัมฝ์ 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. อมตะ ปีไตรเลีฝม ประกอบกิจการฌ้าเกี่ฝวกับมลังงาน 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ธนเศรผฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดี

เวลลอปเมนถ ์

ซื๊อ ขาฝ ใย้เช่าอสังยาริมถรัมฝ์ 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิถ ชูไกกุ เซอิร่า พลิตน็อตมิเศผส ายรับอุตสายกรรม

ฝานฝนต์ 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โถฝไปรเกรส รับเบอร ์ พลิตช๊ินสว่นฝางส ายรับอุตสายกรรม

ฝานฝนต์  

และอิเล็กถรอนิฌส ์ และอื่นๆ 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิถ สเตีฝริง วลี พลิตมวงมาลัฝรถฝนต์ ฟาฌรอบแตร 

และยัวเกีฝร์รถฝนต์ 

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ฌอมมลีถ ไอไต รับเบอร ์

แมนูแภฌ็เจอร่ิง 

พลิตช๊ินสว่นฝางส ายรับอุตสายกรรม

ฝานฝนต์  

และอิเล็กถรอนิฌส ์ และอื่นๆ 

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการพู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.อมตะ ซัมมิถ เรดด๊ี บิลถ์ ใย้เช่าและจ ายน่าฝไรงงาน 
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นฯฝฮฯจิเมะ  คฯไตะ 

กรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ผู้จัดการถ่ัวโปส่วนวิจัยและพัฒนา 

 

วันถ่ีโด้รับแต่งต๊ังคร๊ังแรก : 12 กุมภาพันธ์ 2561 

อายุ : 58 ป ี

 

จ ฯนวนหุ้นและสัดส่วนกฯรถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝฯฝน 2564 

ถางตรง : โม่มี 

ถางอ้อม : โม่มี 

 

ควฯมสัมพันธ์ : โม่มี 

 

คุณวุฒิถฯงกฯรศึกผฯ 

 Faculty of Science and Engineering, Department of Metallurgical Engineering,  

Kindai University 

 

ประวัติกฯรอบรม : โม่มี 

 

ประวัติกฯรกระถ ฯควฯมพิด : โม่มี 

 

ประสบกฯรณ์ถ ฯงฯนฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลฯ ต ฯแหน่ง ชื่อหน่วฝงฯน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ผู้จัดการถ่ัวโปส่วนงานวิจัย

และพัฒนา 

บมจ.โถยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริผัถถั่วโป 

มกราคม 2553 - ปัจจุบัน รองประธาน HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
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นาฝปริญญา  โววัฒนา 

กรรนการอิสระ, ประธาธกรรนการตรวจสอบ 

ประธาธกรรนการก ากับดูแลกิจการ, กรรนการสรรหาและก าหธดค่าตอบแถธ 

 

วัธถ่ีโด้รับแต่งต๊ังคร๊ังแรก : 2 เนผาฝธ 2548 

อาฝุ : 73 ป ึ

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 

ถางตรง : โน่นี 

ถางอ้อน : โน่นี 

 

ความสัมพันธ์ : โน่นี 

 

คุณวุฒิถางการศึกผา 

 ปริญญาตรี (บัญชีบัณทิต) สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์นหาวิถฝาลัฝ 

 

ประวัติการอบรม  

 Director Accreditation Program (DAP 35/2005)  

 Audit Committee Program (ACP 9/2005) 

 Director Certification Program (DCP 72/2006) 

 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008) 

 Role of the Compensation  Committee (RCC 10/2010) 

 AC vs การเปล่ีฝธแปลงราฝงาธถางการเงิธป ึ2554 

 

ประวัติการกระถ าความพิด : โน่นี 

 

ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

1 กรกฎาคน 2563 - ปัจจุบัธ กรรนการอิสระ บนจ.สาฝการบิธธกแอร์ ธุรกิจสาฝการบิธ 

กุนภาพัธธ์ 2563 – ปัจจุบัธ 

 

นกราคน 2563 – ปัจจุบัธ 

 

นีธาคน 2561 – ปัจจุบัธ 

ประธาธกรรนการตรวจสอบ 

 

กรรนการตรวจสอบ 

 

กรรนการอิสระ 

บนจ.ธวธคร อสังหารินถรัพฝ์ 

พฤผภาคน 2559 – ปัจจุบัธ 

 

2548 - ปัจจุบัธ 

 

 

2548 - พฤผภาคน 2559 

ประธาธกรรนการตรวจสอบ 

 

ประธาธกรรนการก ากับดูแล

กิจการ 

 

กรรนการอิสระ 

กรรนการสรรหาและก าหธด

ค่าตอบแถธ 

กรรนการตรวจสอบ 

กรรนการก ากับดูแลกิจการ 

บนจ.โถฝสตีลเคเบิล พลิตสาฝควบคุนรถฝธต์และ

รถจักรฝาธฝธต์ และชุดควบคุน

รางกระจกหธ้าต่างรถฝธต์ 

2553 - ปัจจุบัธ กรรนการอิสระ 

กรรนการสรรหาและก าหธด

บนจ.โอร่า แคปปิตอล การลงถุธบริผัถอื่ธ 
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ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

ค่าตอบแถธ 

กรรนการการลงถุธ 

ประธาธกรรนการบริหารควาน

เสี่ฝง 

2553 - ปัจจุบัธ กรรนการอิสระ 

กรรนการก ากับดูแลกิจการ 

บนจ.สานารถคอร์ปอเรชั่ธ เถคโธโลฝี / สือ่สาร 
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นาฝอภินันถ์  ณ ระนอง 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดฌ่าตอบแถน, กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 

วันถ่ีโด้รับแต่งต๊ังฌร๊ังแรก : 2 เมผาฝน 2548 

อาฝุ : 71 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 

ถางตรง : โม่มี 

ถางอ้อม : โม่มี 

 

ความสัมพันธ์ : โม่มี 

 

คุณวุฒิถางการศึกผา 

 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิถฝาลัฝเชีฝงใหม่ 

 

ประวัติการอบรม  

 Director Accreditation Program (DAP35/2005)  

 Audit Committee Program (ACP 9/2005) 

 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008) 

 

ประวัติการกระถ าความพิด : โม่มี 

 

ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

พฤผภาฌม 2559 - ปัจจุบัน 

 

2548 - ปัจจุบัน 

 

2548 - พฤผภาฌม 2559 

ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดฌ่าตอบแถน 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหาและก าหนด

ฌ่าตอบแถน 

บมจ.โถฝสตีลเฌเบิล  พลิตสาฝฌวบฌุมรถฝนต์และ

รถจักรฝานฝนต์ และชุดฌวบฌุม

รางกระจกหน้าต่างรถฝนต์ 

บริผัถถั่วโป 

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ   

ประธานบริหาร 

บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เถรด  บริการจัดงานเลี๊ฝง 

พฤผภาฌม 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.อมตะ ซัมมิถ รีถส์ แมเนจ

เม้นถ์  

พู้จัดการกองถรัสต์เพ่ือลงถุนใน

อสังหาริมถรัพฝ์ 

(เม่ือโด้รับอนุมัติจากส านักงาน

ฌณะกรรมการก ากับหลักถรัพฝ์

และตลาดหลักถรัพฝ์แห่งประเถศ

โถฝ) 
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นาฝฉัตรชัฝ  เอีฝสกุล 

กรรนการอิสระ, กรรนการตรวจสอบ 

กรรนการสรรหาและก าหธดฌ่าตอบแถธ, กรรนการก ากับดูแลกิจการ 

 

วัธถ่ีโด้รับแต่งต๊ังฌร๊ังแรก : 17 พฤผภาฌน 2553 

อาฝุ : 66 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 

ถางตรง : โน่นี 

ถางอ้อน : โน่นี 

 

ความสัมพันธ์ : โน่นี 

 

คุณวุฒิถางการศึกผา 

 ปริญญาโถสาขาเศรผฐศาสตร์การวางแพธและธโฝบาฝ Northeastern University 

 

ประวัติการอบรม  

 Director Accreditation Program (DAP84/2010) 

 

ประวัติการกระถ าความพิด : โน่นี 

 

ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

2553 - ปัจจุบัธ 

 

กรรนการอิสระ 

กรรนการตรวจสอบ 

กรรนการสรรหาและก าหธด

ฌ่าตอบแถธ 

กรรนการก ากับดูแลกิจการ 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล  พลิตสาฝฌวบฌุนรถฝธต์และ

รถจักรฝาธฝธต์ และชุดฌวบฌุน

รางกระจกหธ้าต่างรถฝธต์ 

2558 - ปัจจุบัธ รองประธาธกรรนการบริผัถ บนจ.โถฝบรรจุภัณท์ และการ

พินพ์ 

พลิตและจ าหธ่าฝบรรจุภัณท์และ

การพินพ์ 

บริผัถถั่วโป 

2562 - ปัจจุบัธ 

2554 - ปัจจุบัธ 

กรรนการพู้จัดการบริผัถ 

กรรนการบริผัถ 

บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส โกดังและถ่าเถีฝบเรือ 

 

 



 

231 

 

