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หมวด หลักการ รายงานประจ าปี 
หมวด 1 
สิทธิของผูถื้อหุน้ 

1. สิทธิอ่ืนนอกจากการลงคะแนนเสียง หนา้ 51 หมวด 1 
2. การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ หนา้ 43-45 
3. เปิดโอกาสให้ผู ้ถื อหุ ้น มีส่วน ร่วมในการ

บริหารองค์กร  
หนา้ 51 หมวด 1 

4. คุณภาพหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ หนา้ 51 หมวด 1 
5. คุณภาพรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนา้ 51 หมวด 1 
6. การเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ของกรรมการ หนา้ 35  

หมวด 2 
การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้น
อยา่งเทา่เทียมกนั 

1.  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน หนา้ 25 
2. กระบวนการ/ช่องทางเสนอแต่งตั้งกรรมการ หนา้ 51 หมวด 2 
3. การป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน หนา้ 59 
4. จรรยาบรรณวา่ดว้ยการขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 
หนา้ 54  

5. นโยบายการรายงานการมีส่วนไดเ้สียฯ หนา้ 61 
หมวด 3 
บทบาทของผู ้มีส่วนได้
เสีย 

1.  การจดัท ารายงานความย ัง่ยืน หนา้ 55  
2. จรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย หนา้ 51 หมวด 3 
3. นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่   หนา้ 54  
4. การฝึกอบรมดา้นการต่อตา้นทจุริตคอร์รัปชัน่ หนา้ 54 
5. ช่องทาง/ขั้นตอนการร้องเรียน และการ

คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
หนา้ 58 

6. นโยบายค่าตอบแทนพนักงานระยะส้ัน-ระยะ
ยาว 

หนา้ 52 ขอ้ 1 

หมวด 4 
การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส 

1. บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
หรือไม ่

หนา้ 51-52 

2.   เป้าหมายระยะยาวของบริษทัฯ ปกรอง  (วิสัยทศัน์และภารกิจ) 
3. ความเส่ียงหลกัในการด าเนินธุรกิจ/กิจการ หนา้ 15 – 21  
4. นโยบายจา่ยเงินปันผล  หนา้ 26  
5. มาตรการการแจง้เบาะแส และกลไกคุม้ครองผู ้

แจง้เบาะแส 
หนา้ 58 
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หมวด หลักการ รายงานประจ าปี 

หมวด 4 
การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส (ต่อ) 

6. รายละเอียดกรรมการ: ประวติั ค่าตอบแทน 
การเขา้ประชุม  

หนา้ 28-31,43-44 

7. การอบรมของกรรมการรายบคุคล หนา้ 46-48 
หมวด 5 
ความรับ ผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

1.  เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ ในระยะยาว หนา้ 8 - 9 
2. ก าหนด นโยบา ยก ารไ ปด า ร ง ต าแหน่ ง

กรรมการบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการ 
หนา้ 36 

3. การก าหนดหน่วยงานก ากบัการปฏิบติังาน หนา้ 27 
4. นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้

อยา่งต่อเน่ือง 
หนา้ 46-48 

5. จ านวนองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะลงมติต้องไม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 

หนา้ 52 ขอ้ 3  

6. หลกัเกณฑ์/กระบวนการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 

หนา้ 52 ขอ้ 4 

7. แผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง หนา้ 41 
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จุดเด่นทางการเงิน 
(หน่วย : ลา้นบาท / Unit : Million Baht) 

งบการเงนิของบรษิทั ณ 30 กนัยายน 2560 2561 2562

Financial Statement as of September 30 2017 2018 2019

ผลการด าเนนิงาน Operating Performance

รายไดจ้ากการขาย

Revenues from Sales
2,906           3,107           3,046           

รายไดทั้ง้หมด

Total Revenues
2,939           3,140           3,071           

ค่าใชจ้า่ยรวม

Total Expenses
2,735           2,867           2,837           

ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได ้

Earnings Before Financial Costs and Income Tax
204              273              234              

ก าไรสุทธิ

Net Earnings
176              246              220              

ฐานะทาง Financial Situation

สนิทรัพยห์มนุเวยีน

Current Assets
1,565           1,319           1,157           

สนิทรัพยร์วม

Total Assets
2,782           2,487           2,341           

หนีส้นิรวม

Total Liabilities
1,097           803              696              

ส่วนของผูถ้อืหุน้

Shareholders Equity
1,685           1,684           1,644           

ขอ้มลูตอ่หุน้ (หนว่ย : บาท) Per Share Data (Unit:Baht)

ก าไรสุทธติ่อหุน้ 

Earnings per Share (EPS)
0.68 0.97 0.85

เงนิปันผลต่อหุน้

Dividend per Share
0.80 1.00 1.00

มลูค่าตามบัญชตี่อหุน้

Book Value per Share
6.48 6.48 6.33

อตัราสว่นทางการเงนิ (หนว่ย : %) Financial Ratios (Unit : %)

อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เทา่)

Debt/Equity Ratio
0.65 0.48 0.42

อตัราส่วนก าไรสุทธติ่อรายไดร้วม

Net Earnings Margin
6 8 7

 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้อืหุน้

Return on Equity (ROE)
10 15 13

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยร์วม

Return on Asset (ROA)
6 10 9
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ในปี 2562 ปริมาณการผลิตรถยนต์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากปัจจยั
เศรษฐกิจภายในประเทศ และจากผลกระทบของการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจประเทศคู่คา้ และแรงกดดันจาก
มาตรการกีดกนัทางการคา้ระหวา่งสหรัฐฯและจีน อยา่งไรก็ตาม บริษทัไมห่ยดุน่ิงในการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัโดยยงัคงด าเนินธุรกิจอยา่งเต็มความสามารถ มีการท าวิจยัและพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ์ใหอ้ยูใ่นระดับสูงสุด ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงไดร้ับความร่วมมือจากพนกังานทกุคนเป็นอยา่งดี  
 นอกเหนือจากนโยบายการด าเนินธุรกิจดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษทัได้ให้การสนับสนุนและผลักดัน
กิจกรรมต่างๆ ตามปรัชญาบริษทัท่ีวา่ 

 

“สร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้องท้ังหมด 
คนและองค์กรท่ีเติบโตไปพร้อมกัน ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดย้ังเพื่อสร้างสรรค์สังคมท่ีดี” 

 
 ปรัชญาดงักล่าวส่งเสริมใหบ้คุลากรในองค์กรตระหนกัถึงคุณค่าของคน ความส าคัญของสังคมและส่ิงแวดล้อม 
การมีจริยธรรม มีความรู้ และยึดมัน่ในการรักษาคุณภาพ  มีความเขา้ใจต่อแนวทางปฏิบติัด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ช่วยใหสั้งคมและส่ิงแวดลอ้มสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสมดุลและย ัง่ยืน  
 ในปี 2563 น้ี บริษทัยงัคงใชน้โยบายการด าเนินธุรกิจตามเช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา และมุ่งจะบริหารงานภายใต้
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ใหค้วามใส่ใจต่อการดูแลรักษาสังคม ชุมชน สภาพแวดลอ้ม ตลอดจนใหค้วามส าคัญต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ตามหลกัการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ดว้ยการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
โปร่งใส บนหลกัการต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ เพ่ือน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง 
 คณะกรรมการบริษทัมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และใชเ้ป็นแนวทางในการท างาน  
มีการเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเตรียมองค์กรให้มีความพร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน ควบคู่กบัการปฏิบติัตามหลกัการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน  
 คณะกรรมการบริษทัขอขอบพระคุณทา่นผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย ฝ่ายบริหารและพนกังาน ท่ีมีส่วนร่วมใน
การผลกัดนัใหบ้ริษทัประสบความส าเร็จดว้ยดีตลอดมา ขอโปรดมัน่ใจวา่ คณะกรรมการบริษทัจะยึดมัน่และก ากับดูแล
กิจการใหมี้ความมัน่คงและเจริญเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพในระยะยาวตลอดไป 
 
 
 
 

        นายสรรเสริญ  จฬุางกูร 
             ประธานกรรมการ 
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   บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจสายควบคุมส าหรับรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต์ เพ่ือจ  าหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั้นน า ตลอดจนศูนย์อะไหล่และ
บริษทัผูค้า้รายยอ่ยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เคร่ืองหมายการค้า             และเคร่ืองหมายการค้า
ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น  ได้แก่                                และ “HI-LEX”  โดยผลิตภณัฑ์ใดท าการผลิตภายใต้
สัญญาการใชสิ้ทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคท่ีท ากับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นนั้น บริษทัก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์ิ
ใหก้บัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ดว้ย  
 บริษทัไดร้ับการยอมรับจากบริษทัผู ้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานว่า 
ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริการท่ีดีทั้งก่อนและหลงัการขาย  
 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 เม่ือเปรียบเทียบจากปีท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยชะลอตวัลดลง เน่ืองจากยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค ้า 
ลดลงจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว เพราะสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ท าให้ยอด
ส่งออกรถยนต์ลดลง อีกทั้งผูป้ระกอบการมีความกงัวลต่อตน้ทนุการผลิตท่ีมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน ความผันผวนของ
ค่าเงินบาทท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการส่งออก ซ่ึงส่งผลกระทบกบัการผลิตรถยนต์ใน
ประเทศไทยท่ีลดลง เม่ือเทียบจากปี 2561 จึงท าใหอุ้ตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ชะลอตัวตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม
บริษทัยงัคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดส าหรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับหน่ึงของภูมิภาคอาเซียน โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่ม
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั้นน า รวมทั้งได้รับความไวว้างใจจากบริษทัผู ้ผลิตรถยนต์ ให้เป็นผู ้ผลิตและ
ออกแบบสายควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง  และจากความทา้ทายใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  หรือการ
เปล่ียนแปลงตามระบบเศรษฐกิจ บริษทัตระหนักถึงความจ าเป็นในการขยายขีดความสามารถ พัฒนากระบวนการ
ด าเนินงาน ควบคู่กบัการท างานวิจยัและพฒันา คิดคน้โดยใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือช่วยลดต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยงัคงรักษาคุณภาพเช่นเดิม และสร้างกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด พร้อมกบัจดัการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ท ั้งภายในและระหวา่งองค์กรและคู่คา้ทางธุรกิจ เพ่ือ
พฒันาไปสู่ความส าเร็จร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
 
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
 บริษทัมีเป้าหมายหลกัท่ีจะเป็นผูผ้ลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่าง
รถยนต์ในระดบัโลก ซ่ึงบริษทัตระหนกัวา่ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหบ้ริษทัสามารถบรรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้บริษทัจะตอ้ง
ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ควบคุมกระบวนการและตน้ทนุการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัส่งผลิตภณัฑ์ 
ตลอดจนการสร้างชอ่งทางการตลาดใหม ่ควบคู่กบัการเพ่ิมความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ในต่างประเทศใหม้าก
ยิ่งข้ึน   

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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    ส่วนการรักษาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของบริษทัผู ้ผลิตรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์นั้น  บริษทัไดป้รับปรุงระบบการผลิตใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ เพ่ือผลิตสินคา้ท่ีมีมาตรฐานระดบัสากลและ
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ มีการพัฒนาสายการผลิตไปสู่ระบบอัตโนมติั ซ่ึงช่วยลดความผิดพลาดและลดจ านวน
แรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอ่ืนๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการขนส่ง ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยี ก็มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
    อีกปัจจยัท่ีส าคัญส าหรับผู ้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์คือการวิจยัพัฒนาและออกแบบผลิตภณัท์ บริษทัได้ร่วม
ออกแบบและแกปั้ญหาผลิตภณัฑ์ร่วมกบัผูผ้ลิตรถยนต์ท ั้งในและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งเขา้ร่วมโครงการวิจยักับ
สถาบนัการศึกษาชั้นน าของประเทศไทย ในการพฒันาคุณภาพเชิงวิศวกรรมโดยน านวตักรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
พฒันา พร้อมทั้งคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ือให้สอดคล้องกับธุรกิจยานยนต์ในปัจจุบนัและอนาคต เพ่ือเป็นการสานต่อ
วิสัยทศัน์ “เป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ระดบัโลก” ดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีพร้อมตระหนกัถึงความย ัง่ยืนของทกุภาคส่วนตลอดไป 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 บริษทัเดิมช่ือวา่ บริษทั ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จ  ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน  2521 โดยผู ้ก่อตั้ งหลัก 2 
ทา่น คือนายสรรเสริญ จฬุางกูร และนายชูทอง พฒันะเมลือง บริษทัมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน 4 ล้านบาท และมี
ก าลงัการผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซ่ึงเป็น
บริษทัผูผ้ลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ น  
 ต่อมาในปี 2548 บริษทัได้จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปล่ียนช่ือเป็น 
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) แต่สัดส่วนผูถื้อหุน้ยงัคงเดิม 
 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
ปี กิจกรรม 

2560 - ไดร้ับรางวลัการเขา้ร่วมเป็นผูช้่วยท่ีปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภยัของชมรมความ
ร่วมมือโตโยต้า ประจ าปี 2016 ในการประชุม The 11st TCC Safety Activity 2016 Final Conference
โดยไดร้ับความไวว้างใจจากชมรมความร่วมมือโตโยต้า ให้เป็นผู ้ช่วยท่ีปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าและ
ตรวจประเมินใหบ้ริษทัในกลุ่ม Supplier ปฏิบติัตามมาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดลูกคา้อย่างเคร่งครัด 
เพ่ือเป็นการปรับปรุงแกไ้ขพ้ืนท่ีปฏิบติังานใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุดกบัพนกังาน 

-  ไดร้ับรางวลัในหวัขอ้ การจดัส่งดีเยี่ยมส าหรับกลุ่ม Spare Part จากบริษทั อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)  
     จ  ากดั  
- ไดร้ับรางวลัในหวัขอ้ คุณภาพดีเยี่ยม จากบริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  
- ไดร้ับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 (วฒันธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดย
วฒันธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการท่ีทกุคนในองค์กรใหค้วามร่วมมือร่วมใจท างานอยา่งเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มในทกุดา้นของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองค์กร 

- ไดร้ับรางวลัคุณภาพดีเยี่ยม ประจ าปี 2016 จากบริษทั นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ  ากดั  
-  ไดร้ับรางวลัหุน้ย ัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

2561 - ไดร้ับการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
(อบก.) โดย  CFO  เป็นการจดัท าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (35 บริษทัเท่านั้น)  
ยกระดบับริษทัข้ึนสู่ระดบัแนวหนา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ   

- ไดร้ับรางวลั Q Award Excellent Quality Status Recognition จาก Auto Alliance (Thailand) Co., LTD. 
- ไดร้ับรางวลั The Best Quality & Delivery Performance Supplier จาก Siam Aisin Co., Ltd. 
 

 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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ปี กิจกรรม 
 - ไดร้ับรางวลั Award of Quality 2017 จาก Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. ในด้านคุณภาพ “Zero 

defect” ตลอดปี 2560 
- ไดร้ับรางวลัหุน้ย ัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจ าปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

- - ไดร้ับประกาศนียบตัร “2018 TCC Risk Management  Activity” จากบริษทั โตโยตา้ ไดฮทัสุ แอนด์  
   เอ็นจิเนียร่ิง เมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั 
- ไดร้ับประกาศนียบตัร “2018 TCC SAFETY  Activity” ชมรมความร่วมมือโตโยต้า ท่ีด าเนินกิจกรรม
โดยบริษทั โตโยตา้ ไดฮทัสุ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั เพ่ือขอบคุณท่ีบริษทัฯ เป็นผู ้ช่วยท่ี
ปรึกษาแก่ Supplier ท่ีด าเนินกิจกรรมของชมรมความร่วมมือโตโยตา้ 

2562 - ไดร้ับรางวลั Supplier Quality Excellence Award จาก ลูกคา้ General Motors (Thailand) Ltd. 
- ไดร้ับรางวลั TCC QA Improvement Activity Certificate จากลูกคา้ Toyota Motors (Thailand) Ltd. 
- ไดร้ับรางวลั The Gold Supplier Award จาก ลูกคา้ Adient & Summit Corporation Ltd. 
- ไดร้ับรางวลั การพฒันาและลดตน้ทนุโลจิสติกส์ ประจ าปี 2562 จากกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริม                
   อุตสาหกรรม  
- ไดร้ับรางวลั Excellence in Quality Award 2019 จาก Honda R&D Southeast Asia Co., Ltd 
- ไดร้ับประกาศนียบตัรและโล่เกียรติยศในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ าปี 2562 เพ่ือเชิดชู   
   เกียรติผูป้ระกอบการท่ีเป็นตวัอยา่งท่ีดี ในการบริหารจดัการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
   ภายในประเทศ  
- ไดร้ับการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก  
    ( อบก.) โดย  CFO  เป็นการจดัท าคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององคก์รในภาคอุตสาหกรรมยกระดบับริษทั  
   ข้ึนสู่ระดบัแนวหนา้ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพแบบต่อเน่ือง 
- ไดร้ับการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2015 (3rd Re-certificate) เพ่ือ 
   แสดงเจตนารมณ์ของบริษทั ท่ีมีความมุง่ม ัน่ในการบริหารจดัการและแสดงความรับผิดชอบต่อ   
   ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
- ไดร้ับรางวลัหุน้ย ัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจ าปี 2562 จากตลาดหลกัทรัพย ์
   แห่งประเทศไทย 
- ไดร้ับการรับรอง การต่ออายกุารเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น      
   การทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC ) ครั้ งท่ี 2 
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
 ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบดว้ย 
  - สายควบคุมระบบต่างๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า - 

หลงัสายสตาร์ทเคร่ืองยนต์ สายคนัเร่ง สายเกียร์ เป็นตน้ 
  -  สายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจกัรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลัช  

สายวดัรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นตน้ 
2) ชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต์ (Window Regulator) ไดแ้ก่ ชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต์ แบบ

ใชส้ายควบคุมส าหรับรถยนต์ทกุประเภท 
 การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต์แบบใชส้ายควบคุมต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษทั
ท าการผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance 
Agreement) ระหวา่งบริษทักบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ (HI-LEX Corporation) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสายควบคุมส าหรับยานยนต์ชั้น
น าของประเทศญ่ีปุ่ นและเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  
 

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์  
 บริษทัมีการจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหก้บัคู่คา้ท ั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของ
บริษทัแยกตามผลิตภณัฑ์ในช่วงปี 2560-2562ไดด้งัตารางต่อไปน้ี  

สายผลิตภัณฑ์ 

2560 2561 2562 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 2,771 94 2,986 95 2,912 95 
- สายควบคุมรถยนต ์ 2,018 69 2,171 69 2,096 68 
- สายควบคุมรถจักรยานยนต ์ 364 12 396 13 422 14 
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์ 389 13 411 13 391 13 
- อื่นๆ - - 8 0 3 0 
รายไดจ้ากการขายตา่งประเทศ 135 5 121 4 134 4 
- สายควบคุมรถยนต ์ 8 0 8 0 39 1 
- สายควบคุมรถจักรยานยนต ์ - - - - - - 
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์ - - - - - - 
- อื่นๆ 127 4 113 4 95 3 
รายไดอ้ื่น       
- อื่นๆ 33 1 33 1 25 1 

รวมรายได้ 2,939 100 3,140 100 3,071 100 
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ระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
 เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ 
(Delivery) และงานใหม่ (New model)  โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด  ซ่ึงผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ าปี 2562 
เป็นดงัน้ี 
                                         (คะแนนเต็ม 100%) 

ความพึงพอใจของลูกค้า เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 
คุณภาพ (Quality) 90% 84% 84% 
ราคา (Cost) 70% 77% 75% 
การส่งมอบ (Delivery) 90% 88% 88% 
งานใหม ่(New model) 90% 85% 93% 
ความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม 85% 83% 83% 

 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต 
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2562 
  ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2562 คาดวา่ยอดการผลิตโดยรวมอยู่ท่ี 2 ล้านคัน แบ่งเป็นขายใน
ประเทศ 1 ล้านคัน และส่งออก 1 ล้านคัน ส าหรับยอดผลิตรถยนต์ตั้ งแต่มกราคม - กันยายน 2562 มีจ  านวนทั้งส้ิน 
1,572,627 คนั ลดลง 1.96% ขณะท่ียอดขายรถยนต์ตั้งแต่เดือนมกราคม - กนัยายน 2562 มียอดขาย 757,674 คนั เพ่ิมข้ึน 2% 
ส่วนตลาดส่งออกเดือนมกราคม - กนัยายน 2562 ไทยส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป 814,953 คนั ลดลงจากปี 2561 4.39% เม่ือ
เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั หรือคิดเป็นมลูค่าการส่งออก 422,936.91 ล้านบาท ลดลง 6.2% ปัจจยัท่ีท  าให้ยอดการผลิ ต 
ยอดขาย และส่งออกลดลง เน่ืองจากปัญหาสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐฯ และจีน ท าให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ขณะท่ี
ปัจจยัภายในประเทศนั้น เป็นผลมาจากสถานการณ์น ้ าทว่มและความเข้มงวดท่ีมากข้ึนในการอนุมติัสินเช่ือรถยนต์ของ
สถาบนัการเงิน 
 
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2563 
 อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยในปี 2563 คาดวา่จะอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกบัปี 2562 โดยมีการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่
เพ่ือกระตุน้ตลาด ทั้งรถยนต์เคร่ืองยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้า อาทิ Toyota (รุ่น Collora, Camry, C-Seg SUV) 
Honda (รุ่น CRV, Accord, Civic, City) Nissan (รุ่น Note, Kick , Terra , Benz Pickup) ปิคอัพดัดแปลง และ MG (GS 
Crossover) เป็นตน้ รวมถึงอุปสงค์เพ่ือตอ้งการเปล่ียนรถยนต์ใหมข่องผูบ้ริโภคบางส่วนท่ีซ้ือรถยนต์ในโครงการรถคนั 
แรกในช่วงปี 2555 - 2556 หลงัรถยนต์มีอาย ุ6 - 7 ปี  
 
  การส่งออกรถยนต์ในปี 2563 คาดวา่จะขยายตัวเล็กน้อย โดยมีปัจจยัหนุนจากการเร่งส่งออกรถอีโคคาร์ตาม
เง่ือนไขส่งเสริมการลงทนุจาก BOI และการส่งออกไปบางตลาดท่ียงัเติบโตสูง ไดแ้ก่ ตลาดอาเซียนอานิสงส์จากเขต  
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การคา้เสรีอาเซียน โดยเฉพาะตลาดเวียดนามหลงัจากทางการไดผ้่อนคลายความเขม้งวดการน าเขา้รถยนต์ลงบางส่วน และ
ตลาดออสเตรเลียท่ีมีการปิดตวัของฐานการผลิตรถยนต์ค่ายหลกั Toyota และ GM  
  อยา่งไรก็ตาม สงครามการคา้ระหว่างจีนและสหรัฐฯ รวมทั้งการบงัคับใช้มาตรฐานตรวจสอบรถยนต์ใหม่ท่ี
เขม้งวดข้ึนของสหภาพยโุรป และการออกกฎหมายจดัเก็บภาษี VAT ของประเทศแถบตะวนัออกกลาง อาจเป็นอุปสรรค
ต่อการส่งออกอยูบ่า้ง 
  

ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม    
 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

 
ปี 

ยอดผลิต 
(คัน) 

ยอดขายใน
ประเทศ 
(คัน) 

ยอดส่งออก 
(คัน) 

อัตรา 
การเติบโตของ

ยอดผลิต (%) 

ยอดผลิต 
(คัน) 

ยอดขายใน
ประเทศ 
(คัน) 

ยอดส่งออก 
(คัน) 

อัตรา 
การเติบโตของ

ยอดผลิต (%) 

2559 1,944,417 776,843 1,167,574 1.64 1,820,358 1,521,332 299,026 (0.72) 

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 1,788,323 66,314 0.38 
2562* 1,572,627 757,674 814,953 (2.00) 1,456,524 1,142,814 313,710 (6.47) 

 *ขอ้มูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน) และอตัราการเติบโตเปรียบเทียบชว่งเวลาเดียวกนักบัปีกอ่นหน้า       
ท่ีมา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี  31 ตุลาคม 2562 
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ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจ 
1. ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษทัมีการท าสัญญารับความช่วยเหลือในด้านพ่ึงพาเคร่ืองหมายการค้า ภายใต้ช่ือ  และ    

“HI-LEX” และสัญญารับความช่วยเหลือดา้นเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และชุดควบคุมราง
กระจกหนา้ต่างรถยนต์แบบใชส้ายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ (HI-LEX Corporation) เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
ในกรณีท่ีไมส่ามารถจดัหาจากแหล่งจ  าหน่ายภายในประเทศไทยได ้หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ ้มท่ีจะผลิต

เอง บริษทัจะส่ังซ้ือวตัถุดิบและช้ินส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ อย่างไรก็ดีไม่มีสัญญาควบคุมใน
การจดัซ้ือวตัถุดิบระหวา่งกนัแต่อยา่งใด  

ส าหรับความเส่ียงดา้นการส่ังซ้ือวตัถุดิบและช้ินส่วนประกอบนั้น บริษทัสามารถจดัซ้ือจากผู ้ผลิตอ่ืนแทนการ
ส่ังซ้ือจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ได ้แต่อาจมีราคาและเง่ือนไขทางการคา้ท่ีต่างจากเดิม ในปัจจุบนับริษทัได้สรรหาแหล่ง
จดัซ้ือวตัถุดิบและช้ินส่วนประกอบในประเทศมากข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดตน้ทนุโดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษีน าเขา้ลงได ้  

ส่วนความเส่ียงในแง่ของสัญญาฯ ดงักล่าวนั้น บริษทัเห็นวา่ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ จะต่อสัญญาให้อย่างแน่นอน 
เน่ืองจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ ไดใ้หค้ ารับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวว้า่ หากสัญญาปัจจบุนัหมดอายุจะต่อสัญญาให้อีก
คราวละ 5 ปี (ซ่ึงเป็นนโยบายการต่อสัญญาท่ีไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ ใชก้บับริษทัในเครือทุกบริษทั) ประกอบกับไฮเล็กซ์ 
คอร์ปอเรชัน่ มีสถานะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ไดร่้วมทนุและเป็นพนัธมิตรท่ีดีต่อกนัมาเกือบ 40 ปี ท  าให้มีความ
มัน่ใจวา่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ จะยงัคงเป็นผูถื้อหุน้และใหก้ารสนบัสนุนบริษทัอยา่งต่อเน่ืองต่อไป  

ดว้ยเหตุน้ี ในประเด็นดงักล่าวจึงมีความเส่ียงต ่า 
  

2. ความเส่ียงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ 
บริษทัอาจมีความเส่ียงจากการแข่งขนักบัคู่แข่งรายใหม ่ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการต่างชาติท่ียา้ยฐานการผลิตช้ินส่วน

เขา้มาภายใตข้อ้ตกลงเขตการคา้เสรี ปัจจยัหลกัท่ีจะท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้คือ 
คุณภาพ ตน้ทนุการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ การส่งมอบท่ีตรงเวลา และการบริการหลังการขายเพ่ือ
สร้างความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ โดยบริษทัได้ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีส าคัญ คือ มุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง 
ควบคู่กบัการด าเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพการจดัส่งท่ีตรงต่อเวลา และการก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ท่ี
เหมาะสมและสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้ซ่ึงบริษทัมีกลุ่มลูกคา้เป็นผู ้ผลิตชั้นน าท่ีมีฐานการผลิตในประเทศไทย และมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เหล่าน้ีมาโดยตลอด ประกอบกบัไดมี้หอ้งทดสอบผลิตภณัฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลา 
ลดตน้ทนุ และค่าใชจ้า่ยในการท างาน  

 
ดงันั้น จึงมีความเส่ียงต ่าท่ีคู่แข่งขนัจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เน่ืองจากจะต้อง

ลงทนุสูงและไมส่ามารถด าเนินการไดค้รบวงจรเช่นเดียวกบับริษทั 

ปัจจัยความเส่ียง 



 

16 

 

3. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
  ในปี 2562 บริษทัไดจ้ดัซ้ือวตัถุดิบหลกั ไดแ้ก่ เหล็ก ลวดโลหะ เมด็พลาสติก และยาง โดยมีมลูค่ารวมกว่าร้อยละ 
44.89 ของมลูค่าวตัถุดิบและช้ินส่วนประกอบท่ีบริษทัจดัซ้ือทั้งหมด โดยราคาวตัถุดิบเหล่าน้ีไดร้ับผลกระทบจากความผัน
ผวนของราคาซ้ือขายอนัเน่ืองมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวตัถุดิบหลกัดังกล่าวในตลาดโลก ซ่ึงปรับตัวสูงข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีอยูเ่หนือความควบคุมของบริษทั 

