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สารจากคณะกรรมการ 
 

  ปี 2565 เป็นอีกหน่ึงปีท่ีบริษัทด ำเนินธุรกิจด้วยควำมมุ่งม่ันพัฒนำและเฝ้ำระวังท่ำมกลำงสภำวะเศรษฐกิจโลกท่ีมี

แนวโน้มฟื้ นตัวอย่ำงต่อเน่ือง แต่ยังคงมีควำมไม่แน่นอน อันเน่ืองมำจำกปัจจัยควำมเสี่ยงท่ีภำคกำรผลิตในทุกอุตสำหกรรม
ต้องเผชิญ ได้แก่ ปัญหำกำรขำดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ท่ัวโลก ต้นทุนวัตถุดิบต่ำงๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้นในตลำดโลก ภำวะเงิน

เฟอ้ ทิศทำงดอกเบี้ยขำขึ้น และปัจจัยกำรเปลี่ยนผ่ำนไปสู่รถยนต์ EV ทั้งนี้คณะกรรมกำรบริษัทร่วมกับฝ่ำยบริหำรมีกำร

ติดตำมสถำนกำรณ์และผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงใกล้ชิด รวมถึงกำรก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือรองรับ ปรับตัว และ

พัฒนำให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในทุกรูปแบบ 

 ส ำหรับภำพรวมของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในปีน้ีมีแนวโน้มฟื้ นตัวดีขึ้นตำมกำรทยอยฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ แต่เป็น

อัตรำกำรเติบโตท่ีชะลอตัวลงเล็กน้อยจำกกำรคำดกำรณ์ในช่วงต้นปี อันเน่ืองมำจำกปัญหำกำรขำดแคลนชิปท่ีส่งผลกระทบ

อย่ำงมีนัยยะส ำคัญต่อ Supply Chain ซ่ึงเป็นผลมำจำกสงครำมรัสเซีย-ยูเครน รวมทั้งต้นทุนกำรผลิตรถยนต์ใน

ตลำดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตำมรำคำวัตถุดิบต่ำงๆ แต่กระน้ันโดยภำพรวมยอดกำรผลิตรถยนต์จะยังคงสูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ 

ด้วยแรงผลักดันจำกตลำดส่งออกรถยนต์ท่ียังคงมีควำมแข็งแกร่งและนโยบำยกำรเปิดประเทศของรัฐบำล 

  ท้ังน้ี บริษัทยังคงมุ่งม่ันสร้ำงควำมแข็งแกร่งและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ส่งเสริมให้เกิดกำรวิจัยและพัฒนำ

อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือรักษำคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับสูงสุด ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงได้รับควำมร่วมมือจำกพนักงำนทุกคนเป็นอย่ำงดี   

ตลอดจนกำรผลักดันและส่งเสริมดูแลบุคลำกรในองค์กรซ่ึงเป็นก ำลังส ำคัญของบริษัท ด้วยปณิธำนในกำรเป็นองค์กรท่ี

เติบโตอย่ำงย่ังยืน ตำมปรัชญำของบริษัท ท่ีว่ำ 

 

“สร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต  

สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้องท้ังหมด 

คนและองค์กรทีเ่ติบโตไปพร้อมกัน  

ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดย้ังเพ่ือสร้างสรรค์สังคมทีดี่” 

 

 ปรัชญำดังกล่ำวส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กรตระหนักถึงคุณค่ำของคน ควำมส ำคัญของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

กำรมีจริยธรรม มีควำมรู้ และยึดม่ันในกำรรักษำคุณภำพ มีควำมเข้ำใจต่อแนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ช่วย

ให้สังคมและสิ่งแวดล้อมสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสมดุลและย่ังยืน  

 บริษัทมุ่งม่ันในกำรบริหำรงำนภำยใต้นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ให้ควำมใส่ใจต่อกำรดูแลรักษำสังคม ชุมชน 

สภำพแวดล้อม ตลอดจนให้ควำมส ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ำย ตำมหลักกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมของ

ธุรกิจ ด้วยกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม โปร่งใส ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ เพ่ือน ำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จ