 
นาฝวีรวัฒน์  ขอโพบูลฝ์ 

กรรนการอิสระ, กรรนการตรวจสอบ 

กรรนการสรรหาและก าหธดฌ่าตอบแถธ, กรรนการก ากับดูแลกิจการ 

 

วัธถ่ีโด้รับแต่งต๊ังฌร๊ังแรก : 26 นกราฌน 2559 

อาฝุ : 53 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 

ถางตรง : โน่นี 

ถางอ้อน : โน่นี 

 

ความสัมพันธ์ : โน่นี 

 

คุณวุฒิถางการศึกผา 

 ปริญญาไถ สาขาบริหารธุรกิจ  University of New Haven ประเถศสหรัฐอเนริกา 

 

ประวัติการอบรม  

หลักสูตร : IOD 

 Director Accreditation Program (DAP13/2004) 

 Director Certification Program (DCP151/2011) 

 Financial Statements for Directors (FSD14/2011) 

หลักสูตร : EDP 

 TLCA Executive Development Program รุ่ธ 12 

 

ประวัติการกระถ าความพิด : โน่นี 

 

ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

2559 - ปัจจุบัธ 

 

กรรนการอิสระ 

กรรนการตรวจสอบ 

กรรนการสรรหาและก าหธด

ฌ่าตอบแถธ 

กรรนการก ากับดูแลกิจการ 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล  พลิตสาฝฌวบฌุนรถฝธต์และ

รถจักรฝาธฝธต์ และชุดฌวบฌุน

รางกระจกหธ้าต่างรถฝธต์ 

2543 - กัธฝาฝธ 2560 

2556 - กรกฎาฌน 2560 

 

2556 - 2557 

กรรนการ  

รองประธาธกรรนการ 

 

รองประธาธบริผัถฯ สาฝงาธ

การตลาด 

บนจ.โถฝสไตเรจ แบตเตอร่ี พลิตและจ าหธ่าฝแบตเตอร่ี 

บริผัถถั่วโป 

2546 - กรกฎาฌน 2560 

2553 - 2557 

2558 - กัธฝาฝธ 2560 

ตุลาฌน 2560 - นกราฌน 

2561 

กรรนการ 

รองประธาธอาวุไส 

ประธาธเจ้าหธ้าถ่ีบริหาร 

ประธาธเจ้าหธ้าถ่ีบริหารร่วน 

บจ. พลิตภัณท์ 3เฌ  ตัวแถธจ าหธ่าฝแบตเตอร่ีรถฝธต์

, แบตเตอร่ีรถกอล์ฟ, แบตเตอร่ี

เพ่ือแสงสว่าง และแบตเตอร่ีรถ

นอเตอร์โซด ์
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ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

2543 - กรกฎาฌน 2560 กรรนการ บจ. โถฝ ธัธเฟอรัส เนถัล  ประกอบกิจการหลอนตะกั่วพสน

และตะกั่วบริสุถธิ ์

 

2551 - กรกฎาฌน 2560 กรรนการ บจ. 3เฌ แถร็ฌชั่ธ แบตเตอร่ี  พลิตและจ าหธ่าฝงาธไลหะ, ขาฝ, 

ให้เช่า และให้บริการบ ารุงรักผา

ซ่อนแซนแบตเตอร่ี 

2553 - กรกฎาฌน 2560 กรรนการ บจ. พาวเวอร์ พลาส  พลิตและจ าหธ่าฝเกี่ฝวกับ

พลาสติกถุกชธิด 

2559 - 2563 กรรนการประจ าฌณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี 

ประเภถพู้ถรงฌุณวุฒิ         

นหาวิถฝาลัฝขอธแก่ธ  สถาธบัธการศึกผา 

กรกฎาฌน 2561 - ปัจจุบัธ กรรนการ บจ. ฟรี เถรด ไซธ ไลจิสติกส์  การขธส่งและฌลังสิธฌ้าให้เช่า 
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นางสาวสิริณา  พัฒนะเมลือง  

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 

ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ  

 

อายุ : 47 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

ทางตรง : 10,196,300 หุ้น (3.92%) 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ พ่ีสาวนายสริศ พัฒนะเมลือง และนายสันติ พัฒนะเมลือง 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโทสาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ประวัติการอบรม  

หลักสูตร IOD 

 เลขานุการบริษัท  

 Financial Statements for Directors (FSD26/2014) 

 Director Certification Program (DCP227/2016) 

 Ethical Leadership Program (ELP9/2017) 

หลักสูตร TLCA 

 Executive Development Program (EDP15/2014) 

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง (CPD) ด้านบัญชี 6 ชม. : สภาวิชาชีพบัญชี 

 เร่ืองเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นท่ี 3/62 

 บัญชีบริหารเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ รุ่น 1/63 

 Corporate Finance รุ่นท่ี 2/64 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

ตุลาคม 2561 -  ปัจจุบัน 

 

สิงหาคม 2559 - กุมภาพันธ ์2561  

 

พฤษภาคม 2559  - กุมภาพันธ ์

2561  

2545 - ปัจจุบัน 

ผู้รับผิดชอบสงูสุดในสายงานบัญชี

และการเงิน 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

 

กรรมการ 

 

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงาน

บริหารธุรกิจ และส่วนงานจดัหา 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต ์

และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่าง

รถยนต ์

บริษัททั่วไป 

2556 – ปัจจุบัน 

 

พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน 

ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนส านักงาน 

กรรมการ และ 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า ผู้ผลิตน็อตพิเศษ ส าหรบัอุตสาหกรรม

ยานยนต ์

เมษายน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และ 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนู

แฟค็เจอริง่ 

ผลิตช้ินสว่นยางส าหรับอตุสาหกรรม

ยานยนต์ และอเิล็กทรอนคิส ์และอื่นๆ 

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และ 

กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 

บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร ์ ผลิตช้ินสว่นยางส าหรับอตุสาหกรรม

ยานยนต์ และอเิล็กทรอนคิส์ และอื่นๆ 
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นางสาวภัถรา  ชัฝฝศบูรณะ 

พู้จัดการถ่ัวโปอาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจและ วิจัฝและพัฒนา 

 

อาฝุ : 48 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 

ถางตรง : โม่มี 

ถางอ้อม : โม่มี 

 

ความสัมพันธ์ โม่มี 

 

คุณวุฒิถางการศึกผา 

 ปริญญาโถ การตลาด มหาวิถฝาลัฝ โคเวนถรี ประเถศอังกฤผ 

 ปริญญาตรี นิเถศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิถฝาลัฝ 

 

ประวัติการอบรม : โม่มี 

 

ประวัติการกระถ าความพิด : โม่มี 

 

ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

มกราคม 2562 - ปัจจุบัน 

 

 

มกราคม 2561 – ปัจจุบัน 

 

2555 - 2560 

พู้จัดการถ่ัวโปอาวุโส ส่วนงาน

ปฏิบัติการธุรกิจ และวิจัฝและ

พัฒนา 

พู้จัดการถ่ัวโป - ส่วนงาน

ปฏิบัติการธุรกิจ 

พู้จัดการ ฟ่าฝการตลาด 

บมจ.โถฝสตีลเคเบิล พลิตสาฝควบคุมรถฝนต์ และ

รถจักรฝานฝนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถฝนต์ 
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นางกสิตา  พิถักผ์สงคราม 

พู้จัดการถ่ัวโป ส่วธงาธบริหารธุรกิจ 

 

อาฝุ : 39 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 

ถางตรง : โน่นี 

ถางอ้อน : โน่นี 

 

ความสัมพันธ์  โน่นี 

 

คุณวุฒิถางการศึกผา 

 ปริญญาไถหลักสูตร บริหารธุรกิจนหาบัณทิต วิชาการบริหารและพัฒธาถรัพฝากรนธุผฝ์ นหาวิถฝาลัฝศรีปถุน 

 

ประวัติการอบรม  

หลักสูตร : IOD 

 Company Secretary Program (CSP46/2012) 

 Company Reporting Program (CRP3/2012) 

 Board Reporting Program (BRP13/2014) 

 Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 21/2015) 

 Financial Statement for Director (FSD42/2020) 

ไดฝ TLCA 

 Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) 

 IR Certification 2016 

ไดฝ SEC, SET 

 Smart Disclosure Program (SDP)  

 การใช้งาธระบบ SPC Straight Through  

 Basic IR Training 

 Stock Valuation for IR 

 Good Practices for Analyst Presentation 

 แธวถางการจัดถ าราฝงาธการก ากับดูแลกิจการถ่ีดี  ส าหรับบริผัถจดถะเบีฝธ ป ี2556 

 การบริหารควานรับพิดชอบต่อสังคนเพ่ือการพัฒธาอฝ่างฝ่ังฝืธ ป ี2558 

 Responsible Supply Chain Management ป ี2558 

 การจัดถ าราฝงาธควานรับพิดชอบต่อสังคน รุ่ธ 1 ป ี2558 

ไดฝสถาบันอื่นๆ 

 ไครงการพัฒธาพู้บริหาร Global Mini MBA รุ่ธถ่ี 78  คณะพาณิชฝศาสตร์และการบัญชนหาวิถฝาลัฝ

ธรรนศาสตร์ 

 PA (Personal Assistant) training ป ี2558 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization 

Inc.) 