อยา่งไรก็ตาม หากราคาวตัถุดิบเกิดความผนัผวนถึงขนาดท่ีมีนยัส าคญั  บริษทัสามารถจะปรับราคาผลิตภณัฑ์ให้
สอดคลอ้งกบัตน้ทนุวตัถุดิบท่ีมีความผนัผวนนั้นได ้ตามขอ้ตกลงในสัญญาซ้ือขายช้ินส่วนท่ีบริษทัท ากับลูกค้านั้น ได้
ก าหนดใหบ้ริษทัและลูกคา้สามารถพิจารณาปรับราคาไดเ้ป็นครั้ งคราว เช่น ทกุๆ 6 เดือน หรือทุกๆ ครั้ งท่ีราคาวตัถุดิบมี
การเปล่ียนแปลงตั้งแต่ร้อยละ 3 ข้ึนไป เป็นตน้ ซ่ึงการปรับราคาแต่ละครั้ งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะท าการตกลงร่วมกัน โดย
บางครั้ งลูกคา้จะยินยอมใหท้  าการปรับราคายอ้นหลงัดว้ย ซ่ึงการปรับราคาไดด้งักล่าวจะช่วยท าใหผ้ลกระทบจากความผัน
ผวนของราคาวตัถุดิบลดลง และบริษทัไดก้ าหนดนโยบายใหผู้ผ้ลิตท าการลดตน้ทนุเพ่ือเกิดการบริหารจดัการต้นทุนท่ีดี 
ซ่ึงเม่ือผูผ้ลิตมีความแข็งแกร่ง มีตน้ทนุการบริหารจดัการท่ีต ่าแลว้ก็จะสามารถควบคุมราคาขายใหมี้เสถียรภาพได้แมร้าคา
วตัถุดิบจะสูงข้ึนก็ตาม 

 
4. ความเส่ียงจากการพึ่งพาคู่ค้าน้อยราย 

  ช้ินส่วนหรือวตัถุดิบบางรายการมีคุณสมบติัจ  าเพาะ ซ่ึงยากต่อการจดัหาคู่คา้เปรียบเทียบ เพ่ือเป็นการลดความ
เส่ียงจากการพ่ึงพาคู่คา้นอ้ยราย บริษทัไดมี้การศึกษาเพ่ือหาช้ินส่วนหรือวตัถุดิบทดแทน โดยการน าช้ินส่วนหรือวตัถุดิบ
ดงักล่าวมาท าการวิเคราะห์และทดสอบ ซ่ึงตอ้งไดร้ับอนุมติัจากลูกคา้ก่อนเร่ิมใชง้าน 

 
5. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
ในปี 2562 บริษทัมีการจดัซ้ือวตัถุดิบและช้ินส่วนประกอบโดยน าเขา้จากต่างประเทศประมาณร้อยละ 21.81 ของ

ยอดซ้ือวตัถุดิบและช้ินส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษทัมียอดการส่ังซ้ือวตัถุดิบและช้ินส่วนประกอบทั้งหมดท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศตลอดทั้งปีเทียบเทา่เงินบาทจ านวนประมาณ 327 ลา้นบาท ซ่ึงท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากความผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีการปรับตวัสูงข้ึน 

 
6. ความเส่ียงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ 
ปัจจบุนับริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ 8 ราย ประกอบดว้ยบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์รายใหญ่ 7 ราย และผูผ้ลิตรถจกัรยานยนต์

รายใหญ่ 1 ราย โดยรายไดร้วมจากการขายผลิตภณัฑ์ใหแ้ก่บริษทัเหล่าน้ีคิดเป็นประมาณร้อยละ 82 ของรายได้รวมของ
บริษทัในปี 2562 ดงันั้นบริษทัจึงอาจมีความเส่ียงดา้นรายได้หากผู ้ผลิตรายใดรายหน่ึงลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการ
ส่ังซ้ือผลิตภณัฑ์จากบริษทัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงินและผลการด าเนินการของบริษทั
ในอนาคต 

 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัเป็นผูผ้ลิตสายควบคุมส าหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถยนต์ท่ีด าเนินธุรกิจมากวา่ 40 ปี โดยไดพ้ฒันาประสิทธิภาพการผลิตจนมีช่ือเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตท่ีไดคุ้ณภาพและ
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มีประสิทธิภาพท่ีเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง มีต้นทุนการผลิตท่ีแข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภณัฑ์เป็นของตนเอง 
ส่งผลใหล้ดเวลาและเพ่ิมความรวดเร็วในการด าเนินงาน  อีกทั้งการท าธุรกิจกบับริษทัผู ้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสายควบคุมชั้นน าของประเทศญ่ีปุ่ น 
ตลอดจนการเป็นบริษทัในกลุ่มของซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์  และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของ
ประเทศไทย ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเป็นผูผ้ลิตท่ีมีความน่าเช่ือถือในเร่ืองของคุณภาพผลิตภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์
ของบริษทัในกลุ่มซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ ครอบคลุมถึงอุปกรณ์และช้ินส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
อาทิ ตวัถงั เบาะท่ีนัง่ ผนงัประตูขา้ง ฯลฯ ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวท าใหเ้ห็นวา่มีความเป็นไปไดต้ ่าท่ีบริษทัผู ้ผลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์เหล่าน้ีจะเปล่ียนไปส่ังซ้ือจากคู่แข่งของบริษทั  

อน่ึง บริษทัไดมี้นโยบายกระจายความเส่ียงโดยมีแผนการจะเพ่ิมการส่งออกไปยงัต่างประเทศมากข้ึน เพ่ือเป็นการ
ลดความเส่ียงจากการพ่ึงพาลูกคา้รายใหญ่อีกทางหน่ึงดว้ย 

 
7. ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอ านาจบริหารจัดการ

บริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัท  
บริษทัมีผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬ างกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนะเมลือง 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมใน : ขอ้มลูหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้) โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ท ั้งสามกลุ่มมีการถือหุน้ในบริษทั
รวมเป็นจ านวน 209,774,300 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.74 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ของบริษทั จึงท าให้ผู ้ถือ
หุน้รายใหญ่ทั้ง 3 ราย มีจ  านวนหุน้เพียงพอท่ีจะควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกรณีการแต่งตั้ ง
กรรมการ หรือขอมติในเร่ืองอ่ืนใดท่ีจะตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น ยกเวน้เร่ือ งกฎหมายหรือข้อบงัคับ
บริษทัก าหนดวา่ตอ้งมีเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

นอกจากน้ี   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ยงัเป็นผูมี้อ  านาจในการบริหารจดัการบริษทั โดยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  ถึง 
4 ทา่น จากทั้งหมด 11 ทา่น จึงมีความเส่ียงจากการท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่ใชอ้  านาจบริหารจดัการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหาร
จดัการไปในทางท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้รายยอ่ย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัได้ 

ดงันั้น ผูถื้อหุน้รายอ่ืนและรายยอ่ยจึงอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผู ้ถือ
หุน้รายใหญ่เสนอได ้  

เพ่ือป้องกนัความเส่ียงในประเด็นดังกล่าว บริษทัจึงได้แต่งตั้ งบุคคลภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระเข้าร่วมเป็น
กรรมการบริษทั จ  านวน 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน รับหน้าท่ีเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพ่ือท า
หนา้ท่ีตรวจสอบและใหค้วามเห็นในประเด็นท่ีอาจท าใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสียประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาในสรรหาบุคคล
เขา้ด ารงต าแหน่ง และก าหนดค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสม 

ดงันั้น จึงมีความเป็นไปไดน้อ้ยท่ีจะเกิดความเส่ียงดงักล่าวข้ึน 
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8. ความเส่ียงจากการชดใช้ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) 
ตามท่ีบริษทัมีหนา้ท่ีในการรับประกนัคุณภาพผลิตภณัฑ์และตอ้งรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษทันั้น กรณีท่ีเกิด

ความเสียหายอนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของผลิตภณัฑ์ของบริษทั ในสัญญาซ้ือขายช้ินส่วนระบุให้บริษทัต้องช าระ
ค่าเสียหายท่ีเกิดจากความบกพร่องนั้นๆ  ซ่ึงหากผูผ้ลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เรียกร้องใหบ้ริษทัช าระค่าเสียหายจาก
ผลิตภณัฑ์ ในจ านวนเทา่กบัหรือมากกวา่ยอดขายของบริษทั และศาลมีค าส่ังเป็นท่ีสุดให้บริษทัช าระเงินจ านวนดังกล่าว 
บริษทัก็อาจไดร้ับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต   รวมทั้งการท่ีบริษทัต้องร่วมรับผิดกับผู ้ผลิตรถยนต์หรือ
รถจกัรยานยนต์หากมีผูบ้ริโภคไดร้ับความเสียหายอนัเกิดจากขอ้บกพร่องในผลิตภณัฑ์ของบริษทั  ในแต่ละปีท่ีผ่านมา
ลูกคา้ไดมี้การเรียกร้องใหบ้ริษทัชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภณัฑ์อยูบ่า้ง แต่เป็นจ านวนเงินท่ีนอ้ยมากเม่ือเทียบกับยอดขาย 
และการเรียกร้องใหช้ดเชยค่าเสียหายดงักล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติของการด าเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจส่ังซ้ือผลิตภณัฑ์ของลูกคา้ และเทา่ท่ีผ่านมาไมเ่คยมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานปกติของบริษทั
แต่ประการใด นอกจากน้ีบริษทัยงัตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ดงันั้นก่อนการส่งใหลู้กคา้บริษทั
จะท าการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์อยา่งถ่ีถว้น และทกุๆ เดือน บริษทัจะสรุปยอดการเรียกร้องใหช้ดเชยค่าเสียหาย 
และทกุๆ 6 เดือน จะน าผลลพัธ์สรุปรวมไปวางแผนการตรวจสอบและพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ต่อไป ซ่ึงบริษทัเช่ือว่า
จะช่วยลดความเส่ียงในกรณีท่ีบริษทัตอ้งช าระค่าเสียหายจากผลิตภณัฑ์ได ้
 

9.  ความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และชุมชน  
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ในด้านความ

ปลอดภยัไดใ้หค้วามส าคญักบัทกุขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระบบควบคุม
การผลิต และระบบควบคุมการเฝ้าระวงัและสัญญาณเตือนภยัต่างๆ รวมถึงมีการจดัการขั้นตอนการปฏิบติังานและ
ปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ มีการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจกบัพนกังานทกุระดบัดว้ยการจดัการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั 
และส่ิงแวดลอ้ม เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  

นอกจากน้ีบริษทัยงัไดส่้งเสริมใหมี้กิจกรรมต่างๆ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงทางด้านความปลอดภยัทั้งในงานและ
นอกงานอย่างต่อเน่ือง เช่น กิจกรรมการประเมินความเส่ียง การค้นหาจุดเส่ียงและขจดัอันตรายก่อนการเร่ิมงาน 
(Completely Check Completely Find out : CCCF) กิจกรรมสร้างวฒันธรรมองค์กรด้านความปลอดภยั (Safety Culture) 
และโครงการมาตรฐานเคร่ืองจกัรด้านความปลอดภยั (Machine Safety Activity) รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฝึกซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินภาวะ
สารเคมีหกรั่วไหล เป็นตน้ ตลอดจนการจดักิจกรรม การสร้างจิตส านึกดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยันอกงาน เช่น การ
รณรงค์ไมด่ื่มแอลกอฮอล์ขณะขบัข่ี เป็นตน้ ซ่ึงผลลพัธ์ของการด าเนินโครงการต่างๆ ท าใหอุ้บติัเหตุมีแนวโนม้ลดลง การ
ปฏิบติัตามกฎหมายครบถว้น บคุลากรพร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดเ้ต็มประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกคา้ไดต้ามเป้าหมายทั้งดา้นคุณภาพและดา้นความปลอดภยั 

ส าหรับการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนและสังคมนั้น บริษทัไดจ้ดัใหมี้การตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและติดตามคุณภาพอากาศภายในบริษทัอย่างต่อเน่ือง รวมถึงติดตามคุณภาพอากาศโดยทัว่ไปในพ้ืนท่ีชุมชน
โดยรอบ ซ่ึงมีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและป้องกนัปัญหามลพิษ เช่น การจดัให้
มีระบบบ าบดัอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นตน้  อีกทั้งยงัมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและพฒันาทรัพยากรให้มีประสิทธิผล
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สูงสุด ลดค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการในการก าจดัของเสีย เช่น จดัตั้งโครงการ 3R เพ่ือน าวสัดุท่ีเหลือใช้กลับมาหมุนเวียน
หรือสร้างมลูค่าโดยการแปรสภาพ  โดยมีการน าวสัดุเหลือใช้จากการผลิตส่งให้ผู ้มีส่วนได้เสียน าไปแปรสภาพเพ่ือน า
กลบัมาใชใ้หม่ การเพ่ิมมูลค่าให้กับวสัดุเหลือใช้โดยน ามาจดัท าเป็นเคร่ืองใช้และเคร่ืองอ านวยความสะดวกให้กับ
บคุลากรภายในบริษทัตลอดจนการคิดคน้หาแนวทางในการควบคุมปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนการ
ผลิต  ซ่ึงบริษทัไดร่้วมมือกบัสถาบนัการศึกษาชั้นน าเพ่ือจดัตั้งเป็นศนูยศึ์กษาและพัฒนาการบริหารจดัการพลังงาน การ
ออกแบบกระบวนการผลิตใหท้นัสมยัและมีความปลอดภยักบัผูป้ฏิบติังาน ลดการเกิดของเสียอีกทั้งยงัส่งผลใหผ้ลิตภณัฑ์
มีคุณภาพสูงข้ึน ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การรณรงค์และสร้างจิตส านึกใหก้บัพนกังานทกุคนในการตระหนักถึงความส าคัญของ
ส่ิงแวดลอ้มโดยเร่ิมตั้งแต่สภาพแวดลอ้มในการท างาน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day 
แลว้ขยายกรอบแนวคิดไปจนถึงการดูแลส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ซ่ึงไดร้ับการตอบรับจากพนกังานทกุระดบัเป็นอยา่งดี  

 
       ท้ังนี้เน่ืองด้วยบริษัทมีความค านึงถึงการด าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่และอาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคต (Emerging Risk) ดังนี้ 
 

10.  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเป็นเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 
  แนวโนม้เทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต จะน าเอาระบบไฟฟ้า  Electric Vehicle (EV) มาใช้ ซ่ึงเป็นแนวโน้มท่ีมา
แรงในยคุน้ี และถา้หากคนทัว่โลกหนัมาใชร้ถ EV กนัมากข้ึนจะส่งผลใหต้ลาดกลุ่มผลิตภณัฑ์สายเคเบิลมีนอ้ยลงและอาจ
หมดไปในระยะยาว อาทิ สายเบรค สายเกียร์ สายเปิดฝาถงัน ้ ามนั และอ่ืนๆ ซ่ึงรถยนต์บางค่ายไดเ้ร่ิมปรับเปล่ียนดีไซน์ไป
แลว้ในรุ่นปัจจบุนั และรุ่นใหมท่ี่ก าลงัจะเปิดตวัในอนาคต เพ่ือตอบสนองต่อเทคโนโลยีท่ีเปล่ี ยนไป  เพ่ือรักษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาด บริษทัไดจ้ดัตั้งทีมวิศวกรเพ่ือท าการศึกษาวิจยัผลิตภณัฑ์ใหมอ่ยา่งจริงจงั โดยเฉพาะด้านการออกแบบและ
จดัท าตน้แบบ ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและความแมน่ย  าสูง ซ่ึงทีมวิศวกรออกแบบของบริษทัได้มีการ
พฒันาร่วมกบัสถาบนัผูช้  านาญการในดา้นต่างๆ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) 
ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการวิจยั (สกว) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั และไฮเล็กซ์ คอ
ปอเรชัน่ เพ่ือขยายกลุ่มผลิตภณัฑ์ ท่ีควบคุมดว้ยระบบไฟฟ้า รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power 
Slide Door) ชุดเปิดประตูหลงัไฟฟ้า (Power Lift Gate) และชุดควบคุมการเปิดปิดทา้ยกระบะ (Tail Gate Absorber) และ
รางยกกระจกหนา้ต่างรถยนต์ท่ีประกอบส าเร็จกับชุดประตู (Integrated Window Regulator or Door Module)  ทางบริษทั
ไดก้ าหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ใหม ่เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจกบักลุ่มลูกคา้หลักอัน
ไดแ้ก่ ผูผ้ลิตรถยนต์ในประเทศ และนอกจากน้ีทางบริษทัยงัมุง่เนน้ท่ีจะท าการขยายตลาดในส่วนของตลาดหลงัการขายทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงตลาดหลงัการขายนั้นเป็นอีกหน่ึงช่องทางตลาดท่ีจะสามารถน าเทคโนโลยีหรือนวตักรรม
ใหม่ๆ  ไปน าเสนอ และสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง เพ่ือน าไปสู่การสร้างอุปสงค์ให้เกิดข้ึนส าหรับ
สินคา้นั้นๆ ทั้งน้ี ทางบริษทัมุง่เนน้ท่ีจะน าเอาความช านาญดา้นวิศวกรในการออกแบบผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตท่ี
ทนัสมยั เขา้มาใชใ้นการน าเสนอและมีส่วนร่วม ตั้งแต่เร่ิมตน้พฒันารถรุ่นใหมไ่ปพร้อมๆ กับลูกค้า ส าหรับรถรุ่นใหม่ท่ี
ก าลงัจะเปิดตวัในอีก 2-3 ปีขา้งหนา้  รวมถึงการน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่เป็น  Localize Project เพ่ือเป็นแนวทางลดต้นทุน
ใหก้บัคู่คา้ของบริษทัอีกดว้ย  จากการใชช้ิ้นส่วนท่ีผลิตในประเทศเป็นหลกั โดยปัจจบุนัมีลูกคา้หลายราย เร่ิมก่อตั้ ง R&D 
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center ท่ีมีบทบาทมากข้ึนในประเทศไทย และดว้ยความสัมพนัธ์อนัดี จึงท าให้บริษทัมีโอกาสท่ีจะผลักดันนโยบายน้ีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 
11. ความเส่ียงด้าน Digital Transformation 

  กระบวนการท่ีน าเอา Digital Technology มาปรับใชก้บัทุกส่วนของธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถปรับตัวต่อการ 
เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ในหลายอุตสาหกรรมรวมถึงยานยนต์เร่ิมใชร้ะบบอตัโนมติั และระบบหุ่นยนต์ (Robotics) 
ในสายการผลิต เพ่ือลดปัญหาคุณภาพ  ลดตน้ทนุ และเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต   ซ่ึงบริษทัได้ก าหนดแนว
ทางการบริหารจดัการความเส่ียง โดยสนบัสนุนใหที้มวิจยัและพฒันา  ทีมวิศวกรการผลิตของเรา มีการแลกเปล่ียนข้อมูล
ทางวิชาการ  เสริมสร้างความรู้  และประสบการณ์  กบัหน่วยงานต่างๆ  เช่น สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 
ลาดกระบงั ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. และองค์กรต่างชาติอ่ืนๆ เพ่ือน าทกัษะความรู้มา
คิดค้นออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนการออกแบบสายการผลิตแบบอัตโนมัติ และการน าหุ่นยนต์มาใช้ใน
สายการผลิต เป็นตน้ 
 

12. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ปัจจบุนัทัว่โลกก าลงัเผชิญปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ อนัเน่ืองมาจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างข้ึน เช่น 

การก่อสร้างจ  านวนมาก การเผาไหมเ้ช้ือเพลิง ฯลฯ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท  าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ เน่ืองจากท า
ใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพ่ิมมากข้ึน เป็นเหตุให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse 
Effect) ส่งผลใหอุ้ณหภมิูพ้ืนผิวโลกสูงข้ึนหรือท่ีเรียกวา่ ภาวะโลกร้อน (Global  Warming)  

จากการศึกษาขอ้มลูของภาวะโลกร้อนขา้งตน้ บริษทัได้มีความตระหนักถึ งการลดมลภาวะท่ีจะก่อให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก โดยไดด้ าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Reduction) และน าผลจาก
การด าเ นินกิ จกรรม มาจัดท าบัญชี รายการก๊าซ เรือนกระจก  เพ่ื อขอทวนสอบการปลดปล่อ ยปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และขอรับการรับรองขอ้มลูบญัชีรายการก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) พร้อมทั้งขอข้ึนทะเบียนการแสดงคาร์บอนฟุตพร้ินทข์ององค์กร 

 
การแสดงข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรประจ าปี 2562 ผ่านทาง http://thaicarbonlabel.tgo.or.th 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/
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ความเส่ียงต่อการลงทุนต่อผู้ถือหลักทรัพย์ 
การซ้ือหลกัทรัพยมี์โอกาสไดร้ับผลตอบแทนสูงกวา่การลงทนุประเภทอ่ืนๆ แต่ก็มีความเส่ียงท่ีสูงกว่า นักลงทุน

จึงจ  าเป็นตอ้งศึกษาความเส่ียงและประเมินความสามารถในการรับความเส่ียงของตนเองก่อนตดัสินใจลงทนุ  
 
ความเส่ียงหลกัๆ ในการลงทนุถือหลกัทรัพย ์มีดงัน้ี 
ความเส่ียงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซ่ึงข้ึนอยู่ก ับสภาวะการณ์ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ และสภาวะ

ดงักล่าวมีผลท าใหร้าคาหลกัทรัพยมี์การผนัผวนหรือเปล่ียนแปลง เช่น สถานการณ์ทางสังคมหรือการเมือง การจลาจล 
การนดัหยดุงาน ปัญหาเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อหรืออตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลง ฯลฯ 
 

ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผูอ้อกหุน้ (Company Risk) อาจเกิดจากการบริหารกิจการไมไ่ดต้ามเป้าหมาย มี
การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารหรือนโยบายการท าธุรกิจ บริษทัประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลนแรงงาน หรือมีการพ่ึงพา
อาศยัลูกคา้รายใหญ่บางรายมากเกินไป  
 

ความเส่ียงของอุตสาหกรรม (Industrial Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ซ่ึงนักลงทุนสามารถ
ลดความเส่ียงน้ีไดโ้ดยการซ้ือหุน้ในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม แทนการซ้ือหุน้ในอุตสาหกรรมเดียว   
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ข้อมูลท่ัวไป 
ช่ือบริษทั    :  บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “TSC”) 
เลขทะเบียนบริษทั  :  0107548000145 
ประเภทธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมราง

กระจกหนา้ต่างรถยนต์ โดยจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหแ้ก่ผูผ้ลิตรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์
หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่  ตลอดจนส่งออกไปยงัผู ้ผ ลิต ช้ินส่วนรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในต่างประเทศ 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ :    เลขท่ี 700/737 หมูท่ี่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง และโรงงาน จงัหวดัชลบรีุ 20160  
เวบ็ไซต์บริษทั  :  www.thaisteelcable.com 
โทรศพัท์ :  (038) 447 200 - 10 
โทรสาร :  (038) 185 025 
ทนุจดทะเบียน :  268,500,000 บาท  
ทนุช าระแลว้  :  259,800,000 บาท 
ชนิดของหุน้  :  หุน้สามญั 
อ่ืนๆ :  ผูล้งทนุสามารถศึกษาขอ้มลูของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56 -1) ของบริษทัท่ีแสดงไวใ้น www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของ
บริษทัขา้งตน้ 

 
ข้อมูลท่ีบริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
บริษทัมิไดถื้อหุน้ใดๆ ในบริษทัอ่ืนหรือธุรกิจอ่ืน 
 
ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 
นายทะเบียน บริษทั ศนูยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 เลขท่ี 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศพัท์ : (02) 009 9000 
 โทรสาร : (02) 009 9991 
 

ผูส้อบบญัชี   บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
 เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110  
 โทรศพัท์ : (02) 264 9090 
 

ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
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 โทรสาร  : (02) 264 0789  
 นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 
 นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 
 นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

 
ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ไมมี่ 

 
ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
-ไมมี่- 
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6% 
 

กลุ่มจฬุางกูร 
 

กลุ่มพฒันะเมลือง 
 

อ่ืนๆ 
 

ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ 
 

94% 
 

41.77% 12.03% 19.26%  26.94% 

 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี  

ล าดับท่ี ผู้ถือหุ้น 
ทุนช าระแล้ว  

จ านวน 259,800,000 บาท 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุ่มจฬุางกูร  108,512,400       41.77 
2 ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ 70,000,000 26.94 
3 กลุ่มพฒันะเมลือง    31,261,900        12.03 
4 บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ  ากดั    12,518,500          4.82 
5 นายไชยทศัน์ ไชยพิภทัรสุข       6,500,000          2.50 
6 นายด ารงค์ กุลธนพงศ ์      6,000,000          2.31 
7 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ  ากดั (มหาชน)  5,378,800 2.07 
8 นางสาววราภรณ์ สงฆป์ระชา      2,105,400          0.81 
9 นายเทวารักษ ์ วีระวฒักานนท์ 1,930,900 0.74 
10 นายพิทกัษ ์ วีระวฒักานนท์ 1,750,000 0.67 
11 นางสาวดวงพร  วีระวฒักานนท ์ 1,665,500 0.64 
12 นางสาวพรเพ็ญ  วีระวฒักานนท ์ 1,501,000 0.58 
13 นางสุมิตรา  ด ารงกิจชยัพร 1,500,000 0.58 
14 ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืนๆ 9,175,600 3.54 

รวม 259,800,000 100 

 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) 
ทนุช าระแลว้ 259.80 ลา้นบาท 

บริษทั ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จ  ากดั 
ทนุช าระแลว้ 11.15 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
 

ผู้ถือหุ้น 



 

25 

 

หมายเหตุ:  1)  กลุม่จุฬางกูร ประกอบดว้ยกลุม่ผูถื้อหุ้นนามสกุลเดียวกนัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้ งหมด 4 ราย ไดแ้ก ่
- นายสรรเสริญ จุฬางกูร ถือหุ้นจ านวน  83,115,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  31.99 ของทุนช าระแลว้  
- นายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุ้นจ านวน 21,204,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.16 ของทุนช าระแลว้ 
- นายกรกฤช จุฬางกูร ถือหุ้นจ านวน 4,000,000  หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.54 ของทุนช าระแลว้  
- นายอภิชาติ จุฬางกูร ถือหุ้นจ านวน 192,500  หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ    0.07 ของทุนช าระแลว้ 

2)  ผูถ้ือหุ้น 10 รายแรกของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่  (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562) ประกอบดว้ย  
1. Teraura Investment Co., Ltd ถือหุ้นร้อยละ  20.69 
2. JP Morgan Chase Bank  ถือหุ้นร้อยละ  6.20  
3. Teraura Scholarship Foundation  ถือหุ้นร้อยละ  4.06  
4. BBH For Fidelity Low–Priced Stock Fund  ถือหุ้นร้อยละ  3.90 
5. Japan Trustee Services Bank, Ltd.  ถือหุ้นร้อยละ  3.36 
6. Nippon Life Insurance Company  ถือหุ้นร้อยละ  3.29 
7. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.  ถือหุ้นร้อยละ  2.70 
8. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ถือหุ้นร้อยละ  2.33 
9. Honda Motor CO., LTD. ถือหุ้นร้อยละ  2.22 

10. State Street Bank and Trust Company ถือหุ้นร้อยละ  2.16 
3) กลุม่พฒันะเมลือง ประกอบดว้ยกลุม่ผูถ้ือหุ้นนามสกุลเดียวกนัและผูท่ี้เก่ียวข้องทั้ งหมด 3 ราย ไดแ้ก ่

- นายสันติ         พฒันะเมลือง  ถือหุ้นจ านวน  10,559,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  4.06 ของทุนช  าระแลว้ 
- นายสริศ          พฒันะเมลือง  ถือหุ้นจ านวน 10,506,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  4.04 ของทุนช าระแลว้                                                        
- นางสาวสิริณา พฒันะเมลือง  ถือหุ้นจ านวน       10,196,300  หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  3.92 ของทุนช าระแลว้ 

 

ข้อจ ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุน้ของบริษทั รวมกนัไดไ้มเ่กินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
ช าระแลว้ โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 หุน้ของบริษทั ท่ีถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ  านวนร้อยละ 27.11 
 

การถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 คณะกรรมการบริษทัถือหุน้รวมกนัร้อยละ 48.26 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 

 

 ทั้ งน้ีผูถื้อหุ้นของบริษทัในฐานะเป็นเจ้าของมีสิทธิตา่งๆ ขั้นพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกนั ไดแ้ก ่
- สิทธิในการไดรั้บใบหุ้น และสิทธิในการโอนหุ้น 
- สิทธิในการไดรั้บสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมตอ่การตดัสินใจ 
- สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อตดัสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีส าคญั

ของบริษทั 
- สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ 
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแตง่ตั้งผูส้อบบัญชี 
- สิทธิในส่วนแบ่งผลก  าไร 

  คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญักบัการประชุมผูถ้ือหุ้น และมีนโยบายท่ีจะอ  านวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูถื้อหุ้นประเภทสถาบัน  
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 บริษทัมีนโยบายจา่ยเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ  ทุก
ประเภทตามท่ีได้กล่าวไวใ้นข้อบงัคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ  าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีสาระส าคญั และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั โดย
การจา่ยเงินปันผลใหก้ระท าใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติหรือวนัท่ีคณะกรรมการมีมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีให้
แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจา่ยเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพ์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
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โครงสร้างองค์กร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการจัดการ 
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โครงสร้างการจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยจ  านวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

 
1.  คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชยล์งวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 มีจ  านวน 11 ทา่น ประกอบดว้ย 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร    จ านวน 3 ทา่น 
 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร  จ านวน 4 ทา่น 
 กรรมการท่ีเป็นอิสระ จ านวน 4 ทา่น  

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ัง
การเข้าร่วม
ประชุม 

1 นายสรรเสริญ    จฬุางกูร ประธานกรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) 6 1 
2 นายสริศ             พฒันะเมลือง กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
6 5 

3 นายมากาโต        เทราอุรา กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) 6 0 
4 นายทวีฉัตร         จฬุางกูร กรรมการ  6 2 
5 นายวฒิุภมิู           จฬุางกูร กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) 6 5 
6 นายสันติ              พฒันะเมลือง กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) 6 3 
7 นายฮาจิเมะ          คาโตะ กรรมการ 6 6 
8 นายปริญญา         ไววฒันา กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

6 6 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการ                       
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ                    
สรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ                    
ก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ                    
บรหิารความเสีย่ง 



 

29 

 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ัง
การเข้าร่วม
ประชุม 

9 นายอภินนัท ์    ณ ระนอง กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

6 6 

10 นายฉัตรชยั       เอียสกุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

6 6 

11 นายวีรวฒัน์      ขอไพบลูย ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

6 6 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งปี 

- ไมมี่ - 

      
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 นายสรรเสริญ  จฬุางกูร หรือ นายทวีฉัตร จฬุางกูร หรือนายวฒิุภมิู  จฬุางกูร คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกับ 
นายสริศ  พฒันะเมลือง หรือ นายสันติ  พฒันะเมลือง หรือนายฮาจิเมะ  คาโตะ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคัญของ
บริษทั  หรือ  นายสริศ พัฒนะเมลือง หรือ นายสันติ พัฒนะเมลือง ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายฮาจิเมะ  คาโตะ และ
ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการ

ประชุม 
จ านวนคร้ังการเข้า

ร่วมประชุม 
1 นายปริญญา ไววฒันา* ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
4 4 

2 นายอภินนัท ์ ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 4 4 
3 นายฉัตรชยั เอียสกุล กรรมการตรวจสอบ 4 4 
4 นายวีรวฒัน์ ขอไพบลูย ์ กรรมการตรวจสอบ 4 4 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งปี 
- ไมมี่ - 

*  นายปริญญา ไววฒันา  เป็นกรรมการตรวจสอบผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน  
โดยมีนางสาวสิริณา  พฒันะเมลือง (ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส ส่วนงานบริหารธุรกิจ และส่วนงานจดัหา และ
รักษาการผูจ้ดัการทัว่ไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ) เป็นรักษาการเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ   
 

3.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการ

ประชุม 
จ านวนคร้ังการ
เข้าร่วมประชุม 

1 นายอภินนัท ์ ณ ระนอง  ประธาน 2 2 

2 นายปริญญา ไววฒันา กรรมการ 2 2 

3 นายฉัตรชยั เอียสกุล กรรมการ 2 2 

4 นายวีรวฒัน์ ขอไพบลูย ์ กรรมการ 2 2 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งปี 
- ไมมี่ - 

โดยมีนางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม (เลขานุการบริษทั) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
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4.  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการ

ประชุม 
จ านวนคร้ังการ
เข้าร่วมประชุม 

1 นายปริญญา ไววฒันา ประธาน 2 2 
2 นายอภินนัท ์ ณ ระนอง กรรมการ 2 2 
3 นายฉัตรชยั   เอียสกุล กรรมการ 2 2 
4 นายวีรวฒัน์ ขอไพบลูย ์ กรรมการ 2   2 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งปี 
- ไมมี่ - 

โดยมีนางกสิตา  พิทกัษส์งคราม (เลขานุการบริษทั) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 

5.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการ

ประชุม 
จ านวนคร้ังการ
เข้าร่วมประชุม 

1 นายสริศ            พฒันะเมลือง 
(กรรมการผูจ้ดัการ) 

ประธาน 4 4 

2 นายสวสัด์ิ  สุขะอาจิณ1 
(ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส - ส่วนงานผลิต และส่วนงาน
คุณภาพ  และรักษาการผูจ้ดัการทัว่ไปส่วนงานผลิต)  

กรรมการ 4 4 

3 นางสาวสิริณา   พฒันะเมลือง2 
(ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ และ
ส่วนงานจดัหา และรักษาการผูจ้ดัการทัว่ไปส่วน
งานบริหารธุรกิจ) 

กรรมการ 4 4 

4 นางสาวภทัรา ชยัยศบรูณะ3 
(ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส - ส่วนงานปฏิบติัการธุรกิจ 
และส่วนงานวิจยัและพฒันา) 

กรรมการ 4 4 

5 นายฮาจิเมะ คาโตะ 
(ผูจ้ดัการทัว่ไป ส่วนงานวิจยัและพฒันา) 

กรรมการ 3 3 

6 นางสาวชุลีกร สุวิจิตร 
(ผูจ้ดัการทัว่ไป ส่วนงานจดัหา) 

กรรมการ 1 1 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งปี 
1 นายสุทน  เปรมปรี4 

(ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส - ส่วนงานคุณภาพ) 
กรรมการ - - 
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1 ไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นผูจ้ัดการทั่วไปอาวโุส – ส่วนงานผลิต และส่วนงานคุณภาพ และรักษาการผูจ้ัดการทั่วไปส่วนงานผลิต วนัท่ี 28 
มกราคม 2562 
2 ไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นผูจ้ัดการทั่วไปอาวโุส – ส่วนงานบริหารธุรกิจ และส่วนงานจัดหา และรักษาการผูจ้ัดการทั่วไปส่วนงาน
บริหารธุรกิจ  วนัท่ี 28 มกราคม 2562 
3ไดรั้บการแตง่ตั้งเป็นผูจ้ัดการทั่วไปอาวุโส – ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานวิจัยและพฒันา วนัท่ี 28 มกราคม 2562 
4นายสุทน เปรมปรี ลาออกจากต  าแหน่งกรรมการ วนัท่ี 1 ธันวาคม 2561   
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมดเป็นผูบ้ริหารของบริษทั จึงไมป่ระสงค์จะรับค่าเบ้ียประชุมฯ 
 
โดยมีนางสาวสิริณา  พฒันะเมลือง (ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส ส่วนงานบริหารธุรกิจ และส่วนงานจดัหา และ
รักษาการผูจ้ดัการทัว่ไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ) เป็นรักษาการเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ   
 

6.  ผู้บริหาร 
รายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร  

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายทวีฉัตร          จฬุางกูร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นายสริศ               พฒันะเมลือง กรรมการผูจ้ดัการ  
3 นางสาวสิริณา      พฒันะเมลือง ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ และส่วนงานจดัหา 

และรักษาการผูจ้ดัการทัว่ไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 
4 นายสวสัด์ิ             สุขะอาจิณ ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส (ส่วนงานผลิต และส่วนงานคุณภาพ และ

รักษาการผูจ้ดัการทัว่ไปส่วนงานผลิต) 
5 นางสาวภทัรา       ชยัยศบรูณะ ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส (ส่วนงานปฏิบติัการธุรกิจและส่วนงานวิจยั

และพฒันา) 
6 นางสาวณภสัสร  สินนะจิตร์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผูบ้ริหาร  หมายความวา่  ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากคณะกรรมการบริษทัลงมา รวมถึงผู ้ซ่ึง
ด ารงต าแหน่งเทียบเทา่ผูบ้ริหารรายท่ีส่ีทกุราย  และรวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
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ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร  
คณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคับบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นท่ีเห็นชอบด้าน

กฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ 
2. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบคุคลท่ีมีคุณสมบติัและไมมี่ลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติบริษทัมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคับ และ/หรือระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ 

3. พิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีไดร้ับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษทัต่อไป 

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

5. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู ้จดัการ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการผูจ้ดัการ และมอบหมายอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการท าหน้าท่ีแทนบริษทั เก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติ
ธุรกิจของบริษทั 

6. พิจารณาอนุมติัการก าหนดโครงสร้างการจดัการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ  
7. คณะกรรมการบริษทัมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพนับริษทัได้ 
8. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใด

แทนคณะกรรมการตามท่ีเห็นสมควรได ้และสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆ  ได ้
9. พิจารณาอนุมติัการก าหนดนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษทั และนโยบายหลกัในการลงทุนในบริษทัย่อย บริษทั

ร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
10. พิจารณาอนุมติัจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้นและ

รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
11. พิจารณาอนุมติัเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น นโยบายเก่ียวกบัการก ากับดูแลกิจการ การเข้าท ารายการระหว่างกันของ

บริษทั รายการท่ีเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบงัคับ 
และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

12. พิจารณาอนุมติัเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
13. พิจารณาอนุมติั ใหค้วามเห็นชอบ  เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(1)  นโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษทั  
(2)  ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบริษทั เทียบกบัแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ม

ระยะต่อไปของปี 
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(3)  การลงทนุในโครงการท่ีไมมี่ในงบประมาณประจ าปีหรือ ตามอ านาจการอนุมติั 
(4)  การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการท่ีได้รับอนุมติัไวร้วมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่งบ

ลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10 
(5)  การซ้ือ และจ าหน่ายสินทรัพย์ การซ้ือกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนท่ีไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีมีมลูค่าเกินจ านวนท่ีมอบอ านาจใหฝ่้ายบริหารตามอ านาจการอนุมติั  
(6)  การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อนัมีผลกระทบท่ีส าคญัต่อฐานะทางการเงิน ภาระหน้ีส้ินยุทธศาสตร์การ

ท าธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษทั 
(7)  การท าสัญญาใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติ และสัญญาท่ีเก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติท่ีมีความส าคญั  
(8)  การท ารายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษทั บริษทัร่วมกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ส่วนท่ีไมเ่ขา้ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์  และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
(9)  ธุรกรรมใดๆ ท่ีมีผลใหโ้ครงสร้างเงินทนุของบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุเกิน 1.5 : 1 
(10)  การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 
(11)  การเปล่ียนนโยบายและวิธีปฏิบติัท่ีมีนยัส าคญัเก่ียวกบัการบญัชี การบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน  
(12)  การวา่จา้งผูบ้ริหารระดบัสูง 
(13)  การก าหนดและการเปล่ียนแปลงอ านาจอนุมติัท่ีมอบใหผู้บ้ริหารระดบัสูง 
(14)  การเสนอแต่งตั้งและการส้ินสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษทั 
(15)  การมอบอ านาจหนา้ท่ีให้กรรมการผู ้จดัการ ฝ่ายบริหาร  หรือกรรมการบริษทัคนใดคนหน่ึง  รวมถึงการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไ้ขการมอบอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าว ตอ้งไมข่ดักบักฎเกณฑ์ขอ้ก าหนด ตลาดหลกัทรัพย์
ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

(16)  การแต่งตั้ง และก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
(17)  การจดัใหมี้และก ากบัดูแลใหมี้การบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ 
(18)  การปรับปรุง เปล่ียนแปลงและแกไ้ขโครงสร้างองค์กร ระดบักรรมการผูจ้ดัการข้ึนไป 
(19)  การด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 

 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 
1.  ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   
2.  ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีก าหนดไว  ้
3.  เสริมสร้างมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ 
4.  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 
5.  ดูแลใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งกรรมการและผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
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คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการชุดยอ่ย  ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  มีขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีอา้งอิงตามกฎบตัรของ
บริษทัท่ีไดร้ับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้   
(รายละเอียดเพิม่เติมท่ี https://www.thaisteelcable.com/th/กฎบัตร) 

 
การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ 
 ในปี 2562 บริษทัจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท ั้งหมด  1 ครั้ ง  ในวนัท่ี 22 มกราคม 2562โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม
ประชุม 10 ทา่น  คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมด 
 
ฝ่ายบริหาร 
 ฝ่ายบริหาร  หมายถึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส และผูจ้ดัการทัว่ไป 
 ฝ่ายบริหาร  มีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทัได้มอบหมาย ซ่ึงอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าวตอ้งไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับ
บริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั  ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณารายการดังกล่าวตามท่ีข้อบงัคับของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนด ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชัดเจน   โดยสามารถสรุปขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทัว่ไปท่ีมีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั 
2. บริหารกิจกรรมภายในของบริษทั รวมทั้งก าหนดระบบการบริหารงานดา้นต่างๆ ของบริษทั 
3. วางแผนและก าหนดโครงการดา้นต่างๆ ของบริษทั 
4. ก าหนดนโยบายต่างๆ ของบริษทั  เพ่ือการประกอบธุรกิจโดยปกติ 
5. ก าหนดโครงสร้างในการบริหารองค์กรร่วมกบัคณะกรรมการบริษทั 
6. บงัคบับญัชา ประสานงาน ติดตามการปฏิบติัการ การก าหนดหน่วยงานและก าหนดต าแหน่งหนา้ท่ี ก าหนดความ

รับผิดชอบ และมอบหมายหนา้ท่ีการบริหารงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
7. ก าหนดแนวทางส าหรับการควบคุมการบริหารท่ีรัดกุมและเหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัการบรรลุเป้าหมายอย่าง

มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายบริษทั 
8. ด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวนัของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบงัคับและ

ระเบียบบริษทัท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  
9. ด าเนินกิจการและบริหารงานใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ดว้ยงบประมาณท่ีไดร้ับอนุมติัอย่าง

เคร่งครัด ซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั และผูถื้อหุน้อยา่งดีท่ีสุด  
10. รายงานความก้าวหน้าจากการด าเนินงานตามมติ  และผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีส าคัญต่อ ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัอยา่งต่อเน่ืองตามก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั  
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11. ด าเนินกิจการของบริษทั ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั 
12. ตอ้งไมป่ระกอบกิจการหรือเขา้ร่วมในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั 

ไมว่า่จะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือคณะกรรมการบริษทัรับทราบและ
ไดร้ับการพิจารณาเห็นชอบใหป้ระกอบกิจการนั้นๆ ได ้ 

 
นโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จัดการ  
 เพ่ือใหก้รรมการผูจ้ดัการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีในบริษทัไดอ้ยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายและก าหนดวิธีปฏิบติัในการไปด ารงต าแหน่งใดๆ ท่ีบริษทัอ่ืนของ
กรรมการผูจ้ดัการ  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยใหก้รรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีรายงานเปิดเผยข้อมลู
เก่ียวกบัช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ และการด ารงต าแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัก่อนเข้ารับต าแหน่ง
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 เดือน  นอกเหนือจากการรายงานส่วนไดเ้สียเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง  และกรรมการผูจ้ดัการไม่สามารถ
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนมากกวา่ 3 บริษทั  ท ั้งน้ีไมน่บัรวมบริษทัย่อย  บริษทัในเครือ และบริษทั
ร่วมทนุของบริษทั  ซ่ึงบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ไปก ากบัดูแลการบริหารจดัการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษทั  
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คณะกรรมการบริษัท 
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คณะผู้บริหาร 
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การถือครองหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง 
จ านวนหุ้น
ท่ีมีการซ้ือ/

ขาย 
ระหว่างปี 

คู่สมรส
และบุตรท่ี
ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

30 กันยายน 
2561 

30 กันยายน 
2562 

1 นายสรรเสริญ    จฬุางกูร ประธานกรรมการ 83,115,000 83,115,000 0 0 
2 นายมากาโต       เทราอุรา กรรมการ 0 0 0 0 
3 นายทวีฉัตร        จฬุางกูร กรรมการ/ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
21,204,900 21,204,900 0 0 

4 นายวฒิุภมิู          จฬุางกูร กรรมการ 0 0 0 0 
5 นายสริศ             พฒันะเมลือง กรรมการ/

กรรมการผูจ้ดัการ 
10,506,400 10,506,400 0 0 

6 นายสันติ           พฒันะเมลือง กรรมการ 10,546,200 10,559,200 13,000 0 
7 นายฮาจิเมะ        คาโตะ กรรมการ/ผูจ้ดัการ

ทัว่ไป (ส่วน
งานวิจยัและพฒันา) 

0 0 0 0 

8 นายปริญญา       ไววฒันา กรรมการอิสระ  0 0 0 0 
9 นายอภินนัท ์      ณ ระนอง กรรมการอิสระ 0 0 0 0 
10 นายฉัตรชยั         เอียสกุล กรรมการอิสระ 0 0 0 0 
11 นายวีรวฒัน์        ขอไพบลูย ์ กรรมการอิสระ 0 0 0 0 
12 นางสาวสิริณา    พฒันะเมลือง ผูจ้ัดการทั่วไปอาวุโส 

(ส่วนงานบริหารธุรกิจ
และส่วนงานจัดหา 
และรักษาการผูจ้ัดการ
ทั่วไปส่วนงาน
บริหารธุรกิจ 

10,196,300 10,196,300 0 0 

13 นายสวสัด์ิ         สุขะอาจิณ 
 
 
 
 

ผูจ้ัดการทั่วไปอาวุโส 
(ส่วนงานผลิต และ
ส่วนงานคุณภาพ และ
รักษาการผูจ้ัดการ
ทั่วไปส่วนงานผลิต) 

0 0 0 0 
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ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง 
จ านวนหุ้น
ท่ีมีการซ้ือ/

ขาย 
ระหว่างปี 

คู่สมรส
และบุตรท่ี
ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ 

30 กันยายน 
2561 

30 กันยายน 
2562 

14 นางสาวภทัรา     ชยัยศบรูณะ ผูจ้ัดการทั่วไปอาวุโส 
(ส่วนงานปฏิบัติการ
ธุรกิจและส่วนงานวิจยั
และพฒันา) 

0 0 0 0 

15 นายปฏิมา            ฟูรูซาวา ผูจ้ัดการทั่วไป (ส่วน
งานปฏิบัติการธุรกิจ) 

0 0 0 0 0 
0 

0 

16 นายจกัรกฤษณ์    ประกอบการ  ผูจ้ัดการทั่วไป (ส่วน
งานคุณภาพ) 

0 0 0 0 0 

17 นางสาวชุลีกร      สุวิจิตร ผูจ้ัดการทั่วไป (ส่วน
งานจัดหา) 

0 0 0 0 

 

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
 การสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง  จะมีการพิจารณา
คดัเลือกและกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก่อน จึงจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยจะด าเนินการตามนโยบายของบริษทั  
 
การสรรหากรรมการ 
1. หลกัเกณฑ์และวิธีการ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาและค านึงถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสมสอดคล้องตามกฎบตัร
คณะกรรมการบริษทั  โดยตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ และมีเวลาท างานให้บริษทัอย่างเพียงพอตามข้อบงัคับของ
บริษทั คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย กรรมการบริษทัจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไมก่็ได  ้
2. การแต่งตั้ง  แบง่เป็น 2 กรณี  ดงัน้ี 
 กรณีท่ี 1 ต าแหน่งกรรมการวา่งลงตามคราวออกตามวาระ   

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการแทนผูค้รบก าหนดออกตามวาระ โดยกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งอาจไดร้ับคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการอีกได ้โดยในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครั้ ง ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งจ  านวน 1 ใน 3 ของจ  านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ  านวนกรรมการจะแบง่ใหต้รงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได ้
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกหรือปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกัน  ส่วนปีถัดไปให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
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 กรณีท่ี 2 ต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
 ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคลซ่ึงมีคุณสมบติั  เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เวน้แต่
วาระของกรรมการผูน้ ั้นจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน  โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน  โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
 
3. หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ 

- ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
- ผูถื้อหุน้แต่ละคนใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท ั้งหมดเลือกตั้ งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด  ้
- บคุคลท่ีไดร้ับคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้ับเลือกเป็นกรรมการเทา่จ  านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณีท่ีบคุคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

- ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการแต่งต้ังกรรมการใหม่  
หลกัเกณฑ์การคดัเลือก 
 บริษทัจะคดัเลือกกรรมการจาก 2 ช่องทางคือ 

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จะสรรหาผู ้ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม โดยพิจารณาจากบญัชีรายช่ือ
คณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยก่อนเป็นอนัดบัแรก หากไม่พบผู ้มี
คุณสมบติัตรงตามความตอ้งการของบริษทั จึงจะสรรหาจากแหล่งอ่ืนๆ  

2. ผูถื้อหุน้เสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม 
 
กระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม ่
 เม่ือไดร้ายช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการใหมแ่ลว้ เลขานุการคณะกรรมการฯ  จะน าเสนอเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เพ่ือพิจารณาคุณสมบติัเบ้ืองตน้และขอ้มลูประกอบอ่ืนๆ  
 หากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  มีมติเห็นชอบ จะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมประจ าปีผูถื้อหุน้ต่อไป 
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การแต่งตั้งกรรมการใหมจ่ะตอ้งไดร้ับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมประจ าปีผูถื้อหุน้ ตามก าหนดเวลาดงัน้ี 
ช่วงเวลา กิจกรรม 

สิงหาคม – พฤศจิกายน แจ้ง ช่ือผู ้มีคุณสมบัติ เหมาะสมต่อ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  

พฤศจิกายน  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณา 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั 
คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบน าเสนอต่อท่ีประชุมประจ าปีผูถื้อหุน้  

มกราคม ของปีถดัไป ท่ีประชุมประจ าปีผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติ 
 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 
 เพ่ือเป็นการรักษาเสถียรภาพในการประกอบธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง ลดความเส่ียงในกรณีต าแหน่งผู ้บริหารระดับสูง
ท่ีมีความส าคญัวา่งลง และใหเ้ป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจึงได้มอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู ้จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารจนถึงผู ้จดัการทัว่ไป และเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 
 
ระดับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการ  
หลกัการ 
 ใหมี้แผนสืบทอดต าแหน่งของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  
วิธีการ 
 เม่ือต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ กรรมการผูจ้ดัการวา่งลง หรือผู ้อยู่ในต าแหน่งไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งได ้คณะกรรมการสรรหาฯ จะตอ้งจดัใหมี้การประชุมเพ่ือแต่งตั้งใหผู้บ้ริหารในระดบัรองลงมาท า
หนา้ท่ีรักษาการในต าแหน่งดงักล่าว โดยมีระยะเวลารักษาการไมน่อ้ยกวา่ 3 เดือน เพ่ือใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ ไดมี้เวลา
สรรหาบคุคลท่ีสมควรเขา้มาด ารงต าแหน่งแทน  
 หากผลงานของผูท่ี้รักษาต าแหน่งดงักล่าวเป็นท่ีน่าพอใจต่อคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอ
ใหด้ ารงต าแหน่งทดแทนต่อไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่บคุคลท่ีรักษาการดงักล่าวมีผลงานไมเ่ป็นท่ีน่าพอใจ 
ใหค้ณะกรรมการสรรหาฯ เสนอบคุคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมด ารงต าแหน่งต่อไป  
 
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ  
 การศึกษาไมต่ ่ากวา่ระดบัปริญญาโท ในกรณีท่ีบคุคลดงักล่าวมีระดบัการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาโท แต่มีคุณสมบติัด้าน

อ่ืนๆ ใหเ้ป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ วา่ สมควรพิจารณาต่อไปหรือไม่ 
 มีประสบการณ์ในต าแหน่งผูบ้ริหารตั้งแต่กรรมการผูจ้ดัการขององค์กรท่ีมีรายไดใ้กล้เคียงกับบริษทัฯ หรือมีลักษณะ

อุตสาหกรรมใกลเ้คียงกนัไมน่อ้ยกวา่ 10 ปี  
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 มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองค์กร 
 มีความเป็นผูน้  า มีวิสัยทศัน์ และมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการก ากับดูแลกิจการ การท าธุรกิจ และวฒันธรรม

ขององค์กร 
 เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม มีจริยธรรม ไมมี่ประวติัเส่ือมเสีย ไมเ่คยตอ้งคดีอาญา  

  
ระดับผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส และผู้จัดการท่ัวไป 
หลกัการ 
 ใหมี้แผนสืบทอดต าแหน่งของผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส และผูจ้ดัการทัว่ไป 
วิธีการ  
 ก าหนดใหผู้บ้ริหารในระดบัตั้งแต่ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส และผูจ้ดัการทัว่ไป มีการวางแผนสืบทอดต าแหน่งของ
ตนเอง โดยถ่ายทอดความรู้ในการท างานใหก้บัพนกังานท่ีมีศกัยภาพ และมีแนวโนม้วา่จะปฏิบติัหน้าท่ีแทนตนเองได้ ใน
กรณีมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจนไมส่ามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้การลาออก หรือการเกษียณอายุ 

 
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส และ ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 การศึกษาไมต่ ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 
 มีประสบการณ์ในต าแหน่งผูบ้ริหารขององค์กรท่ีมีรายไดใ้กลเ้คียงกบับริษทัฯ หรือมีลกัษณะอุตสาหกรรมใกลเ้คียงกัน 

ไมน่อ้ยกวา่ 10 ปี  
 มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ์ และการจดัการองค์กร 
 มีความเป็นผูน้  า มีวิสัยทศัน์ และมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการก ากับดูแลกิจการ การท าธุรกิจ และวฒันธรรม

ขององค์กร 
 เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม มีจริยธรรม ไมมี่ประวติัเส่ือมเสีย ไมเ่คยตอ้งคดีอาญา  
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร*** ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
สอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทัและเปรียบเทียบกับบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี 
 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 1.1  ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเทา่นั้น) 

ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไมเ่กิน 6 ลา้นบาท แบง่เป็นดงัน้ี 
 ค่าเบ้ียประชุม (ต่อครั้ งท่ีเขา้ร่วมประชุม) ในอตัราเดียวกบัปี 2561 คือ 

-  ประธานกรรมการบริษทั   เป็นเงิน 35,000 บาท 
- กรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย เป็นเงิน 25,000 บาท 
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 จา่ยบ าเหน็จกรรมการบริษทัในอตัราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลท่ีจา่ยจากผลการด าเนินงานปี 2561 
           ทั้งน้ี บริษทัไดข้ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 
 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) 

คณะกรรม 
การบริษัท 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการ 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

รวม 

1. นายสรรเสริญ จฬุางกูร ประธาน
กรรมการ 

35,000    398,557 433,557 

2. นายสริศ    พฒันะเมลือง กรรมการ 125,000    398,557 523,557 
3. นายมากาโต  เทราอุรา กรรมการ -    398,557 398,557 
4. นายทวีฉัตร    จฬุางกูร กรรมการ 50,000    398,557 448,557 
5. นายวฒิุภมิู      จฬุางกูร  กรรมการ 125,000    295,227 420,227 
6. นายฮาจิเมะ     คาโตะ กรรมการ 150,000    206,659 356,659 
7. นายสันติ         พฒันะเมลือง  กรรมการ 75,000    206,659 281,659 
8. นายอภินนัท ์   ณ ระนอง กรรมการอิสระ 150,000 100,000 50,000 50,000 398,557 748,557 
9. นายปริญญา   ไววฒันา กรรมการอิสระ 150,000 100,000 50,000 50,000 398,557 748,557 
10. นายฉัตรชยั    เอียสกุล กรรมการอิสระ 150,000 100,000 50,000 50,000 398,557 748,557 
11. นายวีรวฒัน์   ขอไพบลูย ์ กรรมการอิสระ 150,000 100,000 50,000 50,000 398,557 748,557 