ท่ีย่ังยืนอย่ำงแท้จริง โดยบริษัทมีระบบบริหำรควำมเสี่ยงท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล และใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำน มี

กำรเฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ท้ังในและต่ำงประเทศ เพ่ือเตรียมองค์กรให้มีควำมพร้อมรับมือกับกำร

เปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึน  

 คณะกรรมกำรบริษัทขอขอบพระคุณท่ำนผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝำ่ย ฝำ่ยบริหำร และพนักงำน ท่ีมีส่วนร่วมในกำร

ผลักดันให้บริษัทประสบควำมส ำเร็จด้วยดีตลอดมำ ขอโปรดม่ันใจว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทจะยึดม่ันในกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

ค ำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝำ่ย เพ่ือกำรเติบโตในทุกมิติ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 

 

 

 

 

 

        นำยสรรเสริญ  จุฬำงกูร 

            ประธำนกรรมกำร 
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จุดเด่นทางการเงิน 

งบการเงนิของบริษัท ณ 30 กันยายน 2563 2564 2565

Financial Statement as of September 30 2020 2021 2022

ผลการด าเนินงาน Operating Performance

รายได้จากการขาย

Revenues from Sales
2,024       2,595       2,644       

รายได้ทั้งหมด

Total Revenues
2,046       2,613       2,702       

ค่าใช้จ่ายรวม

Total Expenses
1,961       2,376       2,487       

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้

Earnings Before Financial Costs and Income 
85           239          216          

ก าไรสุทธิ

Net Earnings
82           237          209          

ฐานะทาง Financial Situation

สินทรัพย์หมุนเวียน

Current Assets
1,037       1,178       1,261       

สินทรัพย์รวม

Total Assets
2,178       2,320       2,380       

หนี้สินรวม

Total Liabilities
604          729          834          

ส่วนของผู้ถือหุ้น

Shareholders Equity
1,573       1,591       1,546       

ข้อมูลตอ่หุ้น (หน่วย : บาท) Per Share Data (Unit:Baht)

ก าไรสุทธต่ิอหุ้น 

Earnings per Share (EPS)
0.32 0.91 0.80

เงินปันผลต่อหุ้นจากผลการด าเนินงาน

Dividend per Share of operating performance
0.50 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

Book Value per Share
6.06 6.12 5.95         

อัตราส่วนทางการเงนิ (หน่วย : %) Financial Ratios (Unit : %)

อตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

Debt/Equity Ratio
0.38 0.46 0.54

อตัราส่วนก าไรสุทธต่ิอรายได้รวม

Net Earnings Margin
4 9             8             

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น

Return on Equity (ROE)
5             15            13            

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

Return on Asset (ROA)
4             10            9             

(หน่วย: ลา้นบาท / Unit : Million Baht)
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1. โครงสรา้งและการด าเนินงานกลุ่มบริษัท 
 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ในปี 2565 แม้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส COVID-19 ยังคงด ำเนินอยู่ท่ัวโลก แต่หลำยประเทศก ำลัง

กลับเข้ำสู่ภำวะใกล้เคียงปกติ ซ่ึงรวมถึงประเทศไทยด้วย ท้ังน้ียังมีปจัจัยเร่ืองผลกระทบของสงครำมรัสเซีย-ยูเครน ท่ีกระทบ

ต่อห่วงโซ่กำรผลิตรถยนต์ นับได้ว่ำเป็นวิกฤติคร้ังส ำคัญของโลก ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและกำรลงทุนในหลำย

กลุ่มอุตสำหกรรมและหลำยภูมิภำค 

ภำพรวมอุตสำหกรรมยำนยนต์ของไทยมีแนวโน้มฟื้ นตัวดีข้ึน แต่เป็นอัตรำเติบโตท่ีชะลอลงเล็กน้อยจำกคำดกำรณ์

เดิมในช่วงต้นป ียอดผลิตรถยนต์ในป ี2565 จะขยำยตัวร้อยละ 2 หรืออยู่ท่ี 1.72 ล้ำนคัน จำกผลกระทบของสงครำมรัสเซีย-