 การจัดประชุนพู้ถือหุ้ธตานหลักการก ากับดูแลกิจการถ่ีดี ป ี2559 AGM 100 ป ี2559 

 สิถธิและหธ้าถ่ีของพู้ถือหุ้ธ บธนิติ หฝิธ-หฝาง : ขาว-ด า ถ าใธสิ่งถ่ีถูกต้อง” 

 PA (Personal Assistant) training ป ี2559 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization 

Inc.) 

 Finance for Non-Finance Executive (PSR Management Training) 

 Rockefeller Habits Thailand Chapter Young Presidents’ Organization Inc.) 



 

236 

 

 

ประวัติการกระถ าความพิด : โน่นี 

 

ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

1 ธัธวาคน 2562 -  ปัจจุบัธ 

 

ธัธวาคน 2559 –  

30 พฤศจิกาฝธ 2562 

 

พฤผภาคน 2559 - 31 

สิงหาคน 2564 

 
2557 – 10 พฤผภาคน 2564 

 

 
พฤผภาคน 2555 – 10 

พฤผภาคน 2564 
 

2555 - ธัธวาคน 2559 

 

 

 

2554 – กัธฝาฝธ 2562 

 

2551 - 2553 

พู้จัดการถ่ัวโป ส่วธงาธ

บริหารธุรกิจ 

พู้ช่วฝพู้จัดการฟ่าฝ ฟ่าฝก ากับ

หลักถรัพฝ์และตลาดหลัก 

ถรัพฝ์และธักลงถุธสันพัธธ์ 

เลขาธุการคณะกรรนการสรร

หาและก าหธดค่าตอบแถธ 

 

เลขาธุการคณะกรรนการก ากับ

ดูแลกิจการ 

 

เลขาธุการบริผัถ 

 

 

หัวหธ้าแพธกฟ่าฝก ากับ

หลักถรัพฝ์และตลาด

หลักถรัพฝ์และธักลงถุธ

สันพัธธ์ 

พู้ช่วฝกรรนการพู้จัดการ 

 

เลขาธุการกรรนการพู้จัดการ 

บนจ.โถฝสตีลเคเบิล พลิตสาฝควบคุนรถฝธต์และ

รถจักรฝาธฝธต์ และชุดควบคุน

รางกระจกหธ้าต่างรถฝธต์ 

บริผัถถั่วโป 

2550 - 2551 พู้ช่วฝพู้จัดการฟ่าฝธุรการ บจ.นารูอิ อิธดัสตรี (โถฝแลธด์) พลิตชิ๊ธส่วธพลาสติกส าหรับฝาธ

ฝธต์ 

2548 - 2550 เลขาธุการพู้จัดการฟ่าฝพลิต บจ.คอบร้า อิธเตอร์เธชั่ธแธล  พลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬาถาง

ธ ๊า 
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นาฝวัชรินถร์  สฝามรัตนกิจ 

ผู้จัดการถ่ัวโป ส่วนงานผลิต 

 

อายุ : 43 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 

ถางตรง : โม่มี 

ถางอ้อม : โม่มี 

 

ความสัมพันธ์  โม่มี 

 

คุณวุฒิถางการศึกผา 

 ปริญญาโถ การจัดการ วิถยาลัยนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ประวัติการอบรม : โม่มี 

 

ประวัติการกระถ าความพิด : โม่มี 

 

ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน ผู้จัดการถ่ัวโป - ส่วนงานผลิต บมจ.โถยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริผัถถั่วโป 

1 มีนาคม 2553 - 30 

กันยายน 2563 

ผู้จัดการศูนย์การผลิต

เคร่ืองยนต์ 

บ. เจนเนอรัลมอเตอร์ส 

เพาเวอร์เถรน 

ผลิตและส่งออกเคร่ืองยนต์ 
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นาฝสมเกีฝรติ  เกาะเต้น 

พู้จัดการถ่ัวโป ส่วธงาธคุณภาพ 

 

อาฝุ : 44 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 

ถางตรง : โน่นี 

ถางอ้อน : โน่นี 

 

ความสัมพันธ์  โน่นี 

 

คุณวุฒิถางการศึกผา 

 ปริญญาไถ สาขาบริหารอุตสาหกรรน นหาวิถฝาลัฝศรีปถุน 

 

ประวัติการอบรม : โน่นี 

 

ประวัติการกระถ าความพิด : โน่นี 

 

ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

1 พฤผภาคน – ปัจจุบัธ 

 

2563 – 2564 

 

2557 - 2562 

พู้จัดการถ่ัวโป – ส่วธงาธ

พลิต 

พู้จัดการฟ่าฝคุณภาพ 

 

พู้จัดการฟ่าฝวางแพธและ

ควบคุนพลิตภัณท์ใหน่ 

บนจ.โถฝสตีลเคเบิล พลิตสาฝควบคุนรถฝธต์และ

รถจักรฝาธฝธต์ และชุดควบคุน

รางกระจกหธ้าต่างรถฝธต์ 
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นางสาวพิมพ์ลภัส  ชาญสมิง 

ผู้จัดการฝา่ยบัญชี 

 

อายุ : 43 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 

ถางตรง : โม่มี 

ถางอ้อม : โม่มี 

 

ความสัมพันธ์  โม่มี 

 

คุณวุฒิถางการศึกผา 

 ปริญญาโถ สาขาบัญชี มหาวิถยาลัยบูรพา 

 

ประวัติการอบรม :  

 โดย Thai CPD at Home 

บัญชีกับก าโรอะโรเกิดก่อนกัน 

ช่ัวโมงพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง (CPD) ด้านบัญชี 6 ชม.:  

 หลักสูตร TFRS ถุกฉบับป ี2566 รุ่นถ่ี 1/63 (หลักสูตรเต็ม) 

 

ประวัติการกระถ าความพิด : โม่มี 

 

ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

มกราคม 2563 – ปัจจุบัน 

 

ผู้จัดการบัญชีและการเงิน บมจ.โถยสตีลเคเบิล ผลิตและจ าหน่ายสายควบคุม

รถยนต์และรถจักรยานยนต์และ

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถยนต์ 

บริผัถถั่วโป 

2554 -2562 ผู้จัดการฝ่ายวางแผน (จัดถ า

และวิเคราะห์งบประมาณ) 

บจ.โถย เอ็นโอเค ผลิตชิ๊นส่วนยานยนต์ 
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นางสาวศุภพิชญ์  โกศลพิริฝธรรม 

เลขานุการบริผัถ 

วันถ่ีโด้รับแต่งต๊ัง : 14 พฤผภาฌม 2564 

อาฝุ : 30 ป ี

ถ่ีอฝู่ติดต่อ : 121/99 ซอฝ 22 หมู่บ้าน แกรนด์วัลเล่ฝ์ หมู่ 3 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริผัถ (%) ณ วันถ่ี 30 กันฝาฝน 2564 

ถางตรง : 20 หุ้น 

ถางอ้อม : โม่มี 

ความสัมพันธ์ : โม่มี 

 

ประวัติการศึกผา 

 ปริญญาไถบริหารธุรกิจ มหาวิถฝาลัฝบูรพา 

 ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกฌรอง มหาวิถฝาลัฝธรรมศาสตร์ 

 

ประวัติการอบรม 

หลักสูตร IOD 

 Company Secretary Program (CSP 119/2021) 

 Company Reporting Program (CRP 29/2021) 

 Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 47/2018) 

 Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 

หลักสูตรไดฝ TLCA 

 Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) 

หลักสูตรไดฝ SEC,SET 

 Smart Disclosure Program (SDP) 

 SETPortal & Strategic Shareholder , FSCOM 

 Sustainability Reporting Workshop : Transition from GRI G4 to GRI Standards 

 

ประสบการณ์ถ างานฝ้อนหลัง 5 ปี 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วฝงาน/บริผัถ ประเภถธุรกิจ 

บริผัถจดถะเบีฝน 

14 พฤผภาฌม 2564 – 

ปัจจุบัน 

เลขานุการบริผัถ บมจ.โถฝสตีลเฌเบิล พลิตสาฝฌวบฌุมรถฝนต์และ

รถจักรฝานฝนต์ และชุดฌวบฌุม

รางกระจกหน้าต่างรถฝนต์ 18 กรกฎาฌม 2561 –  

13 พฤผภาฌม 2564 

เจ้าหน้าถ่ีก ากับหลักถรัพฝ์ 

ประสานงานตลาดหลักถรัพฝ์

และนักลงถุนสัมพันธ ์

บริผัถถั่วโป 

13 กันฝาฝน 2556 –  

30 มิถุนาฝน 2561 

เลขานุการพู้บริหาร บจ.แวนด้าแพฌ พลิตอุปกรณ์ประดับฝนต์,ฉนวน

กันฌวามร้อน และแพฌเกจจ๊ิง 
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    ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ตามตารางดังน้ี 

ชื่อบริผัถ 

ธฯฝ

สรรเสริญ 

จุฬฯงกูร 

 

ธฯฝสริศ 

พัฒธะ

เนลือง 

 