รวม 1,160,000 400,000 200,000 200,000 3,897,001 5,857,001 
      
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหาร*** ของบริษทั 

ค่าตอบแทน 
ปี 2561 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
ปี 2562 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
เงินเดือน โบนสัและอ่ืนๆ 69.60 (จ  านวน 17 ราย) 87.00 (จ  านวน 19 ราย) 
 

1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร*** 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีนโยบายให้ปรับค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

ประจ าปี 2562 ในอตัรา 5% ของอตัราในปีก่อนหนา้  
 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร***  ระดบัรองลงไป ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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ในปี 2562 บริษทัได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู ้บริหาร ***
จ านวน 19 ราย รวมทั้งส้ิน 87.00  ล้านบาท 
 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 
 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
 - ไมมี่ – 
 ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร*** 
 เงินกองทนุส ารองเล้ียงชีพ 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทนุส ารองเล้ียงชีพ โดยพนกังานจา่ยสมทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือน และ
บริษทัสมทบใหใ้นอตัราเทา่กนั โดยในปี 2562 บริษทัไดจ้า่ยเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผู ้บริหาร
ทั้งหมด รวมทั้งส้ิน 1,150,464.18 บาท 

เงินประกนัสังคม 
 ในปี 2562 บริษทัไดจ้า่ยเงินประกนัสังคมส าหรับผูบ้ริหารทั้งหมด รวมทั้งส้ิน 84,000 บาท 

 
***ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีนับตอ่จากคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก ่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, กรรมการผู ้จัดการ, ผู ้จัดการ

ทั่วไปอาวุโสและผูจ้ัดการทั่วไปทุกราย และผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 

 
 ทั้งน้ีบริษทัน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ  ได้แก่ ค่าเบ้ียประชุม  ค่าบ าเหน็จกรรมการ และสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆ ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเป็นประจ าทกุปี 
 
นโยบายค่าตอบแทน 
 บริษทัมีนโยบายจา่ยค่าตอบแทนท่ีชดัเจน โดยในระยะส้ันมีการก าหนดเป้าหมายการท างานของพนกังานและของ
บริษทัในแต่ละปีไว ้การจา่ยค่าตอบแทนจะสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังานจริงท่ีเกิดข้ึนในปีนั้นๆ ส าหรับในระยะยาว 
บริษทัมีการจดัท าแผนการบริหารการเติบโตในต าแหน่งงานไวล้่วงหนา้ 5 ปี โดยมีแผนการพฒันาพนกังานเป็นรายบุคคล
รองรับการเติบโตดงักล่าว ซ่ึงการจา่ยค่าตอบแทนก็จะสอดคลอ้งกบัแต่ละต าแหน่งงาน ผลการปฏิบติังานจริงท่ีเกิดข้ึนและ
นโยบายของบริษทัท่ีก าหนดไว ้
  การน าผลการประเมินการท างานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, ผู้บริหารระดับสูง มาเช่ือมโยงใช้กับการก าหนด
ค่าตอบแทน  
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู ้จดัท าหลักเกณฑ์และนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนท่ี
เหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั ผลตามเป้าหมายการด าเนินงานของบริษทั และผลส ารวจ
ค่าตอบแทนในธุรกิจประเภทเดียวกนั ทั้งน้ีตวัช้ีวดัจะครอบคลุมการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับ
เป้าหมายดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
 คณะกรรมการบริษทั  มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการก ากับดูแล
ใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้มีส่วน
ไดเ้สีย  เพ่ือใหก้รรมการทกุทา่นมีศกัยภาพสามารถขับเคล่ือนบริษทัให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ และภารกิจของบริษทั ท่ี
ก าหนดไวไ้ดน้ั้น  คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการพฒันาความรู้และทกัษะต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ทั้งใน
แง่การก ากบัดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ  เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพของกรรมการ  ท ั้งน้ีกรรมการบริษทัตอ้งเขา้รับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อย 1 
ทา่นต่อปี 
 
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของคณะกรรมการ 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม รุ่นท่ี สถาบัน 
ปีท่ีเข้า
อบรม 

1 นายสรรเสริญ จฬุางกูร ประธานกรรมการ - - - - 
2 นายมากาโต เทราอุรา กรรมการ - - - - 
3 นายทวีฉัตร จฬุางกูร กรรมการ/ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
1. Director 

Accreditation 
Program (DAP)  

109/2014   IOD 2557 

4 นายวฒิุภมิู จฬุางกูร กรรมการ 1. Director 
Certification 
Program (DCP) 

148/2011 IOD 2561 

5 นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการ/ 
กรรมการผูจ้ดัการ/ 
ประธาน
คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง) 

1. Director 
Certification 
Program (DCP) 

42/2004 IOD 2547 

6 นายสันติ             พฒันะเมลือง กรรมการ 1.Director 
Certification 
Program (DCP) 

253/2018 
 

 

IOD 2561 

2. Director   
Accreditation 
Program (DAP) 

 
 

156/2019 IOD 2562 
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ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม รุ่นท่ี สถาบัน 
ปีท่ีเข้า
อบรม 

7 นายฮาจิเมะ         คาโตะ กรรมการ/ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป  
(ส่วนงานวิจยัและ
พฒันา) 

1.  Director 
Accreditation 
Program (DAP)  

146/2018 IOD 2561 

8 นายปริญญา ไววฒันา กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน/ 
ประธานกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ 

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
เปล่ียนแปลง
รายงานทางการ
เงินปี 2554 

- SET 2554 

9 นายอภินนัท ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ 
กรรมการ
ตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด
ค่าตอบแทน/ 

1.  Audit Committee 
Program (ACP)  

9/2005 IOD 2548 

2. Director 
Accreditation 
Program (DAP)  

35/2005 IOD 2548 

3. Monitoring the 
System of Internal 

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

กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ  

Control & Risk 
Management 
(MIR)  

 
 

10 นายฉัตรชยั เอียสกุล กรรมการอิสระ/ 
กรรมการ
ตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน/ 
กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ 

1. Director 
Accreditation 
Program (DAP) 

84/2010 IOD 2553 

11 นายวีรวฒัน์ ขอไพบลูย ์ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการ
ตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน/ 
กรรมการก ากบั
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 
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บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)            
 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562  บริษทัมีพนักงานทั้งส้ินจ  านวน 864 คน และมีพนักงานชั่วคราวท่ีจา้งผ่านบริษทั
รับเหมาจา้งแรงงานอีกจ านวน 422 คน โดยสามารถแบง่แยกตามประเภทผลิตภณัฑ์ ดงัต่อไปน้ี 

ธุรกิจ 
30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2562 

พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ช่ัวคราว 

พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ช่ัวคราว 

พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ช่ัวคราว 

 สายควบคุมรถยนต์ 254 214 266 213 254 202 

 สายควบคุม - รถจกัรยานยนต์ 94 8 81 26 79 26 

 ชุดควบคุม-รางกระจกหนา้ต่างรถยนต์ 17 25 16 29 15 34 

 ส่วนกลาง 618 145 528 152 516 160 

รวมจ านวนพนักงาน 983 392 891 420 864 422 
 
การเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั 
- ไมมี่ -  
ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในระยะเวลา 3 ปี 
- ไมมี่ – 
เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางกสิตา  พิทกัษส์งคราม ท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั โดยใหมี้อ านาจหน้าท่ีตามท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยมี
คุณสมบติั ขอบเขตและหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
 คุณสมบติั 

อา้งอิงจากกฎหมายมิไดก้ าหนดคุณสมบติัของเลขานุการบริษทัไว ้ จึงถือเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีจะต้อง
ดูแลรับผิดชอบใหไ้ดบ้คุคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ี  โดยเลขานุการบริษทัซ่ึงเป็นลูกจา้งของ
บริษทัมิสามารถรับหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัในบริษทัอ่ืนๆ แต่อาจรับหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัในบริษทัยอ่ยได้ 

ขอบเขตและหนา้ท่ี  
 บริษทัไดจ้ดัใหมี้เลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร ท าหน้าท่ีดูแล

และประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง สนับสนุนให้ด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
พร้อมปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.)  โดยเลขานุการบริษทัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายและบริษทั
ก าหนด ดงัน้ี  
1. ใหค้ าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทั และติดตามให้มีการ

ปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการ  
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2. ประสานงานระหวา่งกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทั้งด าเนินการใหมี้การปฎิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั  

3. จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคับของบริษทั และข้อพึง
ปฎิบติัต่างๆ  

4. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตาม
มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

5. ดูแลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามระเบียบและขอ้ก าหนดของกลต. และตลท. 
6. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(ก) ทะเบียนกรรมการ  
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษทั  
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
8. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  
9. จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม ่และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้กับกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน  
10. ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ท ัว่ไปใหไ้ดร้ับทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบริษทั 
11. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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            คณะกรรมการบริษทั มุง่เนน้การด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ บน
พ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมความต้องการของกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ปรัชญาของบริษทัและวิถีแห่งการสร้างความสมดุลระหวา่งธุรกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
 บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือ
ยึดถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีของทั้งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในการด าเนินงานและพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยืน 
พร้อมทั้งยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบติัอนัเป็นเลิศ และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยมีหลกัการส าคญั 
5 หมวด ดงัน้ี  
 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุน้ บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนในการดูแลกิจการและให้
ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการมากข้ึน เช่น เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุ
เป็นวาระประชุมล่วงหนา้ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งกรรมการเป็น
รายบคุคล เป็นตน้  
 
หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่/รายย่อย 
โดยเฉพาะนกัลงทนุสถาบนั หรือผู ้ถือหุ ้นต่างชาติ เช่น เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอช่ือ
บคุคลเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ เป็นตน้  
 

หมวดท่ี 3 การค านึงถึงบทบาทของผู ้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้องค์กรมีความย ัง่ยืนมากข้ึน  คณะกรรมการจึงก าหนด
จรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มอยา่งชดัเจน  อีกทั้งจดัใหมี้กระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกับข้อ
ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
 
หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส บริษทัใหค้วามสาคญัในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งถูกตอ้ง ครบถ้วน และ
โปร่งใส ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนด  
 
หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการใหค้วามส าคัญในการตรวจสอบ ดูแลให้การด าเนินธุรกิจ
เป็นไปอยา่งโปร่งใส ก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย ทั้งในด้าน
ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษทั และก าหนดให้มีหน่วยงาน Compliance Unit 
เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัการปฏิบติังาน เป็นตน้  
 
 
 
 

ในปี  2562 บริษทัไดป้ฏิบัตติามแนวปฏิบตัทิี่ดขีองหลกัการก ากับดูแลกิจการ และจัดใหม้ีการอบรม เผยแพร่ เพื่อมั่นใจได้ว่า

กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกคน มคีวามเข้าใจและสามารถน าแนวปฏิบตัิไปสู่การบริหารจัดการองค์กรไดอ้ย่างแท้จริง 

สามารถดาวน์โหลดคู่มอืหลักการก ากบัดแูลกิจการ  ไดท้ี ่ 

https://www.thaisteelcable.com/th/คู่มือการก ากบัดูแลกิจการ 

การก ากบัดูแลกจิการ 

https://www.thaisteelcable.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการตามแนวปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดงัน้ี 

1.  ก าหนดค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ทั้งระยะส้ัน/ระยะยาว* 
2. จดัตั้งหน่วยงาน Compliance Unit 
3. การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัต้องมีกรรมการอยู่ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมด 
4. เปิดเผยหลัก เกณฑ์และกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังานกรรมการเป็นรายบุคคล และ

คณะกรรมการชุดยอ่ยทกุคณะ 
 
เร่ืองท่ีไมไ่ดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีดงัน้ี 

ข้อ เร่ือง แนวทางการด าเนินการ 

1 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”คณะกรรมการควรประกอบดว้ย
กรรมการอิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีท่ีประธาน
คณะกรรมการไมเ่ป็นกรรมการอิสระ 

ไมส่ามารถปฏิบติัได ้
เน่ืองจากไมส่อดคลอ้งและ

ไมเ่หมาะสมกบัการ
ปฏิบติังานจริง 

2 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” 
คณะกรรมการควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน โดย
ระบไุวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 

3 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” 
คณะกรรมการควรก าหนดใหก้รรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่
เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้ับแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครั้ งแรก 

4 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” 
คณะกรรมการควรเลือกกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 

 
  ในหลักปฏิบติัท่ียงัไม่สามารถหรือยงัมิได้น าไปปรับใช้นั้น ได้มีการบนัทึกเหตุผลไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของมติ
คณะกรรมการแลว้ 
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  บริษทัยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใตจ้ริยธรรมทางธุรกิจและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ควบคู่ไปกบัการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้มและสังคมอยา่งต่อเน่ือง โดยค านึงถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวข้องตลอดจนท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือมี
ส่วนในการดูแลส่ิงแวดลอ้มการสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีของคนในสังคมและชุมชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างย ัง่ยืน
โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน (Corporate Social Responsibility: CSR) ดงัน้ี 
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

บริษทัด าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  เปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปรัชญาของบริษทั   โดย
ค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 
การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

บริษทัส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี  ด าเนินการแข่งขนัธุรกิจอยา่งเป็นธรรม  หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  รวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทกุขั้นตอน 
การต่อตา้นการทจุริต 

บริษทัต่อตา้นการทจุริต คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ตลอดจนปฏิบติัตามนโยบายต่อการคอร์รัปชั่นของบริษทัอย่าง
เคร่งครัดและเขา้ร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition 
Against Corruption หรือ CAC) 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัสนบัสนุนการปฏิบติัตาม "ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน
อ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนกังาน ปฏิบติัตามนโยบายการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน   
การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษทัจะปฏิบติัต่อพนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม  จดัให้มีสวสัดิการ ความปลอดภยัและอาชีว  
อนามยั  อีกทั้งสนบัสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน และสวสัดิภาพทางสังคมของผูใ้ชแ้รงงาน ตลอดจนปฏิบติั
ตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับสมคัรและจา้งงานทกุประการอยา่งเคร่งครัด  
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บริษทัมุง่พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีไมก่่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ภายใตเ้ง่ือนไข
ท่ีเป็นธรรมและใหข้อ้มลูผลิตภณัฑ์อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ไมเ่กินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่น าไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในทางมิชอบ 
การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัถือเป็นภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญัในการสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม  ส่ิงแวดลอ้มและพฒันาชุมชน  เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีในสังคมไทยในดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือเป็นการ
ตอบแทนและคืนก าไรสู่สังคม   

ความรับผิดชอบต่อสังคม 



 

54 

 

การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญั  โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ความ

ปลอดภยัและอาชีวอนามยัในกระบวนการธุรกิจ รวมถึงสนบัสนุนใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ  
นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

บริษทัสนบัสนุนการสร้างสรรค์  การพฒันานวตักรรมท่ีสร้างความสมดุลของการด าเ นินธุรกิจกับส่ิงแวดล้อม  
เพ่ือใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

ทั้งน้ี บริษทัไดส่้งเสริมใหค้ณะกรรมการ ผู ้บริหาร พนักงานรับทราบ และปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น 
เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 
 
การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปช่ัน  
 โดยในปี 2562 ไมมี่ขอ้ร้องเรียนใดๆ   
 มีการประเมินความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่  และบริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อตา้นการทจุริตในโครงการแนวร่วม

ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (CAC)  โดยประกาศเจตนารมณ์ เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558  และ
ไดร้ับรองการเป็นสมาชิก เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 

 บริษทัก าหนดนโยบายต่อตา้นการทจุริต นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจ  ซ่ึงครอบคลุม
ประเด็นการให ้หรือรับของขวญัหรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด  การขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงการป้องกัน
การใชข้อ้มลูภายใน 

 ในปี 2560-2561 ไดมี้การทบทวนนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ือสารและอบรม ติดตามการรายงานและตรวจสอบการ
ควบคุมภายใน เพ่ือเตรียมยื่นต่ออายรุับรองการเป็นสมาชิกโครงการ ครั้ งท่ี 2 

 ในปี 2562 น้ี บริษทัไดร้ับ การรับรองการต่ออายกุารเป็นสมาชิกโครงการ ครั้ งท่ี 2 เป็นท่ีเรียบร้อยเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 
2562 

 พนกังานทกุระดบั ทกุคนของบริษทั จะไดร้ับการอบรมคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบด้วยจรรยาบรรณ
ธุรกิจในวนัปฐมนิเทศ ตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจ าปี  เพ่ือปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบติังานของ
องค์กร  ตลอดจนสนบัสนุนใหพ้นกังานตระหนกัถึงความส าคญั  ผลเสีย ของการต่อตา้นการทจุริตและการคอร์รัปชั่น  
อีกทั้งมีกระบวนการด าเนินการเม่ือมีการร้องเรียนและนโยบายคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส (รายละเอียดตามคู่มือหลักการ
ก ากบัดูแลกิจการ) 
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ภารกิจของบริษทั "ดา้นองค์กร - มุง่สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้" ซ่ึงมุง่ม ัน่และส่งเสริมใหบ้คุลากรของ

บริษทัไดมี้การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองทั้งความสามารถในการปฏิบติังานและการด าเนินชีวิตประจ าวนั  เป็นไปตาม
ปรัชญาของบริษทัและรู้จกัคุณค่าของคน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ  เพ่ือใชเ้ป็นแนวคิดและ
แนวทางในการปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
 

ปรัชญา 
สร้างสมดลุระหว่างการท างานและชีวิต 

สร้างมลูค่าสูงสุดให้กบัผู้ ท่ีเกีย่วข้องท้ังหมด 
คนและองค์กรท่ีเติบโตไปพร้อมกนั 
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ 
ร่วมสร้างสรรค์สังคมท่ีดี 

 
การจัดท ารายงาน 
 บริษทัจดัท ารายงานความย ัง่ยืน ในปี 2562 ตามแนวทางการจดัท ารายงานแห่งความย ัง่ยืนตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และอา้งอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Standards 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaisteelcable.com/company_profile_th.php?aboutusid=2
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  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร่้วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหวา่งปี 2562 โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้ งท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความเพียงพอ และ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  โดยอา้งอิงจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงท่ีประชุมมีความเห็นวา่ “บริษทัมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั” มีสาระส าคญัดงัน้ี 

1.  การควบคุมภายในองค์กร 
 บริษทัไดก้ าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้ไดแ้ก่ การก าหนดแผนธุรกิจ วตัถุประสงค์

องค์กร งบประมาณประจ าปี และดัชนีช้ีวดัผลงานหรือความส าเร็จของงาน (Key Performance Indicator : KPI) โดย
พิจารณาความเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และสนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าท่ีส่วน
งานต่างๆ เพ่ือใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั และมีงานตรวจสอบภายในซ่ึงข้ึนตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัไดท้บทวนคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบดว้ยนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบ
ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้ขอ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนั และส่ือสารใหพ้นกังานทกุคนรับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ใหบ้คุคลภายนอกได้รับ
ทราบดว้ย 

       

ส าหรับดา้นการต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ 2562 บริษทัไดร้ับการรับรองต่ออาย ุRecertification เป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2562 
โดยใบประกาศรับรองท่ีบริษทัไดร้ับจะมีอาย ุ3 ปี นับจากวนัท่ีมีมติให้การรับรอง  โดยบริษทัก าหนดให้มีการประเมิน
ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ภายในบริษทั รวมทั้งก าหนดใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบาย
การต่อตา้นการทจุริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหม้ ัน่ใจวา่บริษทั มีมาตรการเพียงพอในการต่อตา้น และตรวจพบการทุจริตและ
คอร์รัปชัน่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การประเมินความเส่ียง 
 บริษทัไดก้ าหนดนโยบาย กรอบ หลกัการ และกระบวนการบริหารความเส่ียง เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษทั

บรรลุวตัถุประสงค์ โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอ านาจหน้าท่ีสอดส่องดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทั  
และผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคน มีหนา้ท่ีรับผิดชอบก าหนดวตัถุประสงค์ของฝ่าย และจดัท าตารางการประเมินความ
เส่ียงทั้งจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ก าหนดดชันีช้ีวดัความเส่ียง รวมทั้งจดัท ารายงานท่ีเก่ียวกับความเส่ียงตาม
กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีถือปฏิบติั ท ั้งมีส่วนร่วมในการพฒันาการบริหารความเส่ียงเพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จ 
และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยก าหนดใหมี้การติดตามการบริหารความเส่ียงของ
ฝ่ายต่างๆ  ทกุไตรมาส และรายงานผลการบริหารความเส่ียงใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัอย่าง
สม ่าเสมอ 

 
 

การควบคมุภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง   
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มี
หนา้ท่ีในการควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารไดก้ าหนดระเบียบปฏิบติังานต่างๆ ไวเ้ป็นลายลักษณ์
อกัษร เพ่ือสร้างระบบควบคุมการปฏิบติังาน และการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศ ซ่ึงระบุขอบเขต อ านาจหน้าท่ี 
และล าดบัชั้นการอนุมติัของผูบ้ริหารแต่ละระดบัอยา่งชดัเจน รวมทั้งค านึงถึงความปลอดภยัของข้อมูลด้วย นอกจากน้ี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและอนุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปี พิจารณาประเด็นส าคญั โดยเสนอแนะให้ฝ่าย
บริหารแกไ้ข และใหมี้การรายงานผลการแกไ้ข มาตรการป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาเดิมข้ึนอีก 

 กรณีท่ีมีการท าธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัไดก้ าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารปฏิบติั
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด โดยตอ้งพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้ ส าหรับผู ้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูล
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
 บริษทัก าหนดใหมี้การจดัเก็บขอ้มลูท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตัดสินใจโดย

การจดัส่งขอ้มลูน าเสนอ พร้อมเอกสารประกอบขอ้เทจ็จริงใหค้ณะกรรมการเพ่ือศึกษาประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า 7 
วนัก่อนการประชุม โดยมีเลขานุการบริษทั เป็นศูนย์ติดต่อ เพ่ือให้กรรมการบริษทัสามารถติดต่อขอข้อมูลอ่ืนได ้
นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีต่างๆ ไวอ้ยา่งครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และไม่ได้รับแจง้จาก
ผูส้อบบญัชีวา่มีขอ้บกพร่องในเร่ืองน้ี 

บริษทัมีกระบวนการติดต่อส่ือสารกับภายนอกบริษทั และจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษ หรือลับเพ่ือให้
บคุคลภายนอกสามารถแจง้ขอ้มลู/เบาะแสเก่ียวกบัทจุริต หรือคอร์รัปชัน่แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

5. ระบบการติดตาม 
บริษทัมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้ม ัน่ใจว่า ผลการปฏิบติังานเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ระบบควบคุมภายในยงัมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดใหฝ่้ายบริหารจดัท ารายงานการด าเนินงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั รายไตรมาส หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ ซ่ึงในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 ครั้ ง 
คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นการตรวจสอบให้
ครอบคลุมกระบวนการปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงท่ีส าคญั และใหผู้ต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระของผูต้รวจสอบภายใน  

สรุป คือ บริษทัไดจ้ดัท าและรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในอยา่งสม ่าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การด าเนินการ การก ากบัดูแลการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเส่ียง ซ่ึงบริษทัมีการ
ตรวจสอบภายในโดยว่าจา้งผู ้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน (บริษทัตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ  ากัด) และมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษทัด าเนินการตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีท่ีได้รับอนุมติั รวมทั้งเ ร่ืองท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ และ
มอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในของบริษทัติดตามผลการแกไ้ขปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และรายงานผลการตรวจสอบ
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โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2562 ซ่ึงจดัท าโดยผู ้ให้บริการงาน
ตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดท่ีเป็นนัยส าคัญ บริษทัมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีรัดกุมเพียงพอ มีบคุลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบควบคุมภายในไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การปฏิบติัตามระเบียบขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้มีการ
ป้องกนัทรัพยสิ์น มิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไมมี่อ านาจ รวมทั้งได้มีการปรับปรุง
ระบบการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
 เพ่ือใหบ้ริษทัมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และให้สิทธิแก่ผู ้มีส่วนได้เสีย  ได้สามารถรายงานการพบเห็นการ
คอร์รัปชัน่/แจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน การทจุริต การกระท าผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณหรือนโยบายบริษทั หรือการเรียกร้อง
การถูกละเมิดสิทธิ หรือเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
 บริษทัจึงจดัใหมี้ช่องทางในการรับและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยผ่านช่องทางดงัน้ี 
ติดต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษทั 
เวบ็ไซต์ของบริษทั   :  www.thaisteelcable.com  (หวัขอ้ แจง้เบาะแส) 
ไปรษณีย ์   :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษทั 
       บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) 
       700/737 หมู ่1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ.ชลบรีุ 20160 
QR Code รับขอ้ร้องเรียน (แทนกล่องแดง)  ส าหรับพนกังานบริษทัทกุระดบั   
 
 โดยเบาะแสขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยไมเ่ปิดเผยช่ือผูแ้จง้ รวมทั้งจดัเก็บขอ้มลูดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัและมีมาตรการคุม้ครองผู ้แจง้
เพ่ือใหม้ ัน่ใจไดว้า่จะไมไ่ดร้ับผลกระทบใดๆ จากการแจง้ดงักล่าวอยา่งแน่นอน 
 
 บริษทัใหค้วามส าคญักบัการเก็บขอ้มลูผูแ้จง้ไวเ้ป็นความลบัและไดก้ าหนดขั้นตอนการรับเร่ืองและการสอบสวน 
ซ่ึงเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบคุคลท่ีเก่ียวดว้ยเทา่นั้น บริษทัจะใชข้อ้มลูการแจง้น้ีเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงานและก ากบัการปฏิบติังานภายใน หรือเปิดเผยตามค าส่ังโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามค าส่ังศาล และ/หรือตาม
ค าส่ังของส านักงาน ก.ล.ต , ตลท. หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จะพิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ ตามความเหมาะสมต่อไป 
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การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
 คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองการดูแลการใชข้อ้มลูภายใน อนัเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้าง
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ดงันั้นบริษทัจึงไดก้  าหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในข้ึน (เปิดเผยในคู่มือหลักการ
ก ากบัดูแลกิจการ)  เพ่ือเป็นการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในท่ีส าคญัของบริษทัท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน  ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น  และแจง้แนวทางดงักล่าวใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบติั ตลอดจน
ก าหนดใหก้รรมการทกุคนและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่
คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจ าปี  
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 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนั 
กรรมการตรวจสอบของบริษทัได้พิจารณารายการระหว่างกัน ประจ าปี  2562 แล้วมีความเห็นว่ารายการซ้ือขาย
ผลิตภณัฑ์ และบริการรวมถึงรายการซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งกนั เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติของบริษทั และเป็นไป
อยา่งสมเหตุสมผล และจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยการเข้าท ารายการดังกล่าวบริษทัได้พิจารณาถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยเง่ือนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนจะถูก
ก าหนดให้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือ เป็นราคาท่ีมีความ
สมเหตุสมผล  และมีเง่ือนไขไมแ่ตกต่างจากการท ารายการกบับคุคลภายนอก (Fair and at arm's length) 

 
 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั  

บริษทัมีขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความจ าเป็น มี
ความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบติัเช่นเดียวกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก กรณีท่ีมีรายการระหว่างกัน
ของบริษทั หรือบริษทัร่วมกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง้
ทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการ
และความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจ
ปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และในกรณีท่ีมีรายการ
ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญั  บริษทัจะจดัใหผ้่านการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั 
รวมทั้งการประชุมผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี   
 
ทั้งน้ีหากคณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษทัจะจดัให้
ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะไม่มีสิทธิออก
เสียงในรายการดงักล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบ หรือ
สอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั 
 

 นโยบายหรือแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต  
ในอนาคตบริษทัอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ท ารายการระหวา่งกนั บริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าส่ัง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไป   กรณีการเขา้ท ารายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ เช่น การจา้งผลิต
ช้ินงาน การซ้ือผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบ และการขายผลิตภณัฑ์ เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองในอนาคต บริษทัไดก้ าหนด
หลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบติัให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทัว่ไป โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขท่ี