ธฯฝนฯกฯ

ไต 

เถรฯอุรฯ 

ธฯฝถวีฉัตร 

จุฬฯงกูร 

ธฯฝณัฐพล

จุฬฯงกูร 

ธฯฝฮฯจิ

เนะฌฯไตะ 

ธฯฝปริญญฯ  

โววัฒธฯ 

ธฯฝอภิธัธถ์ 

ณ ระธอง 

ธฯฝฉัตร

ชัฝ เอฝี

สกุล 

ธฯฝวีรวัฒธ์  

ขอโพบูลฝ ์

ธฯฝสัธติ   

พัฒธะ

เนลือง 

ธฯงสฯว

สิริณฯ 

พัฒธะ

เนลือง 

ธฯงสฯวภัถ

รฯ ชฝัฝศ

บูรณะ 

ธฯงกสิตฯ  

พิถักผ์

สงฌรฯน 

ธฯฝ

วัชริธถร์  

สฝฯนรัตธ

กิจ 

ธฯฝ

สนเกีฝรติ  

เกฯะเต้ธ 

บริผัถจดถะเบีฝธ                               

1 บนจ. โถฝสตีลเฌเบิล  X, S /, //, S / /, ,//,S /, S /, //, S  ID, AC ID, AC ID, AC ID, AC /,  S - - - - - 

2 บนจ. โถฝบรรจภุัณท์ และกฯรพินพ์                /             

3 บนจ. โอร่ฯ แฌปปิตอล            ID                 

4 บนจ. สฯนฯรถฌอร์ปอเรชั่ธ            ID                 

5    บนจ. ธวธฌร            ID, AC                 

6    บนจ. สฯฝกฯรบิธธกแอร์       ID          

บริผัถถ่ีเกี่ฝวข้อง                              

7 บจ. เจ แน็ฌ ไนไธไปลี ฌอร์ปอเรชั่ธ       /, S                       

8 บจ. เจ แน็ฌ พร็อพเพอร์ต๊ี แอ็ฌเซ็ส       /, S                       

9 บจ. เจ อฯ เฌ ไอไตพฯร์ถ   /     /                       

10 บจ. เธอร์รีธ อิธเตอร์เถรด                /, //               

11 บจ. เอช เอส เอช  /                             

12 บจ. เอส เอ็ธ ซ ีซฯวด์ พรู๊ฟ X, S                             

13 บจ. เอส ถี บ ีเถ็กซ์โถล์ อิธดัสตรี  X, S     /, S                       

14 บจ. แปซฟิฌิ กรุ๊ป                               

15 บจ. ไนเดิร์ธ ไปรดักส์ อิธดัสตรี  X, //, S     /, S                      

16 บจ. ไอไต แอดวฯธซ ์แนถถีเรีฝลแนธูแฟฌเจอร่ิง  X, S     /, S                      

17 บจ. โถฝไปรเกรส รับเบอร์        /, S             /, S   /, S       

18 บจ. โถฝซีถเบลถ์  X, S                            

19 บจ. ฌอนพลีถ ไอไต รับเบอร์ แนธูแฟฌ็เจอร่ิง  X, /, S /, S   /, S            /, S  /, S       

20 บจ. ฌอนพลีถ ไอไตพฯร์ถ  X, /, S /, S    /, S                      

21 บจ. ซันนิถ เอ็ธจิเธีฝร่ิง เซ็ธเตอร์  X, //, S     /, S                      

22 บจ. ซันนิถ แหลนฉบัง ไอไต ซีถ แนธูแฟฌเจอร่ิง  X, S     /, S                      

23 บจ. ซันนิถ แหลนฉบัง ไอไต บอด๊ี เวิร์ฌ  X, //, S     /, S                      

24 บจ. ซันนิถ แอดวฯธซ ์แนถถีเรีฝล  X, S     /, S                      

25 บจ. ซันนิถ แอธเซ่ ออไตพฯร์ถ  X, /, S                            

26 บจ. ซันนิถ ไชว่ฯ แนธูแฟฌเจอร่ิง  X, /, S                            

27 บจ. ซันนิถ ไอไต บอด๊ี สกิลล์ เดเวลอปเนธถ์ เซ็ธเตอร์  X, S     /, S                      

28 บจ. ซันนิถ ไอไต บอด๊ี อิธดัสตรี  X, //, S     /, S                      

29 บจ. ซันนิถ ไอไตซีถ อิธดัสตรี  X, //, S     /, S                      

30 บจ. ซันนิถ ไอซกูะ แนธูแฟฌเจอร่ิง  X, S     /, S                      

31 บจ. ซันนิถ กรีธวัลเล่ฝ์ เชีฝงใหน่ กอล์ฟฌลับ X, S     /, S                      

32 บจ. ซันนิถ ฌอร์ปอเรชั่ธ X, //, S     /, S                      

33 บจ. ซันนิถ ฌีฝ์เลกซ ์(ประเถศโถฝ)  X                            

34 บจ. ซันนิถ ฌูรฯตะ แนธูแฟฌเจอร่ิง  X, /, S      /, S                      

35 บจ. ซันนิถ ชูไกกุ เซอิร่ฯ  X, /. S /, S   /, S             /, S /, S       

36 บจ. ซันนิถ รีเถอร์ ธิถไตกุ ซฯวด์ พรู๊ฟ  X, S                             

37 บจ. ซันนิถ วิธด์นิลล์ กอล์ฟฌลับ X     /, S                       

38 บจ. ซันนิถ สเตีฝริง วีล /, S, X     /, S             /, S         

39 บจ. ซันนิถ อฯร์แอธด์ดี เซ็ธเตอร์  X, S     /, S                      

40 บจ. ซันนิถ อิธดัสตร๊ี  (ประเถศโถฝ)   /, S     /                       

41 บจ. ซันนิถ อีเล็ฌไถรธิฌ ฌอนไพเธ้ธถ์  X, S                             

42 บจ. ธัญญกิจ เซอร์วิส                   /,-             

43 บจ. บฯงกอก อีเกิล วิง  /                             

 44 บจ. พลิตภัณท์ 3เฌ                    //           

45 บจ. นฯรูบชิ ิซันนิถ อิธดัสตรี เวีฝดธฯน /, S     /                       

46 บจ. สตีล อัลลฯฝแอธซ์เซอร์วิส เซ็ธเตอร์ /                             

 47 บจ. อนตะ ซันนิถ เรดด๊ี บิลถ์   /, S                 /, S         

48 บจ. อนตะ ซันนิถ รีถส์ แนเธจเน้ธถ์                X               

49 บจ. ออไต้ อิธถีเรีฝร์ ไปรดักส ์ X, S     /, S                       

50 บจ. อีสเถิร์ธ พี.ฝ.ูไฟน อิธดัสตรี  X, S     /, S                       

51    บจ. ฮิรูตะ แอธด์ ซันนิถ  /                            

52    บจ.แอเดีฝธถ์ แอธด์ ซันนิถ ฌอร์ปอเรชั่ธ /, S                            

53    บจ. ฟรี เถรด ไซธ ไลจิสติกส ์                  /           

54    บจ. เอ็ธโถร์ แอสเสถส ์2                    /, S         

55    บจ. เอ็ธโถร์ แอสเสถส ์                    /, S         
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ชื่อบริผัถ 

ธฯฝ

สรรเสริญ 

จุฬฯงกูร 

 

ธฯฝสริศ 

พัฒธะ

เนลือง 

 

ธฯฝนฯกฯ

ไต 

เถรฯอุรฯ 

ธฯฝถวีฉัตร 

จุฬฯงกูร 

ธฯฝณัฐพล

จุฬฯงกูร 

ธฯฝฮฯจิ

เนะฌฯไตะ 

ธฯฝปริญญฯ  

โววัฒธฯ 

ธฯฝอภิธัธถ์ 

ณ ระธอง 

ธฯฝฉัตร

ชัฝ เอฝี

สกุล 

ธฯฝวีรวัฒธ์  

ขอโพบูลฝ ์

ธฯฝสัธติ   

พัฒธะ

เนลือง 

ธฯงสฯว

สิริณฯ 

พัฒธะ

เนลือง 

ธฯงสฯวภัถ

รฯ ชฝัฝศ

บูรณะ 

ธฯงกสิตฯ  

พิถักผ์

สงฌรฯน 

ธฯฝ

วัชริธถร์  

สฝฯนรัตธ

กิจ 

ธฯฝ

สนเกีฝรติ  

เกฯะเต้ธ 

56    บจ. อนตะ ปึไตรเลีฝน                    /, S         

57    บจ. ธธเศรผฐ์ บิสซิเธส แอธด์ ดีเวลลอปเนธถ์                    /, S         

58 Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd.     /                        

59 Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.     /                        

60 Chongqing HI-LEX Cable System Group  Co., Ltd.     /                        

61 Guangdong HI-LEX Cable System Co., Ltd.     /                         

62 Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.     /                         

63 HI-LEX Cable System Co., Ltd.     /                         

64 HI-LEX Corporation     X                         

65 
HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing   

   LLC. 
    /                       

  

66 HI-LEX India Private Ltd.     /      -                   

67 HI-LEX KANTO, Inc.     /                         

68    HI-LEX Miyagi, Inc     /                         

69 HI-LEX Saitama, Inc.     /                         

70 HI-LEX Shimane, Inc.     /                         

71 Izushi Cable, Inc.     /                         

72 Sun Medical Technology Research Corp.     /                         

73 Tajima TSK, Inc.     /                         

74 TSK (Korea) Co., Ltd.     /                         

75 TSK of America Inc.     X                         

  หนฯฝเหตุ:       x  ประธฯธกรรนกฯร       /  กรรนกฯร       //  กรรนกฯรบรหิฯร       S  กรรนกฯรพู้นีอ ฯธฯจลงธฯน       ID  กรรนกฯรอิสระ       AC  กรรนกฯรตรวจสอบ       -  อ่ืธๆ 
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เอกสารแนบ 2  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอ่ย 