รายการระหว่างกนั 
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เหมาะสม ให้มีความยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดท่ีใช้กับลูกค้าทัว่ไป รวมทั้ง
สามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัเกณฑ์ของรายการท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดก้ าหนดใหมี้การตรวจสอบการท ารายการระหว่างกันโดยว่าจา้งผู ้เช่ียวชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนินการ
ตรวจสอบวา่ ไดป้ฏิบติัตามระเบียบของบริษทั และเป็นไปตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์  
 
อยา่งไรก็ตาม หากมีการเขา้ท ารายการระหว่างกันท่ีไม่เข้าข่ายรายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น บริษทัจะ
ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ค าส่ัง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการระหว่างกัน และการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นของบริษทั และเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั และไดร้ับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีหากมีรายการระหว่าง
กนัเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจดัให้
คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
ไมมี่ความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึน บริษทัจะจดัให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความช านาญพิเศษ 
เช่น ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระ เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินของ
คณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี เพ่ือใหมี้ความมัน่ใจวา่การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไมเ่ป็นการโยกยา้ย 
หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั หรือผูถื้อหุน้ของบริษทั แต่เป็นการท ารายการท่ีบริษทัได้ค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผูถื้อหุน้ทกุราย 

 
นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียฯ 
 บริษทัก าหนดให้กรรมการ ผู ้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องด าเนินการรายงานการมีส่วนได้เสียตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดงัต่อไปน้ี 
1. รายงานครั้ งแรกภายใน 15 วนันบัจากคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแบบรายงานฯ 
2. แจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มลูทกุๆ ครั้ ง ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
3. เลขานุการบริษทัรวบรวมขอ้มลูเพ่ือน าเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั นับจาก
วนัท่ีไดร้ับรายงานฯ 
 
จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 ดว้ยความมุง่ม ัน่ท่ีจะส่งเสริมใหบ้ริษทัเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย ทั้งใน
เร่ืองการด าเนินธุรกิจและเร่ืองบคุลากร บริษทัจึงก าหนดแนวทางการปฏิบติัส าหรับคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
เพ่ือยึดถือปฏิบติัในการด าเนินงาน  ซ่ึงอยูใ่นคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้ับผิดชอบงบทางการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากัด (มหาชน) และข้อมูลทาง
การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัอย่างดีท่ีสุดในการ
จดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหม้ ัน่ใจว่าการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมี
ความถูกตอ้ง ครบถว้น โดยงบการเงินของบริษทัไดร้ับการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั ใน
การตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษทัไดส้นบัสนุนขอ้มลูและเอกสารต่าง ๆ เพ่ือให้ผู ้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผูส้อบบญัชีไดป้รากฏในรายงานของผูส้อบบญัชี
ท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 
 
 ในการน้ีบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหาร เจา้หน้าท่ีหรือ
ลูกจ ้างบริษทั เป็นผู ้รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานท างการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ซ่ึงปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่งบการเงินของบริษทัประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีความเช่ือถือได ้
โดยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
  

                          
 
 

(นายสริศ พฒันะเมลือง)   (นายสรรเสริญ จฬุางกูร) 
 กรรมการผูจ้ดัการ   ประธานกรรมการ 

 
 

 

ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
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ฐานะทางการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท 
2560 

ณ 30 ก.ย. 60 
2561 

ณ 30 ก.ย. 61 
2562 

ณ 30 ก.ย. 62 
สินทรัพยห์มนุเวียน 1,565.15 1,318.63 1,156.72 
สินทรัพยร์วม 2,782.16 2,487.48 2,340.53 
หน้ีสินหมนุเวียน 981.33 726.91 622.23 
หน้ีสินรวม 1,097.45 803.38 696.27 
ส่วนของเจา้ของรวม 1,684.71 1,684.10 1,644.26 

    
อัตราส่วน 

2560 
(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 

2561 
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) 

2562 
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ 17.93% 19.25% 18.27% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 10.45% 14.90% 13.38% 
อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน 1.59 1.81 1.86 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุ 0.65 0.48 0.42 

 
อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Ratio) ของปี 2562 ลดลง 0.98% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนเน่ืองมาจากต้นทุน
วตัถุดิบและค่าใชจ้า่ยในการผลิตสูงข้ึน 

 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ ้น (Return on Equity : ROE) ลดลง 1.52% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากผล
ประกอบการของบริษทัลดลงจากปีก่อน  

 
อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน (Current Ratio)  ปี 2562 เพ่ิมข้ึน 0.05 เทา่ จากปีก่อน เน่ืองจากหน้ีสินหมนุเวียนลดลง 

 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุ (Debt/Equity Ratio) ปี 2562 ลดลง 0.06 เทา่ จากปีก่อน เน่ืองจากบริษทัจา่ยคืนเงินกู ้ยืมธนาคาร
พาณิชย ์และการจา่ยช าระหน้ีคา้งจา่ยจากคดีความ 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายและวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 



  

63 

 

ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ล้านบาท 

2560 

(1 ต.ค. 59 - 

30 ก.ย. 60) 

% ต่อยอด 
ขาย 

2561 

(1 ต.ค. 60 - 

30 ก.ย. 61) 

% ต่อยอด 
ขาย 

2562 

(1 ต.ค. 61- 

30 ก.ย. 62) 

% ต่อยอด 
ขาย 

รายไดจ้ากการขาย 2,905.68 100.00% 3,107.02 100.00% 3,045.97 100.00% 

รายไดอ่ื้น 33.23 1.14% 33.36 1.07% 25.58 0.84% 

ตน้ทนุขาย -2,384.78 -82.07% -2,509.02 -80.75% -2,489.54 -81.73% 
ค่าใชจ้า่ยในการขาย
และบริหาร 

-350.38 -12.06% -358.42 -11.54% -347.60 -11.41% 

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน  -15.31 -0.53% -9.82 -0.32% -1.15 -0.04% 
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล -12.43 -0.43% -12.28 -0.40% -13.18 -0.43% 
ก าไรส าหรับงวด 176.00 6.06% 250.85 8.07% 219.96 7.22% 
ก าไร (ขาดทนุ) จาก
การเปล่ียนแปลง
ประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

0.00 0.00% -4.65 -0.15% 0.00 0.00% 

ก าไร(ขาดทนุ)
เบด็เสร็จ 

176.00 6.06% 246.20 7.92% 219.96 7.22% 

 
รายไดจ้ากการขายในปี 2562 เท่ากับ 3,045.97  ล้านบาท ลดลง 61.05 ล้านบาท หรือ 1.97% เน่ืองจากยอดขายลดลง 
รวมถึงตลาดรถยนต์ในคร่ึงปีหลงัชะลอตวั และยงัคงมีแนว้โนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ตน้ทนุขายเพ่ิมข้ึน 0.98%  
เน่ืองมาจากตน้ทนุวตัถุดิบและค่าใชจ้า่ยในการผลิตสูงข้ึนมีผลท าใหบ้ริษทัมีก าไรสุทธิลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารลดลง 0.13% เน่ืองจากการควบคุมค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ อตัราค่าใชจ้า่ยทางการเงิน
ลดลง 0.28% เน่ืองจากจา่ยคืนเงินกูท้  าใหค้่าใชจ้า่ยดอกเบ้ียลดลง เม่ือเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกนักับปีก่อน และไม่มี
การกูเ้พ่ิมเติมระหวา่งปี  

 
ในปี 2562 บริษทัมีการลงทนุวิจยัและพฒันาดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 4.38 ล ้านบาท เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพในการผลิตและพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์อยา่งต่อเน่ือง 
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ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปี 2562 เทา่กบั 219.96 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงกว่าปี 2561 เท่ากับ 26.24 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
10.66%  เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงประกอบกบัตน้ทนุการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนดงักล่าว 
 
จากสภาพเศรษฐกิจยานยนต์ในปัจจบุนั ปี 2562 มีปริมาณการขายลดลงจากปี 2561 ประมาณ 4% ส่งผลท าใหป้ริมาณการ
ส่ังซ้ือลดลงตามล าดบั แต่ถึงอยา่งไร ดว้ยวิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารไดมี้การปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือรองรับสภาพเศรษฐกิจไว ้
แลว้ จึงท าใหบ้ริษทัมียอดขายท่ีลดลงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีกวา่การลดลงของตลาด 
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เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกดั (มหำชน) 
 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากัด (มหาชน) (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงิน
สด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคัญ  ข้าพเจา้
เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ข้าพเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัฯตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงินและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบใุนขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนัข้าพเจา้ได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ท ั้งน้ี ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู ้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขา้พเจา้ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย การปฏิบติังานของข้าพเจา้ได้รวม
วิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย ได้ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 
รายได้จากการขาย 
เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเป็นรายการบญัชีท่ีมีมลูค่าท่ีเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินอย่างมากและเป็นรายการท่ีส่งผล
กระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯโดยตรง นอกจากน้ีบริษทัฯมีรายการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
เง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนั ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัต่อการรับรู้รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ โดยเฉพาะ
เร่ืองงวดเวลาการรับรู้รายได ้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยสอบถามผู ้รับผิดชอบ 
ท าความเขา้ใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมส าคัญท่ีบริษทัฯออกแบบไว้ ข้าพเจา้ได้สุ่ม
ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหน้ีท่ี
บริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มลูบญัชีรายไดจ้ากการขายสินคา้ 
ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มลูอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มลูท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น)  
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไมค่รอบคลุมถึงขอ้มลูอ่ืนและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้  ความเช่ือมัน่
ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มลูอ่ืนนั้น 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือการอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั้นมีความ
ขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืน
แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปได้ว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไมพ่บวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 
  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ  าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด  
ในการจดัท างบการเงินผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงาน
ต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไมส่ามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได  ้
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน  
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง                          
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบแุละประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง
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เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ 
ความเส่ียงท่ีไมพ่บขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ี
เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละ
เวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูท่ีไมต่รงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเ หตุสมผลของประมาณการ                              
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และสรุป
จากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้ับวา่มีความไมแ่น่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ
เป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หาก
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไมแ่น่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผู ้สอบบญัชี
ของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจา้
จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลักฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัฯ
ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได  ้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม ่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
จากเร่ืองทั้ งหลายท่ีส่ือสารกับผู ้มีหน้า ท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดใน                                             
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไมค่วรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของข้าพเจา้เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะได้จากการ
ส่ือสารดงักล่าว 
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ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 
 
 
พูนนารถ เผ่าเจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 26 พฤศจิกายน 2562 
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บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วันที ่30 กนัยำยน 2562

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 443,498,570        322,256,681        
เงินลงทุนชัว่คราว 8 4,847,429            175,532,346        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 479,135,020        543,786,831        
สินคา้คงเหลือ 10 191,066,901        246,255,480        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 38,176,913          30,799,372          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,156,724,833    1,318,630,710    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว 11 25,704,000          25,704,000          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 122,878,504        125,005,953        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 988,974,562        975,260,788        
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 14 14,212,647          15,999,256          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 2,385,993            8,995,959            
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 29,645,772          17,879,092          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,183,801,478    1,168,845,048    
รวมสินทรัพย์ 2,340,526,311    2,487,475,758    

งบการเงิน 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 
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บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2562 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 605,097,577 662,285,704
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 -                            48,520,000          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 2,352,050 4,454,060
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 14,784,737 11,651,542
รวมหนี้สินหมุนเวียน 622,234,364        726,911,306        
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 17 738,796               1,812,983            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 67,077,749          54,328,638          
ประมาณการหน้ีสิน 19 6,127,190            20,230,202          
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 93,056                 93,056                 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 74,036,791          76,464,879          
รวมหนี้สิน 696,271,155        803,376,185        
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน 
     หุ้นสามญั 268,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 268,500,000        268,500,000        
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
     หุ้นสามญั 259,800,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 259,800,000        259,800,000        
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 464,870,185        464,870,185        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 26,850,000          26,850,000          
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 892,734,971        932,579,388        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,644,255,156    1,684,099,573    
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,340,526,311    2,487,475,758    

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 
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บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 23 3,045,972,364        3,107,021,922        

รายไดอ่ื้น 25,452,675              33,363,341              

รวมรำยได้ 3,071,425,039        3,140,385,263        

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 2,489,543,917        2,509,020,281        

ค่าใชจ่้ายในการขาย 51,533,532              68,065,030              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 296,063,405           290,353,359           

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,837,140,854        2,867,438,670        

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 234,284,185           272,946,593           

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,151,912)              (9,817,662)              

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 233,132,273           263,128,931           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (13,176,690)            (12,275,831)            

ก ำไรส ำหรับปี 219,955,583           250,853,100           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                (4,649,425)              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 219,955,583 246,203,675

ก ำไรต่อหุ้น 24

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.85                          0.97                          

   จ  านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 259,800,000           259,800,000           

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 
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บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2562

(หน่วย: บาท)
2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 233,132,273           263,128,931           

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 128,107,199           140,134,107           

   การ (กลบัรายการ) ปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (1,602,757)              3,970,396                

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (288,506)                  (4,704,491)              

   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน 2,478,412                9,854,408                

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20,793,198              966,101                   

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (565,879)                  (384,865)                  

   เงินปันผลรับ -                                (1,889,367)              

   ดอกเบ้ียรับ (1,812,100)              (3,720,779)              

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 1,151,912                9,817,662                

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 381,393,752           417,172,103           

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 64,641,587              4,279,169                

   สินคา้คงเหลือ 56,791,335              (38,874,425)            

   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (7,377,541)              (4,578,035)              

   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (18,077,679)            (23,310,961)            

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (55,106,357)            64,234,953              

   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 9,354,666                (3,358,313)              

   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (1,240,009)              (1,227,617)              

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 430,379,754           414,336,874           

   จ่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (8,044,087)              (1,436,425)              

   จ่ายค่าเสียหายจากคดีความ (15,341,415)            -                                

   จ่ายดอกเบ้ีย (1,167,465)              (9,842,351)              

   จ่ายภาษีเงินได้ (12,788,195)            (9,967,511)              

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 393,038,592           393,090,587           

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 
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บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินลงทนุชัว่คราวลดลง 170,684,917           26,548,084              

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (126,540,462)          (74,545,261)            

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (8,166,565)              (3,061,970)              

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,659,201                13,957,860              

เงินปันผลรับ -                                1,889,367                

รับดอกเบ้ีย 1,733,403                4,909,086                

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 41,370,494              (30,302,834)            

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง -                                (300,000,000)          

ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (48,520,000)            (64,920,000)            

เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน (4,847,197)              (4,792,057)              

จ่ายเงินปันผล (259,800,000)          (246,810,000)          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (313,167,197)          (616,522,057)          

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 121,241,889           (253,734,304)          

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 322,256,681           575,990,985           

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7) 443,498,570           322,256,681           

-                                -                                

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด

   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์ลดลง (1,411,418)              (659,960)                  

   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 1,671,000                348,300                   

   โอนสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนไปอุปกรณ์ 3,163,520                -                                

   โอนสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืนไปอุปกรณ์ 6,311,000                21,112,850              

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 
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(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมลูค่า จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 ตุลำคม 2560 259,800,000       464,870,185       26,850,000         933,185,713       1,684,705,898    

ก าไรส าหรับปี -                           -                           - 250,853,100       250,853,100       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           (4,649,425)          (4,649,425)          

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           246,203,675       246,203,675       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                           -                           -                           (246,810,000)      (246,810,000)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กนัยำยน 2561 259,800,000       464,870,185       26,850,000         932,579,388       1,684,099,573    

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 ตุลำคม 2561 259,800,000       464,870,185       26,850,000         932,579,388       1,684,099,573    

ก าไรส าหรับปี -                           -                           - 219,955,583       219,955,583       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                           -                           -                           -                           

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           219,955,583       219,955,583       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27) -                           -                           -                           (259,800,000)      (259,800,000)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กนัยำยน 2562 259,800,000       464,870,185       26,850,000         892,734,971       1,644,255,156    

บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยำยน 2562

ก าไรสะสม 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี 
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกัด (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยสำยควบคุมรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์  และชุดควบคุมรำงกระจก
หนำ้ต่ำงรถยนต์ ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง 
จงัหวดัชลบรีุ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน  

 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 ออกตำม
ควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบัภำษำอังกฤษ
แปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทนุเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำร
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเทำ่เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน                               
กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบ
กำรเงินของบริษทัฯ  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2562 

สภำ วิช ำ ชีพบัญ ชี ได้ประก ำศใช้มำตรฐำนก ำรร ำยงำนทำง ก ำร เ งินและก ำร ตีควำมมำตรฐำน                                    
กำรรำยงำนทำงกำรเ งินฉบับปรับปรุง  (ปรั บปรุง 2561)  และฉบับใหม่จ  ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึง มี                          
ผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดร้ับกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเทำ่เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
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ทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงดังกล่ำวส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหมซ่ึ่งไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทกุสัญญำ ยกเวน้สัญญำท่ีอยู่
ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีได้ก ำหนดหลักกำร  5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้
รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ี
กิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดร้ับจำกกำรแลกเปล่ียนสินค้ำหรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ และก ำหนดให้
กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เทจ็จริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรใน
แต่ละขั้นตอน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือวำ่มำตรฐำนฉบบัดงักล่ำว จะไมมี่ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทัฯ 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2563 
สภำ วิช ำ ชีพบัญ ชี ได้ประก ำศใช้มำตรฐำนก ำรร ำยงำนทำงก ำร เ งินและก ำร ตีควำมมำตรฐำน                              
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม ่ซ่ึงจะมีผลบงัคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหมด่ังกล่ำวได้มีกำรเปล่ียนแปลงหลักกำร
ส ำคญัซ่ึง สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ  ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทนุ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมลูค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตัดจ  ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำง
กำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลักกำรเก่ียวกับ
วิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 
และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจบุนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจบุนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำน
กลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำ
เช่ำทกุรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมลูค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไมมี่กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผู ้ให้เช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทนุโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับ
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจบุนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนฉบบั
น้ีมำถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส ำคัญของควำมเป็นเจำ้ของ
สินคำ้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำโดย        ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม
ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภำพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก ำหนดจำ่ยคืนภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไมมี่ขอ้จ  ำกดัในกำรเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนี้การค้า 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมลูค่ำตำมจ ำนวนมลูค่ำสุทธิท่ีจะไดร้ับ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุน
โดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไมไ่ด ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและ
กำรวิเครำะห์อำยหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลือ 

สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ
แล้วแต่รำคำใดจะต ่ ำกว่ำ รำคำทุนดังกล่ำววดัมูลค่ำตำมวิธีต้นทุนมำตรฐำนซ่ึงใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และ
ประกอบดว้ยตน้ทนุวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงำนแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุถวัเฉล่ียหรือมลูค่ำสุทธิท่ีจะไดร้ับแลว้แต่รำคำใดจะต ่ ำกว่ำ 
และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทนุกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีไมอ่ยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทนุทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)   

 บริษทัฯใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทนุของเงินลงทนุ  
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4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมลูค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุในรำคำทนุซ่ึงรวมตน้ทนุกำรท ำรำยกำร หลงัจำกนั้น 
บริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุดว้ยรำคำทนุหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณ 20 ปี และ 40 ปี ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนรวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดร้ับสุทธิจำกกำรจ  ำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทนุในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุออกจำกบญัชี 

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุ อำคำรและอุปกรณ์แสดงมลูค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผ่ือกำร
ดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทนุโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 20  ปี 
อำคำร  - 20, 40  ปี 
ส่วนปรับปรุงอำคำร - 5 - 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 3 - 20  ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ - 3 - 10  ปี 
แมพิ่มพ์  - 2 - 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน - 3 - 10  ปี 
ยำนพำหนะ - 5 - 10  ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไมมี่กำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง 

บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ  ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ  ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ  ำหน่ำยสินทรัพย ์
จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ  ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสะสม    (ถ้ำมี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจ  ำหน่ำยสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ  ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำร
ดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ  ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ  ำหน่ำยของสินทรัพยไ์มมี่ตัวตนดังกล่ำวทุกส้ิน
ปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ  ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ้ำ่ยในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ  
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สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ  ำกดัมีดงัน้ี 

      อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 - 10 ปี 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บคุคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯ
ควบคุมไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจำกน้ีบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบคุคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมี
อ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำ
เช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจำ่ยฝ่ำยทนุดว้ยมลูค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนั
สุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจำ่ยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มลูค่ำใดจะต ่ำกวำ่ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจำ่ยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุตลอดอำยขุองสัญญำ
เช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำ เช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรืออำยุของ
สัญญำเช่ำ แลว้แต่ระยะเวลำใดจะต ่ำกวำ่  

 สัญญำเช่ำอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู ้เช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ  ำนวนเงินท่ีจำ่ยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ้ำ่ยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำม
วิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ ัตรำแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพย์และ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน  ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

ก ำไรและขำดทนุท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ท่ี
ไมมี่ตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหำกมีขอ้บง่ช้ีวำ่สินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษทัฯรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือ
มลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดร้ับคืนของสินทรัพยมี์มลูค่ำต ่ำกวำ่มลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ท ั้งน้ีมลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับ
คืนหมำยถึงมลูค่ำยติุธรรมหกัตน้ทนุในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมลูค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูง
กวำ่ 
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 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ 

หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บง่ช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ี
รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมำณมลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดร้ับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับ
รำยกำรผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใชก้  ำหนดมลูค่ำท่ีคำด
วำ่จะไดร้ับคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำครั้ งล่ำสุด โดยมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์ท่ีเพ่ิมข้ึน
จำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไมสู่งกวำ่มลูค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผล
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทนุทนัที 

4.13   ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ้ำ่ยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทนุส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและเงินท่ี
บริษทัฯจำ่ยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทนุส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ี
บริษทัฯจำ่ยสมทบกองทนุส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ บริษทัฯถือ
วำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และโครงกำรผลประโยชน์ระยะ
ยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชำญ
อิสระไดท้  ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 บริษทัฯรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนในก ำไรหรือ
ขำดทนุ 
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4.14 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว 
และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภำระผูกพันนั้น 
และบริษทัฯสำมำรถประมำณมลูค่ำภำระผูกพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.15 ภาษีเงินได้  

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจบุนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจบุนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำก
ก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อ ัตรำภำษีท่ีมีผลบงัคับใช ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีต้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชใ้นจ ำนวน
เทำ่ท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทกุส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำ
กำรปรับลดมลูค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อ
กำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวข้องกับรำยกำรท่ี
ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มลูค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดร้ับจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะต้องจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสิน
ใหผู้อ่ื้น โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดั
มลูค่ำ บริษทัฯใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมลูค่ำดว้ยมลูค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไมมี่ตลำดท่ี
มีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมี
สภำพคล่องได ้บริษทัฯจะประมำณมลูค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมลูค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ 
และพยำยำมใชข้อ้มลูท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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 ล ำดบัชั้นของมลูค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมลูค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มลูท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมลูค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไมว่ำ่จะเป็นขอ้มลูทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูท่ีไมส่ำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดข้ึน
ประจ ำ 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเร่ืองท่ีมีควำมไมแ่น่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ  ำนวนเงินท่ี
แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำก
จ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน์และ
มลูค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่
หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึก
ขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มลูค่ำท่ีคำดวำ่จะไดร้ับคืนต ่ำกวำ่มลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรน้ีฝ่ำย
บริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ้ำ่ยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพย์
นั้น  

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย โดยคดีอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรเพ่ือฟ้องร้องใน
ชั้นศำล ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง  

6.       รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันเหล่ำนั้น ซ่ึง
เป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2562 2561 นโยบำยกำรก  ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกนั    
รำยไดจ้ำกกำรขำย 178 192 รำคำทุนบวกก  ำไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคำ้ส ำเร็จรูป 427 434 รำคำทุนบวกก  ำไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือสินทรัพย ์ 2 5 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำลิขสิทธ์ิ 25 35 ร้อยละ 2 ของยอดขำยสุทธิ 

ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561                                               
มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,765 40,562 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38 84 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 15)   
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74,128 84,218 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 598 1,018 
ค่ำลิขสิทธ์ิคำ้งจำ่ย - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,895 6,743 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่ำใชจ้ำ่ยผลประโยชน์พนักงำนท่ีให้แก่กรรมกำร
และผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 88,507 70,438 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 10,975 1,580 
รวม 99,482 72,018 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
เงินสด 398 624 
เงินฝำกธนำคำร 443,101 321,633 
รวม 443,499 322,257 

 ณ วัน ท่ี  30 กั น ย ำย น  2562 เ งินฝ ำ ก ธน ำค ำร มีอัต ร ำดอก เ บ้ีย ร ะหว่ ำ งร้ อ ยละ  0.05 ถึ ง  1.20 ต่ อ ปี                                         
(2561: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.375 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝำกประจ ำกบัธนำคำรหลำยแห่ง ซ่ึงถึงก ำหนดจำ่ยคืนภำยในระยะเวลำมำกกว่ำ 3 เดือนนับ
จำกวนัท่ีไดม้ำและไมมี่ขอ้จ  ำกดัในกำรเบิกใช  ้

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  
    (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ 29,230 39,932 
คำ้งช ำระไมเ่กิน 3 เดือน 2,535 630 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,765 40,562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั   
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ   
ยงัไมถึ่งก ำหนดช ำระ 445,832 493,769 
คำ้งช ำระไมเ่กิน 3 เดือน 333 180 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 446,165 493,949 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 477,930 534,511 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38 84 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 1,167 36,105 
รวม 1,205 36,189 
หกั: ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (26,913) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,205 9,276 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 479,135 543,787 
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10. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พนับำท) 
  

รำคำทุน 
กำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลคำ่สุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

สินคำ้ส ำเร็จรูป 55,098 61,370 (6,127) (8,433) 48,971 52,937 
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 33,685 36,969 (588) (425) 33,097 36,544 
วตัถุดิบ 91,732 118,527 (3,329) (2,789) 88,403 115,738 
วตัถุดิบระหวำ่งทำง 17,535 34,833 - - 17,535 34,833 
อะไหล ่ 3,061 6,203 - - 3,061 6,203 

รวม 201,111 257,902 (10,044) (11,647) 191,067 246,255 

ในระหวำ่งปีปัจจบุนั บริษทัฯกลบัรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ เป็น
จ ำนวน 2 ลำ้นบำท (2561: บนัทึกกำรปรับลดรำคำทนุของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นจ ำนวน 4 
ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทนุขำย  

11. เงินลงทุนระยะยาว 
        (หนว่ย: พนับำท) 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลักษณะธุรกจิ 
จัดตั้งข้ึน
ในประเทศ 

 
ทุนช ำระแลว้ 

 
สดัสว่นเงินลงทุน 

 
รำคำทุน 

   2562 2561 2562 2561 2562 2561 
     ร้อยละ ร้อยละ   
Hi-Lex Vietnam 

Co., Ltd. 
ผลิตชิ้นสว่น
 ยำนยนต์ 

เวียดนำม USD  
11,150,000 

USD  
11,150,000 6.28 6.28 25,704 25,704 

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 มลูค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุของบริษทัฯไดแ้ก่ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง ณ วนัท่ี   30 กันยำยน 
2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 

 ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและส่วน
ปรับปรุงอำคำร  รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562:    
รำคำทุน 93,510 161,877 255,387 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (4,076) (128,432) (132,508) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 89,434 33,445 122,879 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561:    

รำคำทุน 93,510 161,877 255,387 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (4,076) (126,305) (130,381) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 89,434 35,572 125,006 



  

87 

 

 กำรกระทบยอดมลูค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 125,006 127,155 
ค่ำเส่ือมรำคำ (2,127) (2,149) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 122,879 125,006 

 มลูค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 

ท่ีดิน 332,400 332,400 
อำคำร 68,400 68,400 
รวม 400,800 400,800 

 มลูค่ำยติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระซ่ึงใชเ้กณฑ์รำคำตลำดส ำหรับท่ีดินและใชเ้กณฑ์วิธีต้นทุนทดแทน
ส ำหรับอำคำร 

13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หนว่ย: พนับำท) 
   เคร่ืองจักร  เคร่ืองตกแตง่   
   อุปกรณ์  ติดตั้ง อุปกรณ ์   
 ท่ีดินและ อำคำรและ โรงงำน  ส ำนักงำน สินทรัพย์  
 สว่นปรับปรุง สว่นปรับปรุง และอุปกรณ ์  และอุปกรณ ์ ระหวำ่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน อำคำร โรงงำนอ่ืน ยำนพำหนะ ด ำเนินงำนอ่ืน และกอ่สร้ำง รวม 

ราคาทุน        
1 ตุลำคม 2560 142,981 576,230 1,239,679 20,508 101,023 19,211 2,099,632 
ซ้ือเพ่ิม - - 5,378 7,458 2,393 59,004 74,233 
จ ำหนำ่ย/ตัดจ ำหนำ่ย - - (48,319) (15,240) (11,328) - (74,887) 
โอนเข้ำ (ออก) - 856 34,514 - 6,658 (20,915) 21,113 
30 กนัยำยน 2561 142,981 577,086 1,231,252 12,726 98,746 57,300 2,120,091 
ซ้ือเพ่ิม - 1,131 9,020 - 3,519 113,130 126,800 
จ ำหนำ่ย/ตัดจ ำหนำ่ย - - (13,277) - (9,266) - (22,543) 
โอนเข้ำ (ออก) - 45,964 31,782 - 5,574 (73,845) 9,475 
30 กนัยำยน 2562 142,981 624,181 1,258,777 12,726 98,573 96,585 2,233,823 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 ตุลำคม 2560 135 175,906 798,171 18,343 87,092 - 1,079,647 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี 36 15,847 106,733 1,587 6,614 - 130,817 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับ         
   สว่นท่ีจ ำหนำ่ย - - (39,463) (15,240) (10,931) - (65,634) 
30 กนัยำยน 2561 171 191,753 865,441 4,690 82,775 - 1,144,830 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี 36 17,031 93,803 1,799 6,521 - 119,190 
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับ         
   สว่นท่ีจ ำหนำ่ย - - (9,958) - (9,214) - (19,172) 
30 กนัยำยน 2562 207 208,784 949,286 6,489 80,082 - 1,244,848 
มลูค่าสุทธิตามบัญชี        
30 กนัยำยน 2561 142,810 385,333 365,811 8,036 15,971 57,300 975,261 
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 (หนว่ย: พนับำท) 
   เคร่ืองจักร  เคร่ืองตกแตง่   
   อุปกรณ์  ติดตั้ง อุปกรณ ์   
 ท่ีดินและ อำคำรและ โรงงำน  ส ำนักงำน สินทรัพย์  
 สว่นปรับปรุง สว่นปรับปรุง และอุปกรณ ์  และอุปกรณ ์ ระหวำ่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน อำคำร โรงงำนอ่ืน ยำนพำหนะ ด ำเนินงำนอ่ืน และกอ่สร้ำง รวม 

30 กนัยำยน 2562 142,774 415,397 309,491 6,237 18,491 96,585 988,975 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        
2561 (จ ำนวน 122 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นต้นทุนขำย สว่นท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบริหำร)  130,817 
2562 (จ ำนวน 110 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นต้นทุนขำย สว่นท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและบริหำร)  119,190 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมลูค่ำสุทธิตำม
บญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 3 ลำ้นบำท (2561: 4 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯมีอุปกรณ์จ  ำนวนหน่ึงซ่ึงตัดค่ำเส่ือมรำคำหมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่  มูลค่ำตำม
บญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ  ำนวนเงินประมำณ 486 ลำ้นบำท (2561: 459 ลำ้นบำท)  

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวำ่งติดตั้ง 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562:    
รำคำทนุ 81,710 5,930 87,640 
หกั: คำ่ตดัจ  ำหน่ำยสะสม (73,427) - (73,427) 
มลูค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 8,283 5,930 14,213 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561:    
รำคำทนุ 80,293 2,407 82,700 
หกั: ค่ำตดัจ  ำหน่ำยสะสม (66,701) - (66,701) 
มลูค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 13,592 2,407 15,999 
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กำรกระทบยอดมลูค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
   2562 2561 
มลูค่ำตำมบญัชีตน้ปี   15,999 20,014 
ซ้ือเพ่ิม   5,003 3,153 
ตดัจ  ำหน่ำย   (6,789) (7,168) 
มลูค่ำตำมบญัชีปลำยปี   14,213 15,999 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำ     เช่ำกำรเงิน โดย
มีมลูค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 1 ลำ้นบำท (2561: 3 ลำ้นบำท) 

15.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  74,128 84,218 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 349,141 410,413 
เจำ้หน้ีอ่ืน 34,957 40,595 
ค่ำใชจ้ำ่ยคำ้งจำ่ย 146,872 127,060 
รวม 605,098 662,286 

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
  (หน่วย: พนับำท) 

อตัรำดอกเบ้ีย    
(ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 2562 2561 

3.9 ช ำระคืนเป็นงวดทกุเดือน เดือนละ 5 ลำ้นบำท               
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2559 

- 48,520 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  - (48,520) 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ                     
ภำยในหน่ึงปี - - 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำรส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2561  48,520 
หกั: ช ำระคืนเงินกู ้  (48,520) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562  - 
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ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯต้องปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีใหเ้ป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดใน
สัญญำ เป็นตน้ เงินกูย้ืมดงักล่ำวไมต่อ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ้ ำประกนั 

17. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 3,229 6,633 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ  ำหน่ำย (138) (366) 
รวม 3,091 6,267 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (2,352) (4,454) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 739 1,813 

บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ำอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใช้ในกำรด ำเนินงำนของ
กิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ  3 ถึง 5 ปี 

บริษทัฯมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งจำ่ยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี  
 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต  ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้ งส้ินตำมสัญญำเชำ่ 2,460 769 3,229 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเชำ่กำรเงินรอกำรตดับัญชี                                                                                                                                                                                                               (108) (30) (138) 

มูลคำ่ปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต  ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้ งส้ินตำมสัญญำเชำ่ 2,352 739 3,091 

 
 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต  ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้ งส้ินตำมสัญญำเชำ่ 4,772 1,861 6,633 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเชำ่กำรเงินรอกำรตดับัญชี                                                                                                                                                                                                               (318) (48) (366) 

มูลคำ่ปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต  ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้ งส้ินตำมสัญญำเชำ่ 4,454 1,813 6,267 
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18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

  (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำรองโครงกำร

ผลประโยชน์   
หลงัออกจำกงำน
ของพนักงำน 

ส ำรอง
ผลประโยชน์  

ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน รวม 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน             
ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 46,449 3,446 49,895 

ส่วนท่ีรับรู้ในก  ำไรหรือขำดทุน:    
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบัน  3,849 381 4,230 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,046 82 1,128 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและผลก  ำไรหรือขำดทุนท่ี
เกิดข้ึนจำกกำรจ่ำยช  ำระผลประโยชน์ (6,553) 2,161 (4,392) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก  ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    
(ก  ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภัย    
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมติ 
ดำ้นประชำกรศำสตร์ 11,205 - 11,205 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมติ                    
ทำงกำรเงิน  (6,536) - (6,536) 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ ์ 235 - 235 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (828) (608) (1,436) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                       
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 48,867 5,462 54,329 

ส่วนท่ีรับรู้ในก  ำไรหรือขำดทุน:    
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบัน  5,724 700 6,424 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 12,950 - 12,950 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,298 121 1,419 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (7,500) (544) (8,044) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                     
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 61,339 5,739 67,078 

 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำซ่ึงได้

ก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้ซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดร้ับ

ค่ำชดเชยไมน่อ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำว มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้มำ 
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กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้

บริษทัฯมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพ่ิมข้ึน 13 ลำ้นบำท บริษทัฯไดบ้นัทึกผลกระทบจำกกำร

เปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทนุบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ้ำ่ยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีปัจจบุนั 

ค่ำใชจ้ำ่ยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 

ตน้ทนุขำย 12,375 608 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรขำยและกำรบริหำร 8,418 358 

รวมค่ำใชจ้ำ่ยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ 20,793 966 

 บริษทัฯคำดวำ่ไมมี่ประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนท่ีตอ้งช ำระภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ (2561: จ ำนวน 8 ลำ้นบำท)  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของ
บริษทัฯประมำณ 20 ปี (2561: 20 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2562 2561 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 3.3 3.3 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 3.0 - 6.5 3.0 - 6.5 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงใน 
จ ำนวนพนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 2.0 - 20.0 2.0 - 20.0 
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ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
อตัรำคิดลด  
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (7,852) 
 ลดลงร้อยละ 1 9,461 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 9,831 
 ลดลงร้อยละ 1 (8,289) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ของฐำนแต่ละช่วงอำย ุ (7,086) 
 ลดลงร้อยละ 20 ของฐำนแต่ละช่วงอำย ุ 8,519 

19. ประมาณการหนี้สิน 

จ ำนวนเงินประมำณกำรหน้ีสินเป็นประมำณกำรหน้ีสินเก่ียวกับกำรฟ้องร้อง และกำรรับประกันสินค้ำ โดยมี
รำยกำรเปล่ียนแปลงส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 

ประมำณกำรหน้ีสิน 
จำกกำรฟ้องร้อง 

ประมำณกำรหน้ีสิน
จำกกำรรับประกนั 

สินคำ้ รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม 2560 - 11,600 11,600 
เพิ่มข้ึนในระหว่ำงปี (หมำยเหตุ 28.5) 11,546 2,908 14,454 
ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง - (1,224) (1,224) 
โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสิน - (4,600) (4,600) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 11,546 8,684 20,230 
เพิ่มข้ึนในระหว่ำงปี (หมำยเหตุ 28.5) 3,795 2,845 6,640 
ลดลงจำกรำยจ่ำยท่ีเกิดข้ึนจริง (15,341) (1,240) (16,581) 
โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสิน - (4,162) (4,162) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 - 6,127 6,127 

 บริษทัฯบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ โดยตั้งข้ึนในอตัรำร้อยละของยอดขำยซ่ึงอตัรำดงักล่ำว
ประมำณข้ึนจำกค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 
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20. ส ารองตามกฎหมาย 

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ำรองไมน่อ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดขำดทนุสะสมยกมำ (ถ้ำ
มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ  ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่
สำมำรถน ำไปจำ่ยเงินปันผลได ้ในปัจจบุนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รำยกำรค่ำใชจ้ำ่ยแบง่ตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ้ำ่ยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

                                          (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 537,622 560,096 
ค่ำเส่ือมรำคำ 121,317 132,966 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 6,790 7,168 
ส ำรองกำรรับประกนัสินคำ้ 2,846 2,908 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 11,700 9,686 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,546,574 1,589,861 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหว่ำงผลิต (9,555) 14,871 
ขำดทุนจำกกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ (โอนกลบั) (1,603) 3,970 
ค่ำบรรจุภณัฑ์ 1,721 9,082 

22.  ภาษีเงินได้ 

ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรับปี 6,567 12,642 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว 
และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 6,610 (366) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  13,177 12,276 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขำดทนุจำกกำร

ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - (255) 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 2562 2561 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 233,132 263,129 
   
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลคูณอตัรำภำษี 46,626 52,626 
ผลกระทบต่อภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั                    

รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 4,037 - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:   
กำรส่งเสริมกำรลงทนุ (หมำยเหตุ 23) (40,829) (42,004) 
ค่ำใชจ้ำ่ยตอ้งหำ้ม 3,314 1,900 
ค่ำใชจ้ำ่ยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,149) (939) 
อ่ืน ๆ 1,178 693 

รวม (37,486) (40,350) 
ค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ  13,177 12,276 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตัดบญัชี ประกอบด้วยรำยกำร
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยำยน 2562 30 กนัยำยน 2561 
   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - 5,270 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 382 606 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2,549 2,825 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัสินคำ้ 233 452 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรฟ้องร้อง - 600 
ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำยคำ้งจ่ำย 591 1,070 
อ่ืน ๆ 48 - 

 3,803 10,823 
 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 624 658 
เงินทดรองจ่ำยค่ำภำษีอำกร 793 1,001 
อ่ืน  ๆ - 168 
 1,417 1,827 

สุทธิ 2,386 8,996 

23. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯไดร้ับสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทนุตำมพระรำชบญัญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 
2520 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 สิทธิประโยชน์ท่ีส ำคญับำงประกำรสำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

   กำรยกเวน้  
  กำรยกเวน้ ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
 บัตรส่งเสริม อำกรขำเข้ำ ส ำหรับก  ำไรสุทธิ วนัเร่ิมใช้สิทธิ 
 กำรลงทุนเลขท่ี ส ำหรับเคร่ืองจกัร เป็นระยะเวลำ ในบัตรส่งเสริม 

กำรผลิตสำยควบคุมส ำหรับ
ยำนพำหนะและรำงกระจกรถยนต์ 

1715(2)/2555 หมดอำยุแลว้ 7  ปี 28 กุมภำพนัธ์ 2556 

กำรผลิตสำยควบคุมส ำหรับ
ยำนพำหนะและรำงกระจกรถยนต์ 

1006(2)/2557 หมดอำยุแลว้ 7  ปี 9 ธันวำคม 2556 

กำรผลิตสำยควบคุมส ำหรับ
ยำนพำหนะและรำงกระจกรถยนต์ 

1539(2)/2557 หมดอำยุแลว้ 7  ปี 2 มีนำคม 2559 

กำรผลิตสำยควบคุมส ำหรับ
ยำนพำหนะและรำงกระจกรถยนต์ 

60-0797-0-00-1-0 จะหมดอำยุ                          
ภำยในวนัท่ี                                

19 มกรำคม 2563 

7  ปี 4 พฤษภำคม 2560 

กำรผลิตสำยควบคุมส ำหรับ
ยำนพำหนะและรำงกระจกรถยนต์ 

61-1445-1-04-1-0 จะหมดอำยุ                          
ภำยในวนัท่ี                                

13 ธันวำคม 2564 

3  ปี 2 เมษำยน 2562 
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รำยไดข้องบริษทัฯจ ำแนกตำมกิจกำรท่ีไดร้ับกำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 และ 2561 สำมำรถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 กิจกำรท่ีไดรั้บ  

กำรส่งเสริมกำรลงทุน  
กิจกำรท่ีไมไ่ดรั้บ  

กำรส่งเสริมกำรลงทุน  รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
รำยไดจ้ำกกำรขำย        
 รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ  2,414,162 2,255,676 497,928 730,519 2,912,090 2,986,195 
 รำยไดจ้ำกกำรส่งออก 47,447 26,108 86,435 94,719 133,882 120,827 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย  2,461,609 2,281,784 584,363 825,238 3,045,972 3,107,022 

24. ก าไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไมร่วมก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ
อ่ืน) ดว้ยจ  ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

25. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มลูส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนไดร้ับและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ กำรผลิต  และจ ำหน่ำยสำยควบคุม
รถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชุดควบคุมรำงกระจกหนำ้ต่ำงรถยนต์ และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ 
ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน
ซ่ึงวดัมลูค่ำโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดังนั้ น รำยได ้
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและ
เขตภมิูศำสตร์แลว้ 

 ขอ้มลูเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ใน ปี 2562 บ ริษ ัทฯมีรำยได้จำกกลุ่ มบ ริษ ัทรำยใหญ่จ  ำนวนสำมกลุ่ ม เ ป็นจ ำนวน เงินประมำณ 540                        
ล้ำนบำท 553 ล้ำนบำท และ 341 ล้ำนบำท (2561: จ  ำนวนเงิน 606 ล้ำนบำท 555 ล้ำนบำท และ 370 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั)  

26. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทนุส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน 
กองทนุส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดย บริษทั เอไอเอ จ  ำกดั และจะจำ่ยใหแ้ก่พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำน
ตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทนุของบริษทัฯ ในระหวำ่งปี 2562 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ  ำนวน 7 
ลำ้นบำท (2561: 8 ลำ้นบำท) 
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27. เงินปันผล 
 

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจำ่ย 
เงินปันผล               
จำ่ยต่อหุน้ 

  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน 2560 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 23 มกรำคม 2561 142,890 0.55 
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2561 103,920 0.40 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561  246,810 0.95 

 
เงินปันผลประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยำยน 2561 

 
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม 2562 

 
 

155,880 

 
 

0.60 
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2562 103,920 0.40 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2562  259,800 1.00 

28. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

28.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯมีภำระผูกพนัรำยจำ่ยฝ่ำยทนุเป็นจ ำนวนเงิน 19 ล้ำนบำท และ 0.07 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐ (2558: 49 ลำ้นบำท และ 0.05 ลำ้นเหรียญสหรัฐ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ืออุปกรณ์ 

28.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำรถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญำบริกำร อำยขุองสัญญำมี
ระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษทัฯมีจ  ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจำ่ยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตสั้ญญำเช่ำด ำเนินงำนและสัญญำบริกำรท่ีบอกเลิกไม่ได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
จำ่ยช ำระ 2562 2561 

ภำยใน 1 ปี 33 35 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 9 19 

28.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาค่าสิทธิ 

 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำค่ำสิทธิและรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในต่ำงประเทศเพ่ือ
กำรใชเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ และรับขอ้มลูดำ้นกำรผลิตและประกอบสำยควบคุมรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ โดย
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ภำยใตเ้ง่ือนไขตำมสัญญำ บริษทัฯต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมปีละ 2 ครั้ งตำมอัตรำท่ีระบุในสัญญำ ซ่ึงในระหว่ำงปี
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯมีค่ำธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สัญญำดังกล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 25 ลำ้นบำท (2561: 35 ลำ้นบำท) 

28.4 การค ้าประกัน 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็นจ  ำนวน  3 
ลำ้นบำท (2561: 3 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพันทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึง
ประกอบดว้ยหนงัสือค ้ ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอ่ืน ๆ 

28.5 คดีฟ้องร้อง 

ก) จำกกรณีท่ีกรมศลุกำกรไดเ้ขำ้ตรวจสอบหลงักำรตรวจปล่อย และไดก้ล่ำวหำวำ่บริษทัฯส ำแดงพิกัดประเภท
อตัรำศลุกำกรสินคำ้น ำเขำ้ในใบขนสินคำ้ขำเขำ้ระหวำ่งปี 2546 ถึง 2549 ต ่ำกวำ่ควำมเป็นจริง จ  ำนวน 3 ล็อต 
โดยประเมินอำกรขำเขำ้และภำษีมลูค่ำเพ่ิมขำด ล๊อต 1 และ 3 เป็นเงินจ ำนวนเงินรวม 17.9  ล้ำนบำท  5.67
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และทนุทรัพย ์ส ำหรับ ล็อต 2 เทำ่กบั 3.84 ลำ้นบำท ซ่ึงยงัไมร่วมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม   

 ล๊อต 1 ในเดือนกนัยำยน 2560 ศำลภำษีอำกรกลำง มีค ำพิพำกษำใหเ้พิกถอนกำรประเมินเฉพำะอำกรขำเข้ำ 
และเงินเพ่ิมอำกรขำเขำ้ แต่บริษทัฯไมมี่อ ำนำจฟ้องกรมสรรพำกรขอใหเ้พิกถอนกำรประเมินภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
เน่ืองจำกบริษทัฯยงัไมไ่ด้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำมท่ีบญัญัติไวใ้นประมวล
รัษฎำกร มำตรำ 30 ต่อมำในเดือนธนัวำคม 2561 ศำลอุทธรณ์คดีช ำนำญพิเศษมีค ำพิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำ
ศำลภำษีอำกรกลำง ทั้งน้ี ณ วนัท่ี   30 กนัยำยน 2562 กรมศลุกำกรยื่นค ำร้องขออนุญำตฎีกำและบริษทัฯยื่นค ำร้อง
คดัคำ้นขออนุญำตฎีกำต่อศำลฎีกำแลว้  

 ล๊อต 2 ในเดือน ธนัวำคม 2561 ศำลภำษีอำกรกลำง มีค ำพิพำกษำใหเ้พิกถอนกำรประเมินเฉพำะอำกรขำเขำ้ และ
เงินเพ่ิมอำกรขำเขำ้ แต่บริษทัฯไม่มีอ ำนำจฟ้องกรมสรรพำกรขอให้เพิกถอนกำรประเมินภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
เน่ืองจำกบริษทัฯยงัไมไ่ดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำมท่ีต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ
อุทธรณ์ตำมท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลรัษฎำกร มำตรำ 30 ต่อมำในวนัท่ี 30 กันยำยน 2562 ศำลอุทธรณ์คดี
ช ำนำญพิเศษมีค ำพิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำศำลภำษีอำกรกลำง ทั้งน้ี กรมศุลกำกรอยู่ระหว่ำงยื่นค ำร้องขอ
อนุญำตฎีกำ   

 ล๊อต 3 คดีอยูร่ะหวำ่งกำรพิจำรณำในศำลภำษีอำกรกลำง 

 ผูบ้ริหำรของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เช่ือวำ่บริษทัฯไมมี่หนำ้ท่ีตอ้งช ำระอำกรขำเข้ำและภำษีมูลค่ำเพ่ิมท่ีขำด
รวมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม ทั้งน้ี เน่ืองจำกบริษทัฯได้ช ำระภำษีอำกรน ำเข้ำอย่ำงถูกต้องแล้วตำมพระรำช
ก ำหนดพิกดัอตัรำศลุกำกร พ.ศ. 2530 โดยพิจำรณำจำกควำมเห็นทำงกฎหมำย และจำกผูเ้ช่ียวชำญพิกัดอัตรำ
ภำษีศลุกำกรท่ีเห็นวำ่ สินคำ้ท่ีบริษทัฯ ส ำแดงเป็นไปตำมควำมของประเภทสินค้ำท่ีระบุในพิกัดอัตรำภำษี
ศลุกำกร บริษทัฯจึงไมไ่ดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับค่ำใชจ้ำ่ยท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกคดีควำมดังกล่ำวใน
งบกำรเงิน 

ข) บริษทัฯถูกบริษทัคู่คำ้ฟ้องร้องวำ่ยกเลิกสัญญำซ้ือขำยโดยมิชอบ และเรียกร้องใหช้ ำระค่ำสินคำ้ประมำณ 12.8 
ลำ้นบำท ในเดือนมิถุนำยน 2561 ศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำใหบ้ริษทัฯ ช ำระเงิน 10.1 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ีย
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อตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง (2 ธนัวำคม 2559) ต่อมำในเดือนมีนำคม 2562 ศำลอุทธรณ์ภำค 2 มีค ำ
พิพำกษำใหบ้ริษทัฯรับมอบสินคำ้ท่ีผลิตเสร็จแลว้ช ำระเงินจ ำนวน 12.3 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียอัตรำร้อยละ 
7.5 ต่อปี ผูบ้ริหำรของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวำ่แนวทำงค ำพิพำกษำศำลฎีกำไม่น่ำจะมีผลเปล่ียนแปลง
ไปจำกเดิมจึงพิจำรณำส้ินสุดคดีและด ำเนินกำรจำ่ยช ำระค่ำใชจ้ำ่ยพร้อมดอกเบ้ียจำกคดีควำมตำมค ำพิพำกษำ
ศำลอุทธรณ์ภำค 2 ( ต ำม ท่ีแสดงไว้ในหมำย เหตุประกอบงบกำร เ งินข้อ ท่ี  19)  และเ ม่ือ ว ัน ท่ี                                           
11 กรกฎำคม 2562 ศำลจงัหวดัชลบรีุไดอ้อกหนงัสือรับรองเพ่ือแสดงวำ่ค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดแลว้  

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 

29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มลูส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรค้ำ เงิน
ลงทนุ เจำ้หน้ีกำรคำ้ เงินกูย้ืมระยะส้ัน และเงินกู ้ยืมระยะยำว บริษทัฯมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ี
โดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไมค่ำดว่ำจะได้รับควำม
เสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีกำรกระจุกตัวเน่ืองจำก
บริษทัฯมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ  ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้
สินเช่ือคือมลูค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย  

บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร เงินกูย้ืมระยะส้ัน และเงินกู ้ยืมระยะ
ยำวท่ีมีดอกเบ้ีย อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจบุนั ควำมเส่ียงของอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯ
จึงอยูใ่นระดบัต ่ำ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอัตรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม ่(หำก
วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหมถึ่งก่อน) ไดด้งัน้ี      

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแท้จริง 
      (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 432.9 10.6 443.5 0.05 - 1.20 
เงินลงทุนชัว่ครำว 4.8 - - - 4.8 0.80 - 1.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 479.1 479.1 - 
เงินลงทุนระยะยำว - - - 25.7 25.7 - 
 4.8 - 432.9 515.4 953.1  

       
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแท้จริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 
หนีสิ้นทางการเงิน       
เจ้ำหน้ีกำรคำ้และเจ้ำหน้ีอ่ืน - - - 605.1 605.1 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่กำรเงิน 2.4 0.7 - - 3.1 2.46 - 6.47 
 2.4 0.7 - 605.1 608.2  

       
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแท้จริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 307.5 14.8 322.3 0.05 - 1.00 
เงินลงทุนชัว่ครำว 175.5 - - - 175.5 0.80 - 1.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 543.8 543.8 - 
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เงินลงทุนระยะยำว - - - 25.7 25.7 - 

 175.5 - 307.5 584.3 1,067.3  
หนีสิ้นทางการเงิน       
เจ้ำหน้ีกำรคำ้และเจ้ำหน้ีอ่ืน - - - 662.3 662.3 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่กำรเงิน 4.5 1.8 - - 6.3 2.46 - 6.47 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกธนำคำร 48.5 - - - 48.5 3.90 

 53.0 1.8 - 662.3 717.1  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินค้ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
บริษทัฯไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุสัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 

อตัรำแลกเปลีย่นเฉลี่ย                            
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทตอ่หน่วยเงินตรำตำ่งประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.7 0.6 0.6 1.1 30.59 32.41 
เยน 1.2 3.3 123.7 172.8 0.28 0.29 

บริษทัฯมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

สกุลเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ 
อตัรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ 

ของจ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก  ำหนดตำมสัญญำ 

 (ลำ้น) (บำทตอ่หน่วยเงินตรำตำ่งประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.4 30.40 - 30.69 กุมภำพนัธ์ - มีนำคม 2563 
เยน 52.0 0.28 - 0.29 ตุลำคม 2562 - มีนำคม 2563 
    

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 

 
สกุลเงิน 

 
จ ำนวนท่ีซ้ือ 

อตัรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ 
ของจ ำนวนท่ีซ้ือ           วนัครบก  ำหนดตำมสัญญำ 

 (ลำ้น) (บำทตอ่หน่วยเงินตรำตำ่งประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.3 32.21 - 32.87 กุมภำพนัธ์ - มีนำคม 2562 
เยน 70.3 0.29 - 0.30 มกรำคม - มีนำคม 2562 
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29.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะส้ัน เงินกูย้ืมมีอตัรำดอกเบ้ียใกล้เคียงกับ
อตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมลูค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์เปิดเผยมลูค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
ดงัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุ  - 401 - 401 

ในระหวำ่งปีปัจจบุนั ไมมี่กำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมลูค่ำยติุธรรม 

30. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคัญของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพ่ือ
สนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ ้นให้กับผู ้ถือหุ ้น  โดย ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 
2562 บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทนุเทำ่กบั 0.42:1 (2561: 0.48:1) 

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติเสนอกำรจ่ำยปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2562 ในอตัรำ 1.00 บำท ต่อหุ ้น ทั้งน้ี คณะกรรมกำรของบริษทัฯได้อนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 ไปแลว้ในอตัรำ 0.40 บำทต่อหุ ้น คงเหลือส ำหรับเงินปันผลท่ีจะจ่ำยอีก
จ ำนวน 0.60 บำทต่อหุน้ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 155.88 ลำ้นบำท ซ่ึงคณะกรรมกำรบริษทัฯจะเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผู ้
ถือหุน้ประจ ำปี 2563 เพ่ือพิจำรณำอนุมติั 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดร้ับอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกำยน 2562 
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1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี 
ประเภทของงาน

ตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนของงาน

ตรวจสอบ 
1 

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล บจ. ส านกังาน อีวาย  
ตรวจสอบบญัชี 1,180,000 