 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

244 

 

 

เอกสารแนบ 3  

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการ

ปฏิบัติงาน 

 
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

 

นางสาวศุภิสรา  เกียรติคณารัตน์ 

ผู้จัดการฝา่ยตรวจสอบภายใน 

 

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง 

26 พฤศจิกายน 2562    

 

อายุ : 48 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

ทางตรง : ไม่มี 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์  ไม่มี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ประวัติการอบรม : ไม่มี 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

2563 – ปัจจุบัน 

 

2552 – ปัจจุบัน 

 

 

2562-2563 

 

2560-2561 

 

 

2557-2560 

 

 

2552 – 2561 

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

หัวหน้าทีมตรวจติดตามภายใน

ด้านระบบฯ 

 

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 

 

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบบริหาร

คุณภาพ 

 

ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

 

ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ 

และชดุควบคุมรางกระจก

หน้าต่างรถยนต์ 
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ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2552 – 2561 

 

 

2552 – 2561 

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบบริหาร

คุณภาพยานยนต์ 

 

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม 

 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  

(ข้อมูลดังประวัตเิลขานุการบรษิัท) 
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เอกสารแนบ 4  

ราฝละเอีฝดเก่ีฝวกับราฝการประเมินราคาถรัพฝ์สิน 

 

ในปี 2564 บริผัถโม่มีนไฝบาฝประเมินราคาถรัพฝ์สิน และโม่มีการตีราคาถรพัฝ์สินใหม่ในระหว่างรอบ

ระฝะเวลาบัญชี 
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เอกสารแนบ 5  

นไฝบาฝและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรฝาบรรณ

ธุรกิจฉบับเต็ม (อ้างอิงในเว็บโซต์บริผัถ) 

 

บริผัถฯ โด้เปิดเพฝคู่มือก ำกับดูแลกิจกำรฉบบัเต็มโว้ถ่ีหน้ำเว็บโซต์ ซึง่สำมำรถเข้ำถึงโด้ดังน๊ี 

 

 คูม่ือก ำกบัดแูลกจิกำร (CG Handbook)  

: https://www.tscpcl.com/th/คูม่อืกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 

 

 กฎบตัรคณะกรรมกำรบรผิัถ 

: https://www.tscpcl.com/th/กฎบตัร 

 

 

https://www.tscpcl.com/th/คู่มือการกำกับดูแลกิจการ
https://www.tscpcl.com/th/กฎบัตร
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เอกสารแนบ 6  

รฯฝงฯธฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ และรฯฝงฯธของฌณะกรรนกฯรชุดฝ่อฝ 
 

ราฝงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรีฝน   พู้ถือหุ้น บริผัถ โถฝสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ฯกัด (นหฯชธ) โด้รับกฯรแต่งต๊ังไดฝฌณะกรรนกฯรบริผัถ นี

กรรนกฯรตรวจสอบ 4 ถ่ฯธ นีฌุณสนบัติฌรบถ้วธตฯนกฎบัตรฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ และสอดฌล้องกับข้อก ฯหธดของ

ส ฯธักงฯธฌณะกรรนกฯรก ฯกับหลักถรัพฝ์ฯ นีรฯฝธฯนและจ ฯธวธฌร๊ังเข้ฯร่วนประชุนฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ ปึ 2564 

ดังธ๊ี  

 

    ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโด้ปฏิบัติหธ้ฯถ่ีตฯนขอบเขต หธ้ฯถ่ี และฌวฯนรับพิดชอบถ่ีโด้รับนอบหนฯฝ จฯก

ฌณะกรรนกฯรบริผัถ ซ่ืงสอดฌล้องกับประกฯศตลฯดหลักถรัพฝ์แห่งประเถศโถฝ  

 

       ใธรอบปึ 2564 (เร่ินวัธถ่ี 1 ตุลฯฌน 2563 ถืงวัธถ่ี 30 กัธฝฯฝธ 2564) ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโด้นีกฯร

ประชุนรวน 4 ฌร๊ัง บฯงฌร๊ังโด้นีกฯรประชุนร่วนกับพู้บริหฯร พลกฯรปฏิบัติงฯธของฌณะกรรนกฯรตรวจสอบถ่ีนี

สฯระส ฯฌัญสรุปโด้ดังธ๊ี 

1. สอบถฯธงบกฯรเงิธรฯฝโตรนฯสและงบกฯรเงิธประจ ฯปึ เพ่ือให้น่ัธใจว่ฯรฯฝงฯธถฯงกฯรเงิธของบริผัถโด้จัดถ ฯ

ข๊ืธอฝ่ฯงถูกต้องและเช่ือถือโด้ ซ่ืงฌณะกรรนกฯรตรวจสอบนีฌวฯนเห็ธสอดฌล้องกับพู้สอบบัญชีว่ฯ งบ

กฯรเงิธดังกล่ฯวนีฌวฯนถูกต้องตฯนถ่ีฌวรใธสฯระส ฯฌัญตฯนนฯตรฐฯธกฯรบัญชี หลักกฯรบัญชีและวิธีปฏิบัติ

ถฯงบัญชีถ่ีรับรองถ่ัวโป รวนถ๊ังโด้นีกฯรประชุนร่วนกับพู้สอบบัญชีไดฝโน่นีฟฯ่ฝบริหฯรเก่ีฝวข้องถุกโตรนฯส 

 

2. สอบถฯธให้บริผัถนีระบบกฯรฌวบฌุนภฯฝใธและกฯรตรวจสอบภฯฝใธถ่ีเหนฯะสน เพีฝงพอ และนีประสิถธิภฯพ 

ไดฝว่ฯจ้ฯงพู้เช่ีฝวชฯญกฯรตรวจสอบภฯฝใธนฯด ฯเธิธกฯรตรวจสอบ อีกถ๊ังนีฟ่ฯฝตรวจสอบภฯฝใธถ ฯหธ้ฯถ่ี

ตรวจสอบภฯฝใธตฯนแพธงฯธตรวจสอบประจ ฯปึถ่ีฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโด้พิจฯรณฯและอธุนัติ ซ่ืง

ฌรอบฌลุนระบบงฯธถ่ีส ฯฌัญ รวนถ๊ังโด้นอบหนฯฝให้ติดตฯนพลกฯรแก้โขปรับปรุงข้อบกพร่องตฯนรฯฝงฯธพล

กฯรตรวจสอบด้วฝ เห็ธว่ฯบริผัถนีระบบกฯรฌวบฌุนภฯฝใธถ่ีเพีฝงพอ และเหนฯะสนกับลักผณะของกิจกฯร และ

โน่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อธเก่ีฝวกับระบบกฯรฌวบฌุนภฯฝใธถ่ีเป็ธสฯระส ฯฌัญ นีกฯรดูแลรักผฯถรัพฝ์สิธ

อฝ่ฯงเหนฯะสน รวนถ๊ังนีกฯรเปิดเพฝข้อนูลอฝ่ฯงฌรบถ้วธ ธอกจฯกธ๊ีโด้สอบถฯธระบบกฯรตรวจสอบภฯฝใธ 

ไดฝพิจฯรณฯภฯรกิจ ขอบเขตกฯรปฏิบัติงฯธ หธ้ฯถ่ี ฌวฯนรับพิดชอบ อัตรฯก ฯลัง และฌวฯนเป็ธอิสระของ

หธ่วฝงฯธตรวจสอบภฯฝใธ ไดฝก ฯหธดให้ฟ่ฯฝตรวจสอบภฯฝใธรฯฝงฯธพลกฯรตรวจสอบต่อฌณะกรรนกฯร

ตรวจสอบ และรฯฝงฯธด้ฯธกฯรบริหฯรต่อกรรนกฯรพู้จัดกฯร นีฌวฯนเห็ธว่ฯกฯรตรวจสอบภฯฝใธของบริผัถ

เปธ็โปอฝ่ฯงอิสระ เพีฝงพอ และนีประสิถธิพล 

ล าดับถ่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร๊ัง 

การประชุม 

จ านวนคร๊ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 ธฯฝปริญญฯ    โววัฒธฯ* 
ประธฯธกรรนกฯร

ตรวจสอบ 
4 4 

2 ธฯฝอภิธัธถ์     ณ ระธอง กรรนกฯรตรวจสอบ 4 4 

3 ธฯฝฉัตรชัฝ      เอีฝสกุล กรรนกฯรตรวจสอบ 4 4 

4 ธฯฝวีรวัฒธ์     ขอโพบูลฝ์ กรรนกฯรตรวจสอบ 4 4 
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3. สอบถฯธกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝงของบริผัถไดฝองฌ์รวน (Enterprise Risk Management: ERM) ซ่ืงบริผัถ

เป็ธพู้บ่งช๊ีฌวฯนเสี่ฝง ประเนิธฌวฯนเสี่ฝง ถ๊ังจฯกปัจจัฝภฯฝใธและปัจจัฝภฯฝธอก ประกอบด้วฝฌวฯนเสี่ฝง

ด้ฯธกลฝุถธ์ ฌวฯนเสี่ฝงด้ฯธปฏิบัติกฯร รวนถืงฌวฯนเสี่ฝงถ่ีเก่ีฝวข้องกับกฯรจัดกฯรข้อนูลด้ฯธเถฌไธไลฝี

สฯรสธเถศ ฌวฯนเสี่ฝงกฯรบริหฯรจัดกฯรถฯงกฯรเงิธ และฌวฯนเสี่ฝงกฯรปฏิบัติตฯนกฎระเบีฝบ ข้อบังฌับของ

หธ่วฝงฯธก ฯกับดูแล และฌวฯนเสี่ฝงจฯกกฯรแพร่ระบฯดของโวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด–19) ถ่ีนีกฯรระบฯดใหญ่ถ่ัว

ไลก รวนถืงประเถศโถฝ ซ่ืงส่งพลกระถบใธวงกว้ฯงต่อกฯรด ฯเธิธธุรกิจอฝ่ฯงเป็ธสฯระส ฯฌัญ ไดฝนีกฯร

จัดกฯรฌวฯนเสี่ฝงและติดตฯนฌวฯนฌืบหธ้ฯของแต่ละหธ่วฝงฯธถ่ีเก่ีฝวข้อง เพ่ือให้น่ัธใจว่ฯสฯนฯรถปฏิบัติงฯธ

โด้ตฯนเป๋ฯหนฯฝถ่ีก ฯหธดโว้ และหฯกเกิดเหตุกฯรณ์ถ่ีอฯจนีพลต่อกฯรบรรลุวัตถุประสงฌ์ขององฌ์กร สฯนฯรถ

จัดกฯรฌวฯนเสี่ฝงให้อฝู่ใธระดับถ่ีฝอนรับโด้อฝ่ฯงถัธกฯล ซ่ืงฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโด้นีข้อเสธอแธะใธกฯร

ปรับปรุงฌวฯนเสี่ฝงต่ฯงๆ และนีฌวฯนเห็ธว่ฯบริผัถนีระบบกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝงอฝ่ฯงเพีฝงพอและฌวรเฟ๋ฯ

ติดตฯนปรับปรุงเพ่ือให้นีกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝงอฝ่ฯงนีประสิถธิพลอฝ่ฯงต่อเธ่ืองฝ่ิงข๊ืธ 

 

4. สอบถฯธให้บริผัถนีกฯรปฏิบัติตฯนกฎหนฯฝว่ฯด้วฝหลักถรัพฝ์และตลฯดหลักถรัพฝ์ ข้อก ฯหธดของตลฯด

หลักถรัพฝ์หรือกฎหนฯฝถ่ีเก่ีฝวข้องกับกฯรด ฯเธิธธุรกิจของบริผัถ นีฌวฯนเห็ธว่ฯโน่พบข้อบกพร่องถ่ีนี

สฯระส ฯฌัญใธเร่ืองกฯรโน่ปฏิบัติตฯนกฎหนฯฝ และข้อก ฯหธดถ่ีเก่ีฝวข้อง  

 

5. พิจฯรณฯพลกฯรตรวจสอบของพู้ตรวจสอบภฯฝใธ ใธกฯรสอบถฯธกฯรปฏิบัติตฯนธไฝบฯฝกฯรต่อต้ฯธกฯร

ถุจริตของพู้ตรวจสอบภฯฝใธ ซ่ืงฌณะกรรนกฯรตรวจสอบนีฌวฯนเห็ธว่ฯ บริผัถนีนฯตรกฯรเพีฝงพอใธกฯร

ต่อต้ฯธ และตรวจพบกฯรถุจริต และฌอร์รัปช่ัธอฝ่ฯงนีประสิถธิภฯพ และแสดงถืงฌวฯนฝืดน่ัธใธกฯรด ฯเธิธ

ธุรกิจอฝ่ฯงเปธ็ธรรน ไปร่งใส และให้ฌวฯนส ฯฌัญใธกฯรต่อต้ฯธฌอร์รัปช่ัธถุกรูปแบบถ๊ังถฯงตรงและถฯงอ้อน 

 

6. สอบถฯธและให้ฌวฯนเห็ธต่อกฯรเข้ฯถ ฯรฯฝกฯรถ่ีเก่ีฝวไฝงกัธหรือรฯฝกฯรถ่ีอฯจนีฌวฯนขัดแฝ้งถฯงพลประไฝชธ์ 

กฯรปฏิบัติตฯนหลักจรรฝฯบรรณธุรกิจและจรรฝฯบรรณของกรรนกฯร พู้บริหฯร และพธักงฯธ โน่พบรฯฝกฯรถ่ี

ก่อให้เกิดฌวฯนขัดแฝ้งถฯงพลประไฝชธ์และบริผัถโด้เปิดเพฝข้อนูลใธเร่ืองดังกล่ฯวอฝ่ฯงถูกต้องฌรบถ้วธ 

รวนถ๊ังโด้ปฏิบัติเปธ็โปตฯนหลักจรรฝฯบรรณฯ ถ่ีก ฯหธดอฝ่ฯงเหนฯะสน 

 

7. พิจฯรณฯฌัดเลือกพู้สอบบัญชีฯ และฌ่ฯตอบแถธ เสธอต่อฌณะกรรนกฯรบริผัถ เพ่ือขออธุนัติต่อถ่ีประชุนพู้ถือ

หุ้ธซ่ืงฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโด้พิจฯรณฯพลกฯรปฏิบัติงฯธของพู้สอบบัญชีใธปึถ่ีพ่ฯธนฯ รวนถ๊ังฌวฯนรู้ 

ฌวฯนเช่ีฝวชฯญ และฌวฯนเป็ธอิสระ และโด้เสธอให้ฌณะกรรนกฯรบริผัถเพ่ือขออธุนัติถ่ีประชุนพู้ถือหุ้ธแต่งต๊ัง

ธฯฝกฤผฎฯ เลิศวธฯ และ/หรือ ธฯงสฯววิสสุตฯ จริฝธธฯกร และ/หรือ ธฯงกุลรพี  ปิฝะวรรณสุถธ์ิ แห่งบริผัถ 

ส ฯธักงฯธ อีวฯฝ จ ฯกัด เป็ธพู้สอบบัญชีประจ ฯปึ 2565 (รอบบัญชี 1 ตุลฯฌน 2564 – 30 กัธฝฯฝธ 2565) 

ฌ่ฯสอบบัญชีรวน 960,000 บฯถ (โน่รวนฌ่ฯตรวจสอบกฯรปฏิบัติตฯนเง่ือธโขของบัตรส่งเสรินกฯรลงถุธ 

จ ฯธวธ 6 บัตร รวนจ ฯธวธ 365,000 บฯถ) 

 

ไดฝสรุปใธภฯพรวนแล้ว ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโด้ปฏิบัติหธ้ฯ ถ่ีฌรบถ้วธตฯนถ่ีระบุโว้ ใธกฎบัตร

ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ ถ่ีโด้รับอธุนัติจฯกฌณะกรรนกฯรบริผัถ ไดฝใช้ฌวฯนรู้ ฌวฯนสฯนฯรถ ฌวฯน

ระนัดระวัง ฌวฯนรอบฌอบ และนีฌวฯนเป็ธอิสระอฝ่ฯงเพีฝงพอ ตลอดจธโด้ให้ฌวฯนเห็ธและข้อเสธอแธะเพ่ือ

ประไฝชธ์ต่อกฯรด ฯเธิธธุรกิจ ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบนีฌวฯนเห็ธว่ฯบริผัถนีกฯรรฯฝงฯธข้อนูลถฯงกฯรเงิธ 

และกฯรด ฯเธิธงฯธอฝ่ฯงถูกต้อง ฌรบถ้วธ นีระบบกฯรฌวบฌุนภฯฝใธ  กฯรตรวจสอบภฯฝใธ และกฯรบริหฯร

ฌวฯนเสี่ฝงเดินและฌวฯนเสี่ฝงถ่ีเกิดใหน่จฯกกฯรแพร่ระบฯดของโวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด-19) อฝ่ฯงเหนฯะสนและนี

ประสิถธิพล นีกฯรปฏิบัติตฯนกฎหนฯฝ ข้อก ฯหธด และข้อพูกพัธต่ฯงๆ นีกฯรปฏิบัติกับรฯฝกฯรถ่ีเก่ีฝวไฝงกัธ

อฝ่ฯงถูกต้อง นีกฯรปฏิบัติงฯธถ่ีสอดฌล้องกับระบบกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯรถ่ีดีอฝ่ฯงเพีฝงพอ ไปร่งใส และ

เช่ือถือโด้ รวนถ๊ังนีกฯรพิจฯรณฯฌวฯนเป็ธอิสระของพู้สอบบัญชีเพ่ือแต่งต๊ังและเสธอฌ่ฯตอบแถธกฯรสอบ

บัญชี ธอกจฯกธ๊ีฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโด้ประเนิธตธเองตฯนแบบประเนิธตธเองของกรรนกฯรตรวจสอบถ่ี

ตลฯดหลักถรัพฝ์แห่งประเถศโถฝก ฯหธด เพ่ือธ ฯพลกฯรประเนิธนฯใช้ใธกฯรปรับปรุงกฯรด ฯเธิธงฯธของ 
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ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบให้ดีฝ่ิงข๊ืธ และเพ่ือให้น่ัธใจโด้ว่ฯ ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบนีฌุณสนบัติและกฯร

ด ฯเธิธกฯรของฌณะกรรนกฯรตรวจสอบใธกฯรปฏิบัติหธ้ฯถ่ีสอดฌล้องกับข้อก ฯหธดของ ตลถ. และ ก.ล.ต. 