2 ตรวจสอบ BOI    410,000 

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ 1,590,000 

 
2.  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

รายการ 
ประเภทของงานบริการอ่ืน  

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทน 
ของงานบริการอ่ืน 

ส่วนท่ีจ่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี 

ส่วนท่ีจะ 
ต้องจ่าย 
ในอนาคต 

1 ค่าบริการทนายความคดี (BKF) บริษทั ส านกักฎหมายโอภาส 28,367.00 - 

2 บริการใหค้ าปรึกษาดา้น BOI บจก. เดียบอน พีซี 556,701.03 - 

3 บริการใหค้ าปรึกษาคดี Outer นายนิติพฒัน์ เสถียรไพศาล 763,140.00 - 

4 บริการใหค้ าปรึกษาดา้น BOI บริษทั บางกอก เมเนจเมน้ท ์/ ช่ือ

เดิม บจก. บางกอก อินเตอร์เนชัน่

แนล 

111,975.00 

- 

5 บริการใหค้ าปรึกษาและพยาน

คดี Outer 
นายพิทกัษ ์ ส าราญสุข 120,000.00 - 

6 IT Consultant Service บจก. คลาวด์คูลสั (ประเทศไทย) 375,000.00 - 

7 Our fees for filing THREE 

trademark - TNEX 
บริษทั อนนัต์ดา อินเทลเลคชวล 53,596.76 - 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
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รายการ 
ประเภทของงานบริการอ่ืน  

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทน 
ของงานบริการอ่ืน 

ส่วนท่ีจ่ายไปใน
ระหว่างปีบัญชี 

ส่วนท่ีจะ 
ต้องจ่าย 
ในอนาคต 

8 บริการใหค้ าปรึกษากฏหมาย

ศลุกากร 

หา้งหุน้ส่วนสามญั วีเอ็มเอส 
120,000.00 - 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) 2,128,779.79  
 
3. ผู้สอบบัญชี                   
  บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
  เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

 โทรศพัท์    :   (02) 264 9090 
 โทรสาร      :   (02) 264 0789  
 
 นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 
 นายกฤษดา  เลิศวนา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 
 นางสาววิสสุตา  จริยธนากร      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 
 
ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ทา่นขา้งตน้  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบติัท่ีไดร้ับการยอมรับเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัและไดร้ับความเห็น ชอบจากส านกังาน ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

1. นายสรรเสริญ   จุฬางกูร 
 
วนัที่ไดรั้บแต่งต ั้ง 
2 เมษายน 2548 

77 ดุษฎีบณัฑิต 
 
หลกัสูตร : IOD 

- ไม่มี - 

ทางตรง 
83,115,000 หุ้น 

(31.992%) 
 

ทางออ้ม 
- ไม่มี - 

บิดานายทวีฉตัร 
จุฬางกูร และนายวุฒิ
ภูมิ จุฬางกูร 

บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2521 – ปัจจุบนั 
 
2521 – พฤศจิกายน 2561 

ประธานกรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์

บริษทัทัว่ไป 
2515 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  โรงงานประกอบเบาะรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตท์ุกชนิด 

2525 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตช้ินส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนตป์ระเภท 
ซิงค ์พลาสตกิ เหลก็ ทองเหลือง และปลอกสาย 

2529 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอด้ี อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต ์และรับจา้งท าแบบพิมพ ์

2530 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพ
เนน้ท ์ 

ผลิตผลิตภณัฑอิ์เล็กทรอนิคส์ 

2531 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ  
กรรมการ 

บจ.บางกอก อีเกลิ วิง  ผลิตช้ินส่วน Press Part 

2531 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจา้งท าพวงมาลยัรถยนตแ์ละกระปุกเกยีร์
รถยนต ์

2533 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  น าเขา้ผลิตภณัฑป์ระเภทเหล็ก ผลิตเหลก็แผน่ รับจา้งตดั
เหลก็ 

2534 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอด้ี 
เวิร์ค  

ผลิตช้ินส่วนตวัถงัรถยนตจ์ากการป๊ัมขึ้นรูป   ช้ินส่วนทอ่
ไอเสีย 

2534 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ ลงทุนและถือหุ้นในกจิการอ่ืนๆ 

ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี  และเลขานุการบริษัท 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

นายสรรเสริญ   จุฬางกูร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

2534 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท          
แมนูแฟคเจอร่ิง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอุปกรณ์เล่ือน  
 
 
 
 
 
 
 

2534 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล     
แมนูแฟคเจอร่ิง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผน่พลาสตกิ แผน่เสน้ใย
อดัและแผน่พลาสตกิเพือ่ใชป้ระกอบรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์

2534 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. ซมัมิท แหลมฉบงั ออโต ซีท 
แมนูแฟคเจอร่ิง 

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอุปกรณ์เล่ือน 

2536 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โชว่า แมนูแฟคเจอร่ิง  ผลิตโช๊คอพั ช้ินส่วนเคร่ืองยนตร์ะบบส่งก  าลงั ระบบ
เบรค ระบบกนัสะเทอืนหรือระบบสติร่ิง 

2537 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ  ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Mel Sheet, Resin Felt 

2537 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ไทยซีทเบลท ์ ผลิตและขายผลิตภณัฑเ์ขม็ขดันิรภยัและสายเขม็ขดันิรภยั 
 

2538 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เทก็ซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผา้ส าหรับหุม้เบาะรถยนต ์

2538 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พ.ีย.ูโฟม อินดสัตรี  ผลิตช้ินส่วนรถยนตป์ระเภทโฟมเบาะรถยนต ์

2538 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนูแฟ็คเจอร่ิง  

ผลิตช้ินส่วนยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์และ
อิเลก็ทรอนิคส์ และอ่ืนๆ 

2539 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
กรรมการ 

บจ.ซมัมิท ชูโกกุ เซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์

2539 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ    
กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอร่ิง  ผลิต ขาย แกนคอมา้รถยนต ์รวมทั้งช้ินส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยานพาหนะทกุชนิด 

2540 - ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท  ผลิตช้ินส่วนผลิตภณัฑร์ะบบลอ็คประตูรถยนต ์ฝา
กระโปรงรถยนต,์ ฝากระบะทา้ย, ห่วงลอ็คประตู  
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

นายสรรเสริญ   จุฬางกูร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2540 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียร่ิง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแม่พมิพ ์เคร่ืองฉีดพลาสตกิโลหะงาน
ไม ้

2541 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี  ผลิตและพมิพล์ายไม ้และเคลือบช้ินส่วนรถยนต ์

2541 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อินดสัตร้ี  (ประเทศ
ไทย)   

ธุรกจิให้เช่า 

2542 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. แอเดียนท ์แอนด์ ซมัมิท คอร์
ปอเรชัน่ 

ผลิตเบาะนัง่รถยนต ์

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เอช เอส เอช  ลงทุนและถือหุ้นในกจิการอ่ืน 
2545 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
บจ.ออโต ้อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต น าเขา้ ส่งออก และรับจา้งผลิตพรมปูพื้น หัวหมอน

เบาะรถยนต ์
 2545 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  บจ.ซมัมิท วินดมิ์ลล์ กอลฟ์คลบั ประกอบกจิการสนามกอลฟ์  

2546 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี 
เวียดนาม 

ผลิตช้ินส่วนเบาะที่นัง่รถยนต ์

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท   ผลิตช้ินส่วนรถยนต ์
2547 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ   

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร่ิง  ผลิตเบรคมือรถยนต ์

2548 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท รีเทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ 
พรู๊ฟ  

ผลิตเพือ่ขายและส่งออกซ่ึงวสัดุกนัเสียงส าหรับรถยนต ์
 

2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเล่ย ์เชียงใหม่ 
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกจิการสนามกอลฟ์  

2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนดดี์ เซ็นเตอร์  ประกอบกจิการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์
ยานยนตแ์ละสอบเทียบเคร่ืองมือวดั วิเคราะห์วิจยัและ
พฒันาเทคโนโลย ีออกแบบเคร่ืองมือ แม่พมิพแ์ละ
กระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

2551 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

บจ.ฮิรูตะ แอนด ์ซมัมิท ประกอบกจิการผลิตช้ินส่วนรถยนต ์

2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอด้ี สกลิล์  
เดเวลอปเมนท ์เซ็นเตอร์  

ประกอบกจิการฝึกอบรม 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

นายสรรเสริญ   จุฬางกูร (ต่อ) 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.สตีล อลัลายแอนซ์เซอร์วิส เซ็น
เตอร์ 

Coil Steel, Slitter Steel  

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. ซมัมิท คียเ์ลกซ์ (ประเทศไทย) ประกอบกจิการโรงงานผลิตช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์
ของยานพาหนะ 
 

2. นายสริศ  พฒันะเมลือง  
 
วนัที่ไดรั้บแต่งต ั้ง 
2 เมษายน 2548 
 

44 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกจิ 
New Hampshire 
College, 
สหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสูตร: IOD 
- Director Certification 
  Program 
(DCP42/2004) 
โดยสถาบนัอ่ืนๆ 
- การสืบทอดธุรกจิ
ครอบครัวอยา่งย ัง่ยนื  
รุ่นที่ 5/2010 (บจ. แฟ
มีล่ี บิสสิเนส โซไซตี้) 

- TLCA Executive 
Development 
Program รุ่นที่ 
12/2013 (SET) 

- Exclusive Event 
“Stop  

  Committing Random 
Acts of Digital” 
08/2018 

ทางตรง 
10,506,400 หุ้น 

(4.044%) 
 
ทางออ้ม 

- ไม่มี - 
 

พี่ชาย นายสนัติ 
พฒันะเมลือง 
และนอ้งชาย นางสาว
สิริณา  พฒันะเมลือง 

บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์

บริษทัทัว่ไป 
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
บจ.ซมัมิท ชูโกกุ เซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตช้ินส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนตป์ระเภทซิงค ์
พลาสตกิ เหลก็ ทองเหลือง ปลอกสาย 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนูแฟ็คเจอร่ิง  

ผลิตช้ินส่วนยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์และ
อิเลก็ทรอนิคส์และอ่ืนๆ 

2554 - กรกฎาคม 2556 กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม  

บจ.พี. ทูลล่ิง ออกแบบและจดัสร้างแม่พิมพท์กุชนิดทกุประเภท  รวมทั้ง
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ที่เก ีย่วขอ้ง 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บลิท ์ ใชเ้ช่าและจ าหน่ายโรงงาน 

3. นายมากาโต เทราอุรา 
 
วนัที่ไดรั้บแต่งต ั้ง 
2 เมษายน 2548 

81 Mechanical 
Engineering, Faculty 
of Technology,  
Shizuoka  

ทางตรง 
- ไม่มี - 

 
 

 บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
 
 
 

2524 - ปัจจุบนั กรรมการ   บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

นายมากาโต เทราอุรา (ตอ่) 
 

University, 
ญี่ปุ่ น 
 
 
หลกัสูตร: IOD 

- ไม่มี - 

ทางออ้ม 
- ไม่มี - 

 

บริษทัทัว่ไป  
 
 
 
 
 
 

2515 - ปัจจุบนั กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 
2516 - ปัจจุบนั กรรมการ Tajima TSK, Inc. ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
2516 - ปัจจุบนั กรรมการ HI-LEX KANTO, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต ์
2518 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์
2521 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตแ์ละชุด

ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์
2523 - ปัจจุบนั กรรมการ Dae Dong System Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต ์

 
 

2524 - ปัจจุบนั กรรมการ HI-LEX Saitama, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตแ์ละชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 2528 - ปัจจุบนั กรรมการ Izushi Cable, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต ์
2532 - ปัจจุบนั กรรมการ HI-LEX Controls Inc. ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์และ Rear 

Slider 
2532 - ปัจจุบนั กรรมการ HI-LEX Shimane, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละชุดควบคุมรางกระจก

หนา้ต่างรถยนต ์
2532 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Parts. Indonesia ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
2535 - ปัจจุบนั กรรมการ HI-LEX America Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์
2535 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ TSK of America Inc. บริษทัผูถื้อหุ้น 
2536 - ปัจจุบนั กรรมการ HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุด

ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์
2538 - ปัจจุบนั กรรมการ Chongqing HI-LEX Cable System 

Group  Co., Ltd. 
ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์

2542 - ปัจจุบนั กรรมการ 
 

HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์

2542 - ปัจจุบนั กรรมการ HI-LEX  Vietnam Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถจกัรยานยนต ์
2543 - ปัจจุบนั กรรมการ HI-LEX Cable System Co.,   Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละชุดควบคุมรางกระจก

หนา้ต่างรถยนต ์
2545 - ปัจจุบนั กรรมการ 

 
Guangzhou TSK Control Cable 
Co., Ltd. 

ผลิตช้ินส่วนส าหรับรถยนต ์

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ Yantai TSK Cable System Co., 
Ltd. 

ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละชุดควบคุมรางกระจก
หนา้ต่างรถยนต ์

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea) ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์และ Door 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

นายมากาโต เทราอุรา (ตอ่) 
 

Module 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ HI-LEX Hungary Cable System 

Manufacturing LLC. 
ผลิตสายควบคุมรถยนต ์

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ Guangdong HI-LEX Cable System 
Co., Ltd. 

ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตแ์ละชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ Changchun HI-LEX Auto Cable 
Co., Ltd. 

ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตแ์ละชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์

2551- ปัจจุบนั กรรมการ Daedong HI-LEX of America Inc. 
LLC. 

ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์และ Door 
Module 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ Sun Medical Technology Research 
Corp. 

ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย ์

2557 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Cirebon ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละชุดควบคุมรางกระจก
หนา้ต่างรถยนต ์

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ Chongqing Evaheart Medical Device 
Co., Ltd. 

ผลิตอุปกรณ์การแพทย ์

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ HI-LEX Miyagi, Inc ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละชุดควบคุมรางกระจก
หนา้ต่างรถยนต ์

4. นายทวีฉตัร  จุฬางกูร 
 
วนัที่ไดรั้บแต่งต ั้ง 
2 เมษายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาโท 
สาขา Finance  
Webster University 
 
หลกัสูตร : IOD 
- Director 
Accreditation 
Program 
(DAP109/2014) 

 
 
 
 
 
 

ทางตรง 
21,204,900 หุ้น 

(8.16%) 
ทางออ้ม 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุตรนายสรรเสริญ 
จุฬางกูร และ 
พี่ชาย นายวุฒิภูมิ 
จุฬางกูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธนัวาคม 2561 - ปัจจุบนั 
2546 - ปัจจุบนั 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์

บริษทัทัว่ไป 
2536 - ปัจจุบนั กรรมการ   

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
บจ.ซมัมิท โอโต บอด้ี อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต ์และรับจา้งท าแบบพิมพ ์

2538 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พ.ีย.ู โฟม อินดสัตรี  ผลิตช้ินส่วนรถยนตป์ระเภทโฟมเบาะรถยนต ์ 

2539 - ปัจจุบนั กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชูโกกุ เซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์

2539 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอร่ิง ผลิต ขาย แกนคอมา้รถยนต ์รวมทั้งช้ินส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยานพาหนะทกุชนิด 

2541 - ปัจจุบนั กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี ผลิตและพมิพล์ายไม ้และเคลือบช้ินส่วนรถยนต ์
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

นายทวีฉตัร  จุฬางกูร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

2541 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.ซมัมิท อินดสัตร้ี (ประเทศไทย) ธุรกจิให้เช่า  
 
 
 
 
 
 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่  ลงทุนและถือหุ้นในกจิการอ่ืนๆ 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี โรงงานประกอบเบาะรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตท์ุกชนิด 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท 
แมนูแฟคเจอร่ิง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอุปกรณ์เล่ือน 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอด้ี เวิร์ค 
 

ผลิตช้ินส่วนตวัถงัรถยนตจ์ากการป๊ัมขึ้นรูป 
ช้ินส่วนท่อไอเสีย 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  น าเขา้ผลิตภณัฑป์ระเภทเหล็ก ผลิตเหลก็แผน่ รับจา้งตดั
เหลก็ 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียร่ิง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแม่พมิพ ์เคร่ืองฉีดพลาสตกิโลหะงาน
ไม ้

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ออโต ้อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต น าเขา้ ส่งออก และรับจา้งผลิตพรมปูพื้น หัวหมอน
เบาะรถยนต ์

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล
แมนูแฟคเจอร่ิง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผน่พลาสตกิ แผน่เสน้ใย
อดัและแผน่พลาสตกิ เพือ่ใชป้ระกอบรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินดมิ์ลล์ กอลฟ์คลบั ประกอบกจิการสนามกอลฟ์ 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เทก็ซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผา้ส าหรับหุม้เบาะรถยนต ์

 2545 - ปัจจุบนั กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจา้งท าพวงมาลยัรถยนตแ์ละกระปุกเกยีร์
รถยนต ์

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี 
เวียดนาม  

ผลิตช้ินส่วนเบาะที่นัง่รถยนต ์

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. คอมพลีท  โอโตพาร์ท ผลิตช้ินส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนตป์ระเภท 
ซิงค ์พลาสตกิ เหลก็ ทองเหลือง    และปลอกสาย 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร่ิง  ผลิตเบรคมือรถยนต ์

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  ผลิตช้ินส่วนรถยนต ์
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

นายทวีฉตัร  จุฬางกูร (ต่อ) 2548 - ปัจจุบนั กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนูแฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตช้ินส่วนยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์และ
อิเลก็ทรอนิคส์ และอ่ืนๆ 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตช้ินส่วนยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์และ
อิเลก็ทรอนิคส์ และอ่ืนๆ 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเล่ย ์เชียงใหม่ 
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกจิการสนามกอลฟ์ 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์
ปอเรชัน่ 
 

ประกอบกจิการ หา ซ้ือ ขายและให้เช่าเก ีย่วกบั
สงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพยท์ุกประเภท 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้  แอค็เซ็ส 
 

ประกอบกจิการจดัหา ซ้ือ ขาย และให้เช่าเคร่ืองจกัร รวมทั้ง
อุปกรณ์ช้ินส่วนของสินคา้ 
ประเภทดงักล่าวทกุประเภท 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอด้ี สกลิล์  
เดเวลอปเมนท ์เซ็นเตอร์  

ประกอบกจิการฝึกอบรม 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนดดี์ เซ็นเตอร์  ประกอบกจิการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์
ยานยนตแ์ละสอบเทียบเคร่ืองมือวดั วิเคราะห์วิจยัและ
พฒันาเทคโนโลย ีออกแบบเคร่ืองมือ แม่พมิพแ์ละ
กระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

5. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร 
 
วนัที่ไดรั้บแต่งต ั้ง 
22 พฤศจิกายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 ปริญญาโท 
บริหารธุรกจิ
มหาบณัฑติ, สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกจิศศิ
นทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 
หลกัสูตร : IOD 
- Director Certification 
Program (DCP 
148/2011) 

ทางตรง 
- ไม่มี - 

 
ทางออ้ม 

- ไม่มี - 

บุตรนายสรรเสริญ  
จุฬางกูร และ 
นอ้งชาย 
นายทวีฉตัร 
จุฬางกูร 

บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
 
 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

บมจ.สายการบินนกแอร์ ธุรกจิสายการบิน 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ   

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  

 

ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุด

ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บมจ. ไอร่าแอนด์ไอฟุล ธุรกจิสินเช่ือส่วนบุคคล 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ  

กรรมการสรรหาและพจิารณา

ผลตอบแทน 

บมจ. ซีเอด็ยเูคชัน่ ธุรกจิผลิตหนงัสือและวารสาร 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล ด าเนินธุรกจิการลงทุน ในบริษทัอ่ืนๆ 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บมจ. ไอร่า แฟคตอร่ิง ผูใ้ห้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น 

 

บริษทัทัว่ไป 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  บจ. สายการบินนกสกูต๊ ธุรกจิสายการบิน 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. แอสไพเรชัน่ วนั ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. แฟคทอร่ี ดีโป ซพัพลาย ธุรกจิซ้ือขายสินคา้ โดยการแบ่งช าระคา่สินคา้ 

2556 - ปัจจุบนั 

 

กรรมการ / 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. ซมัมิท คียเ์ลกซ์ (ประเทศไทย) 
 

ประกอบกจิการโรงงานผลิตช้ินส่วนอะไหล่และอุปกรณ์

ของยานพาหนะ 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

ผอ.จดัซ้ือจดัหา 

บจ. ซมัมิท โอโต บอด้ี อินดสัตรี ผลิตตวัถงัรถยนต ์และรับจา้งท าแบบพิมพ ์

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

ผอ.จดัซ้ือจดัหา 

บจ. ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอด้ี

เวิร์ค 

ผลิตช้ินส่วนตวัถงัรถยนตจ์ากการป้ัมขึ้นรูปช้ินส่วนท่อไอ

เสีย 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

ผอ.จดัซ้ือจดัหา 

บจ. ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี ธุรกจิผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

ผอ.จดัซ้ือจดัหา 

บจ. ไทยออโตอินดสัตรี ธุรกจิผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

2545 - ปัจจุบนั กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

ผอ.จดัซ้ือจดัหา 

บจ. ซมัมิท อาร์ แอนด ์ดี เซ็นเตอร์ ประกอบกจิการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์

ยานยนตแ์ละสอบเทียบเคร่ืองมือวดัวิเคราะห์วิจยัและ

พฒันาเทคโนโลย ีออกแบบเคร่ืองมือ แม่พมิพแ์ละ

กระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร (ต่อ) 2545 - ปัจจุบนั กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

ผอ.จดัซ้ือจดัหา 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล น าเขา้ผลิตภณัฑป์ระเภทเหล็ก ผลิตเหลก็แผน่รับจา้งตดั

เหลก็ 

 

6. นายฮาจิเมะ คาโตะ 
 
วนัที่ไดรั้บแต่งต ั้ง 
12 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

56 Faculty of Science and 
Engineering , 
Department of 
Metallurgical 
Engineering, Kindai 
University 
 
หลกัสูตร : IOD 
-  Director 
Accreditation Program 
(DAP 146/2018) 

ทางตรง 
- ไม่มี - 

 
ทางออ้ม 

- ไม่มี - 

ไม่มี 
 

บริษทัจดทะเบียน ไม่มี  
 กุมภาพนัธ์  2561 - ปัจจุบนั กรรมการ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
ผูจ้ดัการทัว่ไปส่วนงานวิจยัและ
พฒันา 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์

บริษทัทัว่ไป 
มกราคม 2553 - ปัจจุบนั รองประธาน HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุด

ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์

7. นายปริญญา ไววฒันา 
 
วนัที่ไดรั้บแต่งต ั้ง 
2 เมษายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72   ปริญญาตรี (บญัชี
บณัฑิต) 

  สาขาการบญัชี  
  จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

 
หลกัสูตร : IOD 
- 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 

ทางตรง 
- ไม่มี - 

 
ทางออ้ม 

- ไม่มี - 

 ไม่มี  บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
มีนาคม 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. นวนคร อสงัหาริมทรัพย ์
พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบนั 
2548 - ปัจจุบนั 
 
2548 - พฤษภาคม 2559 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก  ากบัดูแล
กจิการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก  าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก  ากบัดูแลกจิการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์

2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก  าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการการลงทุน 
ประธานกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล การลงทุนบริษทัอ่ืน 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
กรรมการก  ากบัดูแลกจิการ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่ เทคโนโลย ี/ ส่ือสาร 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

นายปริญญา ไววฒันา (ต่อ) 
 

(MIR 2/2008) 
- Role of the 

Compensation   
     Committee (RCC 

10/2010 
8. นายอภินนัท ์ณ ระนอง 
 
วนัที่ไดรั้บแต่งต ั้ง 
2 เมษายน 2548 
 

 69 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
หลกัสูตร : IOD 
- Director Accreditation 
  Program (DAP -

35/2005)  
- Audit Committee 

Program  
  (ACP 9/2005) 
- Monitoring the 

System of  
  Internal Control and 

Risk Management 
(MIR 2/2008) 

ทางตรง 
- ไม่มี - 

 
ทางออ้ม 

- ไม่มี - 

 ไม่มี  บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบนั 
 
2548 - ปัจจุบนั 
 
 
2548 - พฤษภาคม 2559 

ประธานกรรมการสรรหาและ
ก  าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก  ากบัดูแลกจิการ 
กรรมการสรรหาและก  าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์

บริษทัทัว่ไป 
2541 - ปัจจุบนั กรรมการ   

ประธานบริหาร 
บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด  บริการจดังานเล้ียง 

พฤษภาคม 2557- ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ.อมตะ ซมัมิท รีทส์ แมเนจเมน้ท ์ ผูจ้ดัการกองทรัสตเ์พือ่ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์
(เม่ือไดรั้บอนุมตัิจากส านกังานคณะกรรมการก  ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 
 
 

9. นายฉตัรชยั เอียสกุล 
 
วนัที่ไดรั้บแต่งต ั้ง 
17 พฤษภาคม 2553 
 
 
 
 
 

64 ปริญญาโท 
สาขาเศรษฐศาสตร์  การ
วางแผนและนโยบาย 
Northeastern 
University 
 
หลกัสูตร : IOD 
- Director Accreditation 
  Program (DAP 
84/2010)  

ทางตรง 
- ไม่มี - 

 
ทางออ้ม 

- ไม่มี - 

ไม่มี   บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
2553 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก  าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการก  ากบัดูแลกจิการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์

2558 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการบริษทั บมจ. ไทยบรรจุภณัฑ ์และการ
พิมพ ์

ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑแ์ละการพิมพ ์

บริษทัทัว่ไป 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการบริษทั บจ.ธญัญกจิ เซอร์วิส โกดงัและท่าเทียบเรือ 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

10. นายวีรวฒัน์  ขอไพบูลย ์
 
วนัที่ไดรั้บแต่งต ั้ง 
26 มกราคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกจิ  
University of New 
Haven 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลกัสูตร : IOD 
- Director 
Accreditation 
Program, class 
13/2004 
- Director Certification 
Program, class 
151/2011 
- Financial Statements 
for Directors, class 
14/2011 
 
หลกัสูตร : EDP 
- TLCA Executive 
Development Program  
รุ่น 12 

ทางตรง 
- ไม่มี - 

 
ทางออ้ม 

- ไม่มี - 

ไม่มี   บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
2559 - ปัจจุบนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก  าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการก  ากบัดูแลกจิการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์

2543 - กนัยายน 2560 กรรมการ  บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี ผลิตและจ าหน่ายแบตเตอร่ี 
2556 - กรกฎาคม 2560 รองประธานกรรมการ 

รองประธานบริษทัฯ สายงาน
การตลาดและการขาย 

2556 - 2557 รองประธานบริษทัฯ สายงาน
การตลาดและการขาย 

บริษทัทัว่ไป 
2546 - กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. ผลิตภณัฑ ์3เค  ตวัแทนจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต,์ แบตเตอร่ีรถกอล์ฟ, 

แบตเตอร่ีเพือ่แสงสว่าง และแบตเตอร่ีรถมอเตอร์ไซด ์2553 - 2557 รองประธานอาวุโส 
2558 - กนัยายน 2560 ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
ตุลาคม 2560 - มกราคม 
2561 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารร่วม 

2543 - กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. ไทย นนัเฟอรัส เมทลั  ประกอบกจิการหลอมตะก ัว่ผสมและตะก ัว่บริสุทธ์ิ 
2551 - กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. 3เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี  ผลิตและจ าหน่ายงานโลหะ, ขาย, ให้เช่า และใหบ้ริการ

บ ารุงรักษาซ่อมแซมแบตเตอร่ี 
2553 - กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส  ผลิตและจ าหน่ายเก ีย่วกบัพลาสติกทกุชนิด 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการประจ าคณะ

บริหารธุรกจิและการบญัชี 
ประเภทผูท้รงคุณวุฒิ           

มหาวทิยาลยัขอนแกน่  สถานบนัการศึกษา 

กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์  การขนส่งและคลงัสินคา้ให้เช่า 
 

11.นายสนัติ พฒันะเมลือง 
 
วนัที่ไดรั้บแต่งต ั้ง 
12 กุมภาพนัธ์ 2561    

41 ปริญญาโท 
คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

ทางตรง 

10,559,200 หุ้น 
(4.06%) 

นอ้งชาย นายสริศ 
พฒันะเมลือง และ
นอ้งชาย 
นางสาวสิริณา 

บริษทัจดทะเบียน    ไม่มี 
กุมภาพนัธ ์2561 - ปัจจุบนั กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์
บริษทัทัว่ไป    
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

นายสนัติ พฒันะเมลือง (ตอ่)  
หลกัสูตร : IOD 
 - Director 
Certification Program 
(DCP 253/2018) 
-Director   
Accreditation Program 
(DAP 156/2019) 

 
ทางออ้ม 

- ไม่มี - 

พฒันะเมลือง 
 

2560 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2 ซ้ือ ขาย ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ ซ้ือ ขาย ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. อมตะ ปีโตรเลียม ประกอบกจิการคา้เก ีย่วกบัพลงังาน 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์  
ดีเวลลอปเมนท ์

ซ้ือ ขาย ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย ์

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชูโกกุ เซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตช้ินส่วนยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์ 
และอิเลก็ทรอนิคส์  และอ่ืนๆ 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล ผลิตพวงมาลยัรถยนต ์ฝาครอบแตร 
และหวัเกยีร์รถยนต ์

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนูแฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตช้ินส่วนยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์ 
และอิเลก็ทรอนิคส์  และอ่ืนๆ 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. อมตะ ซมัมิท เรดด้ี บลิท ์ ให้เช่าและจ าหน่ายโรงงาน 
 

12. นางสาวสิริณา พฒันะเมลือง 
 
วนัที่ไดรั้บแต่งต ั้ง 
11 พฤษภาคม 2559         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 ปริญญาโท 
สาขาอกัษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 
 
หลกัสูตร : IOD 

 - เลขานุการบริษทั  
 - Financial Statements 

for Directors 
(FSD26/2014) 

 - Director Certification 
Program 
(DCP227/2016) 

 - Ethical Leadership 

ทางตรง 

10,196,300 หุ้น
(3.92%) 

 
ทางออ้ม 

- ไม่มี - 

พี่สาว  นายสริศ 
พฒันะเมลือง และ
พี่สาวนายสนัติ  
พฒันะเมลือง 

บริษทัจดทะเบียน ไม่มี  ให้เช่าและจ าหน่ายโรงงาน 
ตุลาคม 2561 -  ปัจจุบนั ผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงาน

บญัชีและการเงิน 
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์
สิงหาคม 2559 - 
กุมภาพนัธ ์2561  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

พฤษภาคม 2559  - ปัจจุบนั กรรมการ 
2545 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวุโส - ส่วนงาน

บริหารธุรกจิ และส่วนงานจดัหา
รักษาการผูจ้ดัการทัว่ไปส่วนงาน
บริหารธุรกจิ 

บริษทัทัว่ไป 
2556 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป - ส่วนส านกังาน บจ. ซมัมิท ซูโกกุ เซอิร่า ผูผ้ลิตน็อตพิเศษ ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์
พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ และ 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

นางสาวสิริณา พฒันะเมลือง (ตอ่) 
 
 

Program 
   (ELP9/2017) 
   หลกัสูตร : TLCA 
 - Executive   
Development 

 Program 
(EDP15/2014) 

 
ช่ัวโมงพัฒนาความรู้
ต่อเน่ือง (CPD) ด้าน
บัญชี 6 ชม. : 
สภาวชิาชีพบญัชี 
-เร่ืองเล่าข่าวทุจริตและ
ผดิมาตรฐานบญัชีของ
บริษทัจดทะเบียน รุ่นที่ 
3/62 
 

เมษายน 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ และ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนู
แฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตช้ินส่วนยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์และ
อิเลก็ทรอนิคส์ และอ่ืนๆ 

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ และ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตช้ินส่วนยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์และ
อิเลก็ทรอนิคส์ และอ่ืนๆ 

    

13. นายสวสัด์ิ สุขะอาจิณ 
 

51 
 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลยั 

ทางตรง 
- ไม่มี - 

 
ทางออ้ม 

- ไม่มี - 

ไม่มี บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
มิถุนายน 2561 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวุโส ส่วนงาน

ผลิต และ รักษาการผูจ้ดัการ
ทัว่ไปส่วนงานผลิต  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์และชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์

สิงหาคม 2558 - มิถุนายน 
2561 

ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวุโส - ส่วนงาน
จดัหา 

2554 - มกราคม 2558 ผูจ้ดัการทัว่ไป - ส่วนงานคุณภาพ  
บริษทัทัว่ไป 
กุมภาพนัธ์ - มิถุนายน 
2558 

ผูอ้  านวยการ ส่วนงานผลิต บจ.วาย เอส เอส (ประเทศไทย) ผลิตช้ินส่วนระบบกนักระเทีอน ส าหรับรถยนต ์และ
รถจกัรยานยนต ์

2541 - 2554 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต บจ. ไทยยางกจิไพศาล ผลิตยางทางเทคนิคส าหรับผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์
14. คุณภทัรา  ชยัยศบูรณะ 
 
 
 

47 ปริญญาโท การตลาด 
มหาวทิยาลยั โคเวนทรี 
ประเทศองักฤษ 
ปริญญาตรี นิเทศ

ทางตรง 
- ไม่มี - 

 
ทางออ้ม 

ไม่มี บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
มกราคม 2562 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวุโส ส่วนงาน

ปฏิบตักิารธุรกจิและ วจิยัและ
พฒันา 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์และชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ตา่งรถยนต ์
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

คุณภทัรา  ชยัยศบูรณะ (ต่อ) 
 

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ไม่มี - มกราคม 2561 - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป - ส่วนงาน
ปฏิบตักิารธุรกจิ 

2555 - 2560 ผูจ้ดัการ ฝ่ายการตลาด 
15. นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม 
 
วนัที่ไดรั้บแต่งต ั้ง 
14 พฤษภาคม 2555  
 
 
ที่อยูต่ิดตอ่ : 
     19/5 หมู่ 3  

ต าบลบา้นสวน 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัชลบุรี 
20000 
 

การมีส่วนไดเ้สียในวาระการ 
ประชุม 
    - ไม่มี    
 
นางกสิตา  พทิกัษ์สงคราม 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 ปริญญาโท 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิ
มหาบณัฑติ 

วิชาการบริหารและ
พฒันาทรัพยากร
มนุษย ์

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 
หลกัสูตร :  
โดย IOD 
- Company Secretary 

Program 
(CSP46/2012) 

- Company Reporting 
Program CRP3/2012) 

- Board Reporting 
Program 

 (BRP13/2014) 
- Anti-Corruption the 

Practical Guide 
(ACPG 21/2015) 

โดย TLCA 
- Fundamental Practice 

for Corporate 
Secretary (FPCS) 

- IR Certification 2016 
โดย SEC, SET 
- Smart Disclosure 

Program (SDP)  
- การใชง้านระบบ SPC 

ทางตรง 
- ไม่มี - 

 
ทางออ้ม 

- ไม่มี - 

ไม่มี บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบนั 
 
 
 
พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบนั 
 
 
 
2554   ปัจจุบนั 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และก  าหนดค่าตอบแทน 
เลขานุการคณะกรรมการก  ากบั
ดูแลกจิการ 
เลขานุการบริษทั 
หัวหนา้แผนก ฝ่ายก  ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกั 
 ทรัพยแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์

บริษทัทัว่ไป 

2550 - 2551 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายธุรการ บจ. มารูอิ อินดสัตรี (ไทยแลนด์) ผลิตช้ินส่วนพลาสติกส าหรับยานยนต ์
2548 - 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการผูจ้ดัการฝ่ายผลิต บจ. คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล  ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กฬีาทางน ้ า 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

นางกสิตา  พทิกัษ์สงคราม (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straight Through  
- Basic IR Training 
- Stock Valuation for 

IR 
- Good Practices for  

Analyst Presentation 
- แนวทางการจดัท า
รายงานการก  ากบัดูแล
กจิการทีดี่  ส าหรับ
บริษทัจดทะเบียน ปี 
2556 

- การบริหารความ
รับผดิชอบตอ่สงัคม
เพื่อการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื ปี 2558 

- Responsible Supply 
Chain Management ปี 
2558 

- การจดัท ารายงาน
ความรับผดิชอบต่อ
สงัคม รุ่น 1 ปี 2558 

โดยสถาบันอื่นๆ 
- โครงการพฒันา
ผูบ้ริหาร Global Mini 
MBA รุ่นที่ 78   

 คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัชมหาวิทยาลยั
ธรรมศาสตร์ 

- PA (Personal 
Assistant) training ปี 
2558 (Thailand 
Chapter Young 
Presidents' 
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ช่ือ-สกุล 
อายุ 
(ปี) คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทั 

(%)      
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัตกิาร
กระท าผดิ ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษทั 

นางกสิตา  พทิกัษ์สงคราม 
(ต่อ) 
 

Organization Inc.) 
- การจดัประชุมผูถื้อ
หุ้นตามหลกัการก  ากบั
ดูแลกจิการที่ดี     ปี 
2559 

- AGM 100 ปี 2559 
- สิทธิและหนา้ที่ของผู ้
ถือหุ้น บนมิติ หยนิ-
หยาง : ขาว-ด า ท  าใน
ส่ิงที่ถูกตอ้ง” 

- PA (Personal 
Assistant) training ปี 
2559 (Thailand 
Chapter Young 
Presidents' 
Organization Inc.) 

16. คุณณภสัสร  สินนะจิตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 ปริญญาโท   
บริหารธุรกจิ   
มหาวทิยาลยับูรพา     
 
ช่ัวโมงพัฒนาความรู้
ต่อเน่ือง (CPD) ด้าน
บัญชี 6 ชม. : 
-ไม่มี- 
แผนการอบรมภายใน
ปี 2563  

ทางตรง 
- ไม่มี - 

 
ทางออ้ม 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 

ไม่มี บริษทัจดทะเบียน ไม่มี 
พฤษภาคม 2562- ปัจจุบนั 
มกราคม 2562 - ปัจจุบนั 

ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี 
ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปอาวุโส 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหน่ายสายควบคุมรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต ์

พฤศจกิายน 2561 -
มกราคม 2562 

ผูจ้ดัการอาวุโสการเงินและบญัชี บริษทั เบนมาร์ค อิเลค็โทรนิค  
(ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาขน) 

ผลิตอุปกรณ์ช้ินส่วนอิเลค็โทรนิคและอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์

บริษทัทัว่ไป 
ธนัวาคม 2559 -
พฤศจกิายน 2562 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี - การเงินและ
ภาษีอากร 

บริษทั โรเบิร์ตบอ๊ช ออโตโมทีฟ 
เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ  ากดั 
 

ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ยานยนต ์

มิถุนายน 2558 - 
พฤศจกิายน 2559 

ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชี -การเงิน
และบริหาร 

บริษทั เอะซาคิ อินดสัเตรียล (ไทย
แลนด์) จ  ากดั 

ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ยานยนต ์

พฤษภาคม 2552 -  
มิถุนายน 2558 

ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

บริษทั ไทยซมัมิท พีเค คอร์
ปอเรชัน่ จ  ากดั 

ผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ยานยนต ์
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 ในปี  2562 บริษัทได้จัดท ำจดหมำยข่ำวท่ีน ำเสนอถึงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทเผยแพร่ใน
หนังสือพิมพ์ทันหุ้น  ฉบับวันท่ี 27 พฤศจิกำยน 2562  

การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน/ 
การจัดท าจดหมายข่าวที่น าเสนอถึงฐานะทางการเงนิ 



  

125 
 

 
 
 

เรียน         ผูถื้อหุน้ บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกดั (มหำชน) 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกดั (มหำชน) ไดรั้บกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั มี
กรรมกำรตรวจสอบ 4 ท่ำน มีคุณสมบติัครบถว้นตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และสอดคลอ้งกบัขอ้ก  ำหนดของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยฯ์ มีรำยนำม และจ ำนวนคร้ังเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปี 2562 
ดงัน้ี  
 
 

 
 
 
 
 
 

* นำยปริญญำ ไววฒันำ  เป็นกรรมกำรตรวจสอบผูมี้ควำมรู้และประสบกำรณ์ดำ้นบญัชีและกำรเงิน  

 
    คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีตำมขอบเขต หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำก  
คณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประกำศตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
          ในรอบปี 2562 (เร่ิมวนัท่ี 1 ตุลำคม  2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562) คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีกำรประชุม
รวม 4 คร้ัง บำงคร้ังไดมี้กำรประชุมร่วมกบัผูบ้ริหำร ผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีสำระส ำคญัสรุได้
ดงัน้ี 

1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัได้
จดัท ำข้ึนอยำ่งถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่ำ งบ
กำรเงินดงักล่ำว มีควำมถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี หลกักำรบญัชี และวิธีปฏิบติั
ทำงบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งไดมี้กำรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเก่ียวขอ้งทุกไตรมำส 
 
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภำพ โดยว่ำจ้ำงผูเ้ช่ียวชำญกำรตรวจสอบภำยในมำด ำเนินกำรตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบภำยในตำมแผนงำนตรวจสอบประจ ำปีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำและ

ล ำดบั
ที่ 

ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง 
จ ำนวนคร้ัง 
กำรประชุม 

จ ำนวนคร้ัง 
กำรเข้ำร่วมประชุม 

1 นำยปริญญำ    ไววฒันำ* 
ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 
4 4 

2 นำยอภินนัท ์    ณ ระนอง กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 

3 นำยฉตัรชยั      เอียสกุล กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 

4 นำยวีรวฒัน์     ขอไพบูลย ์ กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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อนุมติั ซ่ึงครอบคลุมระบบงำนท่ีส ำคญั รวมทั้งไดม้อบหมำยใหติ้ดตำมผลกำรแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องตำม
รำยงำนผลกำรตรวจสอบดว้ย เห็นว่ำบริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ และเหมำะสมกบัลกัษณะ
ของกิจกำร และไม่พบขอ้บกพร่อง หรือจุดอ่อนเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเป็นสำระส ำคญั มีกำรดูแล
รักษำทรัพยสิ์นอยำ่งเหมำะสม รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงครบถว้น นอกจำกน้ี ไดส้อบทำนระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำภำรกิจ ขอบเขตกำรปฏิบติังำน หนำ้ท่ี ควำมรับผิดชอบ อตัรำก ำลงั และควำม
เป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยก ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนดำ้นกำรบริหำรต่อกรรมกำรผูจ้ดักำร มีควำมเห็นว่ำ กำรตรวจสอบ
ภำยในของบริษทัเป็นไปอยำ่งอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล 
 
3. สอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทัโดยองคร์วม (Enterprise Risk Management : ERM) ซ่ึงบริษทัเป็นผู ้
บ่งช้ีควำมเส่ียง ประเมินควำมเส่ียงทั้งจำกปัจจยัภำยใน และปัจจัยภำยนอก ประกอบด้วยควำมเส่ียงด้ำน       
กลยุทธ์ ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร รวมถึงควำมเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดกำรข้อมูลด้ำน เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ควำมเส่ียงกำรบริหำรจดักำรทำงกำรเงิน และควำมเส่ียงกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
หน่วยงำนก ำกบัดูแล โดยมีกำรจดักำรควำมเส่ียง และติดตำมควำมคืบหน้ำของแต่ละหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ สำมำรถปฏิบติังำนไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีก  ำหนดไว ้และหำกเกิดเหตุกำรณ์ท่ีอำจมีผลต่อกำร
บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร สำมำรถจัดกำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้อย่ำงทันกำล  ซ่ึง
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีขอ้เสนอแนะในกำรปรับปรุงควำมเส่ียงต่ำงๆ และมีควำมเห็นว่ำ บริษทัมีระบบ
กำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเพียงพอ และควรเฝ้ำติดตำมปรับปรุงเพื่อให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงมี
ประสิทธิผลอยำ่งต่อเน่ืองยิง่ข้ึน 
 
4. สอบทำนให้บริษทัมีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก  ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยห์รือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั มีควำมเห็นว่ำ ไม่พบข้อบกพร่องท่ีมี
สำระส ำคญัในเร่ืองกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
5. พิจำรณำผลกำรตรวจสอบของผูต้รวจสอบภำยใน ในกำรสอบทำนกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตของผูต้รวจสอบภำยใน และสอบทำนควำมถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอของเอกสำรอำ้งอิงท่ีใชต้อบ
แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ของโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อตำ้นทุจริต (CAC) เพื่อยืน่ต่ออำยใุบรับรอง (Re-certification) ตำมขั้นตอนและกระบวนกำรท่ี CAC 
ก ำหนด ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริษทัมีมำตรกำรเพียงพอในกำรต่อตำ้น และตรวจพบกำร
ทุจริต และคอร์รัปชัน่อยำ่งมีประสิทธิภำพ เมื่อวนัท่ี 5 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบติั
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตมีมติให้กำรรับรองต่ออำยุใบรับรอง (Re-certification) โดยใบ
ประกำศรับรองท่ีบริษทัไดรั้บจะมีอำยุ 3 ปี นับจำกวนัท่ีมีมติให้กำรรับรอง ซ่ึงแสดงถึงควำมยึดมัน่ในกำร
ด ำเนินธุรกิจอยำ่งเป็นธรรม โปร่งใส และใหค้วำมส ำคญัในกำรต่อตำ้นคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและ
ทำงออ้ม 
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6. สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อกำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแยง้ทำง
ผลประโยชน์  กำรปฏิบติัตำมหลกัจรรยำบรรณธุรกิจ และจรรยำบรรณของกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำน 
ไม่พบรำยกำรท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองดงักล่ำวอย่ำง
ถูกตอ้งครบถว้น  รวมทั้งไดป้ฏิบติัเป็นไปตำมหลกัจรรยำบรรณฯ ท่ีก  ำหนดอยำ่งเหมำะสม 
 
7. พิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชีฯ และค่ำตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำผลกำรปฏิบติังำนของผูส้อบบญัชีในปีท่ีผ่ำนมำ รวมทั้งควำมรู้ 
ควำมเช่ียวชำญ และควำมเป็นอิสระ และไดเ้สนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
แต่งตั้งนำยกฤษฎำ เลิศวนำ และ/หรือ นำงสำววิสสุตำ จริยธนำกร และ/หรือนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ แห่ง
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ  ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2563 (รอบบญัชี 1 ตุลำคม 2562 – 30 กนัยำยน 2563) 
ค่ำสอบบญัชีรวม 1,240,000 บำท (ไม่รวมค่ำตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 
จ  ำนวน 360,000 บำท) 
 
โดยสรุปในภำพรวมแล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำท่ีครบถว้นตำมท่ีระบุไวใ้นกฎบัตร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั และมีควำมเห็นว่ำบริษทัมีกำรรำยงำน
ขอ้มูลทำงกำรเงิน และกำรด ำเนินงำนอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น  มีระบบกำรควบคุมภำยใน  กำรตรวจสอบ
ภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม และมีประสิทธิผล มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้ก  ำหนด และขอ้
ผูกพนัต่ำงๆ มีกำรปฏิบติักับรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอย่ำงถูกต้อง มีกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งกบัระบบกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้รวมทั้งมีกำรพิจำรณำควำมเป็นอิสระของผูส้อบ
บญัชีเพ่ือแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี 
                                   
 
 
 
 

(นำยปริญญำ    ไววฒันำ) 
     ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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 เรียน    ผูถื้อหุน้ บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำำกดั (มหำชน) 
 
  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  ประกอบดว้ยกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีควำมเป็นอิสระ 4 ท่ำน 
ลว้นเป็นผูม้ีควำมรู้ และประสบกำรณ์  ปฏิบติัหน้ำท่ีตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษทั 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำท่ีครบถ้วนตำมท่ีระบุในกฎบัตร
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ดงัน้ี 
งำนดำ้นกำรสรรหำ 
1. จดัท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรชุดย่อย โดยก ำหนดจ ำนวน โครงสร้ำง 

และ องคป์ระกอบของคณะกรรมกำร คุณสมบติัของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือเสนอขอ
อนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. จดัท ำหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรสรรหำ ผูบ้ริหำรระดบัสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
3. พิจำรณำสรรหำและเสนอบุคคลท่ีเหมำะสมให้ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทั และกรรมกำรชุดย่อย และผูบ้ริหำร

ระดบัสูง 
4. สนบัสนุนใหบ้ริษทัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยเสนอรำยช่ือบุคคลเขำ้รับกำรพิจำรณำสรรหำเป็นกรรมกำรบริษทั 
5. ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวกบักำรสรรหำตำมไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
งำนดำ้นกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. จดัท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

บริษทั กรรมกำรชุดยอ่ย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั และขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 
2. จดัท ำหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมกบัหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรระดบัสูง

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั 
3. ใหค้  ำช้ีแจงและตอบค ำถำมท่ีเก่ียวขอ้งค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
4. รำยงำนนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (56-

1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั  
5. ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

 
 
 

 
 
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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ทั้งน้ีคณะกรรมกำรฯ ทุกท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมกำรประชุม  สรุปไดด้งัน้ี 
 

ล ำดบั

ที่ 
ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง 

จ ำนวนคร้ัง 

กำรประชุม 

จ ำนวนคร้ัง 

กำรเข้ำร่วมประชุม 

1 นำยอภินนัท ์      ณ ระนอง ประธำน 2 2 

2 นำยปริญญำ       ไววฒันำ  กรรมกำร 2 2 

3 นำยฉตัรชยั        เอียสกุล  กรรมกำร 2 2 

4 นำยวีรวฒัน์       ขอไพบูลย ์ กรรมกำร 2 2 

 

 

 
(นำยอภินนัท ์   ณ ระนอง) 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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 เรียน    ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
 

  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  ประกอบดว้ยกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีควำมเป็นอิสระ 4 ท่ำน ลว้นเป็นผูม้ี
ควำมรู้ และประสบกำรณ์  ปฏิบติัหน้ำท่ีตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
  ในปี 2562 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ปฏิบติัตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัอย่ำง
ครบถว้น  พิจำรณำและทบทวนกำรน ำหลกัปฏิบติัตำม CG Code ไปปรับใชต้ำมบริบททำงธุรกิจของบริษทัแลว้   และได้
ร ำ ย ง ำ น ผ ล ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร บ ริ ษั ท ต ำ ม ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม  ซ่ึ ง ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม  
ทุกคร้ัง คณะกรรมกำรฯ ไดร้ำยงำน แสดงควำมเห็นและใหข้อ้เสนอแนะอยำ่งอิสระ  โดยส่งเสริมและติดตำมควำมคืบหนำ้
ข อ ง ก ร ะบ วน ก ำ รพัฒน ำ ก ำ ร ก ำ กั บ ดู แ ล กิ จ ก ำ ร ท่ี ดี แ ล ะ ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อสั ง ค ม อ ย่ ำ ง ต่ อ เ น่ื อ ง  
กำรพิจำรณำปรับปรุงคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร  (CG Handbook) ในกำรประชุมคร้ังท่ี 2/2562 เมื่อวนัท่ี 6 สิงหำคม 
2562 ซ่ึงประกอบดว้ยจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบำยทั้งหมดของบริษทั  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่  รวมทั้งให้แนวทำง ขอ้เสนอแนะอ่ืนท่ีจ  ำเป็นเพ่ือกำรปรับปรุงและพฒันำกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรของบริษทั 

 
 ทั้งน้ีคณะกรรมกำรฯ ทุกท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมกำรประชุม  สรุปไดด้งัน้ี 
 

ล ำดบั

ที่ 
ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง 

จ ำนวนคร้ัง 

กำรประชุม 

จ ำนวนคร้ัง 

กำรเข้ำร่วมประชุม 

1 นำยปริญญำ       ไววฒันำ ประธำน 2 2 

2 นำยอภินนัท ์      ณ ระนอง  กรรมกำร 2 2 

3 นำยฉตัรชยั        เอียสกุล  กรรมกำร 2 2 

4 นำยวีรวฒัน์       ขอไพบูลย ์ กรรมกำร 2 2 

 

 

 

 
(นำยปริญญำ     ไววฒันำ) 

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

รายงานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
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 เรียน     ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
 
  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ำกดั (มหำชน) ไดรั้บกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำร
บริษทั  มีกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 6 ท่ำน มีรำยนำมดงัน้ี 
 

ล ำดบั
ที่ 

ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง 
จ ำนวนคร้ัง
กำรประชุม 

จ ำนวนคร้ัง
กำรเข้ำร่วม
ประชุม 

1 นำยสริศ           พฒันะเมลือง 
(กรรมกำรผูจ้ดักำร) 

ประธำน 4 4 

2 นำยสวสัด์ิ  สุขะอำจิณ1 
(ผูจ้ดักำรทัว่ไปอำวโุส – ส่วนงำนผลิต และ
ส่วนงำนคุณภำพ และรักษำกำรผูจ้ดักำร
ทัว่ไปส่วนงำนผลิต) 

กรรมกำร 4 4 

3 นำงสำวสิริณำ  พฒันะเมลือง 
(ผูจ้ดักำรทัว่ไปอำวโุส-ส่วนงำน
บริหำรธุรกิจ และส่วนงำนจดัหำ และ
รักษำกำรผูจ้ดักำรทัว่ไปส่วนงำน
บริหำรธุรกิจ) 

กรรมกำร 4 4 

4 นำงสำวภทัรำ  ชยัยศบูรณะ3 
(ผูจ้ดักำรทัว่ไปอำวโุส - ส่วนงำนปฎิบติักำร
ธุรกิจ และส่วนงำนวิจยัและพฒันำ) 

กรรมกำร 4 4 

5 นำยฮำจิเมะ  คำโตะ 
(ผูจ้ดักำรทัว่ไป – ส่วนงำนวจิยัและพฒันำ) 

กรรมกำร 4 4 

6 นำงสำวชุลีกร   สุวิจิตร3 
(ผูจ้ดักำรทัว่ไป ส่วนงำนจดัหำ) 

กรรมกำร 1 1 

 กรรมการที่ออกระหว่างปี 

1 นำยสุทน          เปรมปรี4 
(ผูจ้ดักำรทัว่ไปอำวโุส - ส่วนงำนคุณภำพ) 

กรรมกำร - - 

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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1 ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นผูจ้ดักำรทัว่ไปอำวุโส – ส่วนงำนผลิต และส่วนงำนคุณภำพ และรักษำกำรผูจ้ัดกำรทัว่ไปส่วนงำนผลิต 
วนัที่ 28 มกรำคม 2562 
2 ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นผูจ้ดักำรทัว่ไปอำวุโส – ส่วนงำนปฏิบติักำรธุรกิจ และส่วนงำนจัดหำ และรักษำกำรผูจ้ัดกำรทัว่ไปส่วน     
งำนบริหำรธุรกิจ วนัที่ 28 มกรำคม 2562 

3 ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นผูจ้ดักำรทัว่ไปอำวุโส– ส่วนงำนปฎิบติักำรธุรกิจ และส่วนงำนวิจยัและพฒันำ วนัที่ 28 มกรำคม 2562 
4 นำยสุทน  เปรมปรี ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร วนัที่ 1 ธนัวำคม 2561 (อ้างอิงตามประกาศ 013/2019) 
 

ในรอบปี 2562 (เร่ิมวนัท่ี 1 ตุลำคม  2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562) ผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงท่ีมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 
1. พิจำรณำทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  เพ่ือให้มัน่ใจว่ำสอดคลอ้ง เหมำะสม และ

สนบัสนุนใหอ้งคก์ร สำมำรถบริหำรควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
2. พิจำรณำทบทวนกรอบบริหำรควำมเส่ียง กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง ระดบักำรประเมินระดบัควำมเส่ียง 

เพื่อใหม้ีแนวทำงปฏิบติังำนท่ีเป็นปัจจุบนั และปฏิบติัไดส้อคคลอ้งตำมแนวทำงท่ีก  ำหนดไว  ้
3. พิจำรณำกำรจดักำรควำมเส่ียงต่ำงๆ ขององค์กร ไดแ้ก่ ผลประเมินควำมเส่ียงดำ้นกลยุทธ์ ควำมเส่ียงดำ้น

ปฏิบติักำร ควำมเส่ียงกำรบริหำรจดักำรทำงกำรเงิน และควำมเส่ียงกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
หน่วยงำนก ำกบัดูแล และกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging 
Risks) และควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชัน่  ตลอดจนพิจำรณำกำรตอบสนองควำมเส่ียงโดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น
และเร่งด่วนในกำรตอบสนองควำมเส่ียงจำกผลประเมินควำมเส่ียง  ระดบัควำมเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได ้
(Risk Appetite) และควำมรุนแรงของผลกระทบท่ีอำจเกิดจำกควำมเส่ียง (Risk Severity) ขององค์กร เพื่อ
ตอบสนองควำมเส่ียงใหเ้หมำะสม 

 
สรุปในภำพรวม คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีครบถว้นตำมท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั และมีควำมเห็นว่ำบริษทัฯ ด ำเนินกำร
บริหำรควำมเส่ียงไดค้รอบคลุมกบัปัจจยัเส่ียงต่ำงๆ มีกำรก ำกบั ติดตำม และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียง
ท่ีมีผลกระทบต่อเป้ำหมำยขององค์กรอย่ำงต่อเน่ือง และมีกำรจัดกำรควำมเส่ียงระดับองค์กรอย่ำงมี
ประสิทธิผล  

 
 
 

                   (นำยสริศ   พฒันะเมลือง 
 

    (นำยสริศ  พฒันะเมลือง) 
          ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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