                                   

 

 

 

 

 

(ธฯฝปริญญฯ โววัฒธฯ) 

   ประธฯธฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ 
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ราฝงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแถน 
 

เรีฝน    พู้ถือหุ้น บริผัถ โถฝสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

    ฌณะกรรนกฯรสรรหฯและก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธ ประกอบด้วฝกรรนกฯรพู้ถรงฌุณวุฒิถ่ีนีฌวฯนเป็ธอิสระ 4 ถ่ฯธ 

ล้วธเปธ็พู้นีฌวฯนรู้และประสบกฯรณ์ ปฏิบัติหธ้ฯถ่ีตฯนขอบเขตฌวฯนรับพิดชอบถ่ีโด้รับนอบหนฯฝจฯกฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

  ใธปึ 2564 ฌณะกรรนกฯรสรรหฯและก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธโด้ปฏิบัติหธ้ฯถ่ีฌรบถ้วธตฯนถ่ีระบุใธกฎบัตร

ฌณะกรรนกฯรสรรหฯและก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธ ดังธ๊ี 

งฯธด้ฯธกฯรสรรหฯ 

1. จัดถ ฯหลักเกณท์และธไฝบฯฝใธกฯรสรรหฯกรรนกฯรบริผัถและกรรนกฯรชุดฝ่อฝ ไดฝก ฯหธดจ ฯธวธ ไฌรงสร้ฯงและ

องฌ์ประกอบของฌณะกรรนกฯร ฌุณสนบัติของกรรนกฯร เพ่ือเสธอต่อฌณะกรรนกฯรบริผัถและ/หรือเสธอขออธุนัติ

ต่อถ่ีประชุนพู้ถือหุ้ธ 

2. จัดถ ฯหลักเกณท์และธไฝบฯฝใธกฯรสรรหฯพู้บริหฯรระดับสูง เพ่ือเสธอต่อฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

3. พิจฯรณฯสรรหฯและเสธอบุฌฌลถ่ีเหนฯะสนให้ด ฯรงต ฯแหธ่งกรรนกฯรบริผัถ และกรรนกฯรชุดฝ่อฝ และพู้บริหฯรระดับสูง 

4. สธับสธุธให้บริผัถเปดิไอกฯสให้พู้ถือหุ้ธรฯฝฝ่อฝเสธอรฯฝช่ือบุฌฌลเข้ฯรับกฯรพิจฯรณฯสรรหฯเป็ธกรรนกฯรบริผัถ 

5. ด ฯเธิธกฯรใดๆ ถ่ีเก่ีฝวกับกฯรสรรหฯตฯนโด้รับนอบหนฯฝจฯกฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

งฯธด้ฯธกฯรก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธ 

1. จัดถ ฯหลักเกณท์และธไฝบฯฝใธกฯรก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธถ่ีเหนฯะสนกับหธ้ฯถ่ีฌวฯนรับพิดชอบของฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

กรรนกฯรชุดฝ่อฝ เพ่ือเสธอต่อฌณะกรรนกฯรบริผัถ และขออธุนัติถ่ีประชุนพู้ถือหุ้ธต่อโป 

2. จัดถ ฯหลักเกณท์และธไฝบฯฝใธกฯรก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธถ่ีเหนฯะสนกับหธ้ฯถ่ีฌวฯนรับพิดชอบของพู้บริหฯรระดับสูงเพ่ือ

เสธอต่อฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

3. ให้ฌ ฯช๊ีแจงและตอบฌ ฯถฯนถ่ีเก่ีฝวข้องฌ่ฯตอบแถธของกรรนกฯรบริผัถใธถ่ีประชุนพู้ถือหุ้ธ 

4. รฯฝงฯธธไฝบฯฝกฯรก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธกรรนกฯรและพู้บริหฯร ไดฝเปิดเพฝใธ แบบแสดงรฯฝกฯรข้อนูลประจ ฯปึ/

รฯฝงฯธประจ ฯป ึ(56-1 One Report) 

5. ด ฯเธิธกฯรใดๆ ถ่ีเก่ีฝวข้องกับกฯรก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธตฯนโด้รับนอบหนฯฝจฯกฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

ถ๊ังธ๊ีฌณะกรรนกฯรฯ ถุกถ่ฯธโด้เข้ฯร่วนกฯรประชุน สรุปโด้ดังธ๊ี 

 

ล าดับถ่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร๊ัง 

การประชุม 

จ านวนคร๊ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 ธฯฝอภิธัธถ์       ณ ระธอง ประธฯธ 2 2 

2 ธฯฝปริญญฯ      โววัฒธฯ  กรรนกฯร 2 2 

3 ธฯฝฉัตรชัฝ        เอีฝสกุล  กรรนกฯร 2 2 

4 ธฯฝวีรวัฒธ์       ขอโพบูลฝ์  กรรนกฯร 2 2 

 

 

 

(ธฯฝอภิธัธถ์ ณ ระธอง) 

ประธฯธฌณะกรรนกฯรสรรหฯและก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธ 
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ราฝงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 

 เรีฝน   พู้ถือหุ้น บริผัถ โถฝสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

    ฌณะกรรนกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯร ประกอบด้วฝกรรนกฯรพู้ถรงฌุณวุฒิถ่ีนีฌวฯนเป็ธอิสระ 4 ถ่ฯธ ล้วธเป็ธพู้นี

ฌวฯนรู้และประสบกฯรณ์ ปฏิบัติหธ้ฯถ่ีตฯนขอบเขตฌวฯนรับพิดชอบถ่ีโด้รับนอบหนฯฝจฯกฌณะกรรนกฯรบริผัถ ซ่ืง

สอดฌล้องกับประกฯศของฌณะกรรนกฯรก ฯกับตลฯดถุธและข้อก ฯหธดของตลฯดหลักถรัพฝ์แห่งประเถศโถฝ   

    ใธป ึ2564 ฌณะกรรนกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯร ปฏิบัติตฯนกฎบัตรฌณะกรรนกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯรของบริผัถอฝ่ฯง

ฌรบถ้วธ พิจฯรณฯและถบถวธกฯรธ ฯหลักปฏิบัติตฯน CG Code โปปรับใช้ตฯนบริบถถฯงธุรกิจของบริผัถแล้ว และโด้

รฯฝงฯธพลกฯรด ฯเธิธงฯธต่อฌณะกรรนกฯรบริผัถตฯนฌวฯนเหนฯะสน ซ่ืงกฯรประชุนถุกฌร๊ัง ฌณะกรรนกฯรฯ โด้รฯฝงฯธ 

แสดงฌวฯนเห็ธ และให้ข้อเสธอแธะอฝ่ฯงอิสระ ไดฝส่งเสรินและติดตฯนฌวฯนฌืบหธ้ฯของกระบวธกฯรพัฒธฯกฯรก ฯกับดูแล

กิจกฯรถ่ีดีและฌวฯนรับพิดชอบต่อสังฌนอฝ่ฯงต่อเธ่ือง  กฯรพิจฯรณฯปรับปรุงฌู่นือหลักกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯร (CG 

Handbook) ใธกฯรประชุนฌร๊ังถ่ี 2/2564 เน่ือวัธถ่ี 31 สิงหฯฌน 2564 ซ่ืงประกอบด้วฝจรรฝฯบรรณธุรกิจ (Code of 

Conducts) ตลอดจธธไฝบฯฝถ๊ังหนดของบริผัถ ไดฝเฉพฯะอฝ่ฯงฝ่ิงธไฝบฯฝต่อต้ฯธกฯรฌอร์รัปช่ัธ รวนถ๊ังให้แธวถฯง 

ข้อเสธอแธะอื่ธถ่ีจ ฯเปธ็เพ่ือกฯรปรับปรุงและพัฒธฯกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯรของบริผัถ 

 

 ถ๊ังธ๊ีฌณะกรรนกฯรฯ ถุกถ่ฯธโด้เข้ฯร่วนกฯรประชุน สรุปโด้ดังธ๊ี 

ล าดับถ่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร๊ัง 

การประชุม 

จ านวนคร๊ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 ธฯฝปริญญฯ      โววัฒธฯ ประธฯธ 2 2 

2 ธฯฝอภิธัธถ์       ณ ระธอง  กรรนกฯร 2 2 

3 ธฯฝฉัตรชัฝ        เอีฝสกุล  กรรนกฯร 2 2 

4 ธฯฝวีรวัฒธ์       ขอโพบูลฝ์  กรรนกฯร 2 2 

 

 

 

 

              (ธฯฝปริญญฯ โววัฒธฯ) 

   ประธฯธฌณะกรรนกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯร 
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ราฝงานคณะกรรมการบริหารความเส่ีฝง 

 

เรีฝน    พู้ถือหุ้น บริผัถ โถฝสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

    ฌณะกรรนกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝง บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ฯกัด (นหฯชธ) โด้รับกฯรแต่งต๊ังไดฝฌณะกรรนกฯร

บริผัถ นีกรรนกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝง 7 ถ่ฯธ นีรฯฝธฯนดังธ๊ี 

 

ล าดับถ่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร๊ัง

การประชุม 

จ านวนคร๊ัง

การเข้าร่วม

ประชุม 

1 ธฯฝสริศ  พัฒธะเนลือง 

(กรรนกฯรพู้จัดกฯร) 

ประธฯธ 4 4 

2 ธฯงสฯวสิริณฯ  พัฒธะเนลือง 

(พู้จัดกฯรถ่ัวโปอฯวุไส - ส่วธงฯธ

บริหฯรธุรกิจ และส่วธงฯธจัดหฯ) 

กรรนกฯร 4 4 

3 ธฯงสฯวภัถรฯ  ชัฝฝศบูรณะ 

(พู้จัดกฯรถ่ัวโปอฯวุไส - ส่วธงฯธปฎิบัติกฯร

ธุรกิจ และส่วธงฯธวิจัฝและพัฒธฯ) 

กรรนกฯร 4 4 

4 ธฯฝฮฯจิเนะ  ฌฯไตะ 

(พู้จัดกฯรถ่ัวโป – ส่วธงฯธวิจัฝและพัฒธฯ) 

กรรนกฯร 4 4 

5 ธฯงกสิตฯ พิถักผ์สงฌรฯน1 

(พู้จัดกฯรถ่ัวโป – ส่วธงฯธบริหฯรธุรกิจ) 

กรรนกฯร 4 4 

6 ธฯฝวัชริธถร์  สฝฯนรัตธกิจ 

(พู้จัดกฯรถ่ัวโป – ส่วธงฯธพลิต) 

กรรนกฯร 4 4 

7 ธฯฝสนเกีฝรติ  เกฯะเต้ธ1 

(พู้จัดกฯรถ่ัวโป – ส่วธงฯธฌุณภฯพ) 

กรรนกฯร

  

4 4 

 กรรนกฯรถ่ีออกระหว่ฯงปึ 

1 ธฯฝจักรรัตธ์ นีสฯวงผ์2 

(พู้จัดกฯรถ่ัวโป – ส่วธงฯธจัดหฯ) 

กรรนกฯร 4 2 

2 ธฯฝศิววงศ์  บุผเกตุ3 

(พู้จัดกฯรถ่ัวโปอฯวุไส – ส่วธงฯธพลิต และ

ส่วธงฯธฌุณภฯพ) 

กรรนกฯร 4 3 

 1 โด้รับกฯรแต่งตั๊งเป็ธพู้จัดกฯรถ่ัวโป - ส่วธงฯธฌุณภฯพ วัธถ่ี 1 พฤผภฯฌน 2564 

        2 ธฯฝจักรรัตธ์  นีสฯวงผ์ ลฯออกจฯกต ฯแหธ่งกรรนกฯร วัธถ่ี 6 พฤผภฯฌน 2564 

        3 ธฯฝศิววงศ์  บุผเกตุ ลฯออกจฯกต ฯแหธ่งกรรนกฯร วัธถ่ี 31 สิงหฯฌน 2564  
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ใธรอบปึ 2564 (เร่ินวัธถ่ี 1 ตุลฯฌน 2563 ถืงวัธถ่ี 30 กัธฝฯฝธ 2564) พลกฯรปฏิบัติงฯธของฌณะกรรนกฯร

บริหฯรฌวฯนเสี่ฝงถ่ีนีสฯระส ฯฌัญสรุปโด้ดังธ๊ี 

1. พิจฯรณฯถบถวธกฎบัตรฌณะกรรนกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝง เพ่ือให้น่ัธใจว่ฯสอดฌล้อง เหนฯะสน และสธับสธุธ

ให้องฌ์กรสฯนฯรถบริหฯรฌวฯนเสี่ฝงโด้อฝ่ฯงนีประสิถธิภฯพและประสิถธิพล 

2. พิจฯรณฯถบถวธกรอบบริหฯรฌวฯนเสี่ฝง กระบวธกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝง ระดับกฯรประเนิธระดับฌวฯนเสี่ฝง 

เพ่ือให้นีแธวถฯงปฏิบัติงฯธถ่ีเปธ็ปจัจุบัธและปฏิบัติโด้สอฌฌล้องตฯนแธวถฯงถ่ีก ฯหธดโว้ 

3. พิจฯรณฯกฯรจัดกฯรฌวฯนเสี่ฝงต่ฯงๆ ขององฌ์กร โด้แก่ พลประเนิธฌวฯนเสี่ฝงด้ฯธกลฝุถธ์ ฌวฯนเสี่ฝงด้ฯธ

ปฏิบัติกฯร ฌวฯนเสี่ฝงกฯรบริหฯรจัดกฯรถฯงกฯรเงิธ และฌวฯนเสี่ฝงกฯรปฏิบัติตฯนกฎระเบีฝบ ข้อบังฌับ

ของหธ่วฝงฯธก ฯกับดูแล และกฯรปฏิบัติตฯนกฎหนฯฝถ่ีเก่ีฝวข้อง รวนถืงฌวฯนเสี่ฝงถ่ีเกิดข๊ืธใหน่ 

(Emerging Risks) ตฯนสถฯธกฯรณ์ปัจจุบัธ เช่ธ กฯรแพร่ระบฯดใหน่ของไรฌติดต่อ อฯถิ โวรัสไฌไรธฯ (ไฌ

วิด–19) ตลอดจธพิจฯรณฯกฯรตอบสธองฌวฯนเสี่ฝงไดฝฌ ฯธืงถืงฌวฯนจ ฯเปธ็และเร่งด่วธใธกฯรตอบสธอง

ฌวฯนเสี่ฝงจฯกพลประเนิธฌวฯนเสี่ฝง ระดับฌวฯนเสี่ฝงถ่ีองฌ์กรฝอนรับโด้ (Risk Appetite) และฌวฯน

รุธแรงของพลกระถบถ่ีอฯจเกิดจฯกฌวฯนเสี่ฝง (Risk Severity) ขององฌ์กร  

4. พิจฯรณฯอธุนัติแพธฌวฯนต่อเธ่ืองถฯงธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP) ฉบับแก้โขเพ่ือให้น่ัธใจว่ฯ

แพธฌวฯนต่อเธ่ืองถฯงธุรกิจสฯนฯรถใช้เป็ธแพธงฯธและแธวถฯงบรรลุสู่เป๋ฯหนฯฝ (Roadmap) ใธกฯร

บริหฯรธุรกิจให้ด ฯเธิธโด้อฝ่ฯงต่อเธ่ืองไดฝโน่หฝุดชะงักใธสภฯวะถ่ีต้องประสบกับสถฯธกฯรณ์โน่ปกติจฯกภัฝ

ฌุกฌฯนภฯฝใธหรือภฯฝธอกอัธจะเปธ็ปัญหฯและอุปสรรฌต่อกฯรด ฯเธิธธุรกิจ 

5. พิจฯรณฯอธุนัติแต่งต๊ังฌณะกรรนกฯรกฯรบริหฯรฌวฯนต่อเธ่ือง Business Continuity Management 

(BCM) เพ่ือให้ถีนงฯธและฌณะกรรนกฯรสฯนฯรถด ฯเธิธกฯรตฯนแแพธงฯธโด้อฝ่ฯงต่อเธ่ืองใธสภฯวะวิกฤต 

หรือใธสถฯธกฯรณ์ถ่ีเปล่ีฝธแปลง 

สรุปใธภฯพรวน ฌณะกรรนกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝงโด้ปฏิบัติหธ้ฯถ่ีฌรบถ้วธตฯนถ่ีระบุโว้ใธกฎบัตรฌณะ

กรรนกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝง ถ่ีโด้รับอธุนัติจฯกฌณะกรรนกฯรบริผัถ และนีฌวฯนเห็ธว่ฯบริผัถฯ ด ฯเธิธกฯร

บริหฯรฌวฯนเสี่ฝงโด้ฌรอบฌลุนกับปัจจัฝเสี่ฝงต่ฯงๆ รวนถ๊ังฌวฯนเสี่ฝงถ่ีเกิดข๊ืธใหน่ เช่ธ กฯรแพร่ระบฯด

ของเช๊ือโวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด-19) นีกฯรก ฯกับ ติดตฯน และรฯฝงฯธพลกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝงถ่ีนีพลกระถบต่อ

เปฯ๋หนฯฝขององฌ์กรอฝ่ฯงต่อเธ่ือง และนีกฯรจัดกฯรฌวฯนเสี่ฝงระดับองฌ์กรอฝ่ฯงนีประสิถธิพล  

 

 

 

 

 

 

               (ธฯฝสริศ   พัฒธะเนลือง)  

           ประธฯธกรรนกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝง 

 

 



  

 

 

 

 

ปรัชญา  

(ตามมาตรฐานของบริษัท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

คุณค่า  

(ตามมาตรฐานของบริษัท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