ยูเครน ท ำให้เกิดปัญหำกำรขำดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ กำรล็อกดำวน์เมืองเซ่ียงไฮ้ในช่วงเดือนเมษำยน-พฤษภำคม 2565 

ท ำให้กำรขำดแคลนช้ินส่วนและเซมิคอนดักเตอร์เพ่ิมข้ึน เน่ืองจำกโรงงำนผลิตเซมิคอนดักเตอร์รำยใหญ่อยู่ท่ีเมืองเซ่ียงไฮ้ 

รวมท้ังต้นทุนกำรผลิตรถยนต์ในตลำดโลกท่ีปรับตัวสูงข้ึนตำมรำคำวัตถุดิบต่ำงๆ 

อย่ำงไรก็ตำม จำกควำมท้ำทำยในคร้ังน้ี บริษัทยังสำมำรถรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมม่ันคงของบริษัท

ให้ผ่ำนไปได้ด้วยดี จำกปัจจัยส ำคัญ คือ กำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนในกำรผลิตอย่ำงต่อเน่ือง โดยยังคงรักษำคุณภำพ

เช่นเดิม ท้ังน้ีบริษัทยังคงได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ช้ันน ำ ในกำรศึกษำและ

คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่ำงสม ่ำเสมอ พร้อมท้ังค ำนึงถึงกำรสร้ำงกระบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำรใช้

ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกระบวนกำรท ำงำนและตำมมำตรฐำนของ ISO14001 บริษัทมีกำรจัดกำรถ่ำยทอดและ

แลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ท้ังภำยในและระหว่ำงองค์กร รวมท้ังคู่ค้ำทำงธุรกิจ เพ่ือพัฒนำไปสู่ควำมส ำเร็จร่วมกันอย่ำงย่ังยืน 

 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

  บริษัทมีเป้ำหมำยหลักท่ีจะเป็นผู้ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำง

รถยนต์ในระดับโลก ซ่ึงบริษัทตระหนักว่ำปัจจัยส ำคัญท่ีจะท ำให้บริษัทสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวได้ บริษัทจะต้อง

ด ำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมกระบวนกำรและต้นทุนกำรผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกำรสร้ำงช่องทำงกำรตลำดใหม่ ควบคู่กับกำรเพ่ิมควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ท้ังในและ

ต่ำงประเทศให้มำกย่ิงข้ึน ส่วนกำรรักษำและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภำพและมำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำรของ

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์น้ัน บริษัทได้ปรับปรุงระบบกำรผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือผลิตสินค้ำท่ีมีมำตรฐำน

ระดับสำกลและสร้ำงควำมเช่ือม่ันให้กับลูกค้ำ มีกำรพัฒนำสำยกำรผลิตไปสู่ระบบอัตโนมัติ ซ่ึงช่วยลดควำมผิดพลำดและลด

จ ำนวนแรงงำนคนในกระบวนกำรผลิต รวมถึงระบบงำนอื่นๆ เช่น ระบบคลังสินค้ำ ระบบกำรขนส่ง ระบบสำรสนเทศและ

เทคโนโลยี ก็มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง อีกปจัจัยท่ีส ำคัญส ำหรับผู้ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์คือกำรวิจัยพัฒนำและออกแบบผลิต

ภัณท์ บริษัทได้ร่วมออกแบบและแก้ปญัหำผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ท้ังในและต่ำงประเทศอย่ำงต่อเน่ือง อีกท้ังเข้ำร่วม

โครงกำรวิจัยกับสถำบันกำรศึกษำช้ันน ำของประเทศไทย ในกำรพัฒนำคุณภำพเชิงวิศวกรรมโดยน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ต่ำงๆ เข้ำมำพัฒนำ พร้อมท้ังคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับธุรกิจยำนยนต์ในปัจจุบันและเป็นกำรสำนต่อวิสัยทัศน์ 

“เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ระดับโลก” ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี

พร้อมตระหนักถึงควำมย่ังยืนของทุกภำคส่วนตลอดไป  

 

1.1.1 วิสัยทัศน์และภารกิจ 

 

วิสัยทัศน์  

 เปน็ผู้ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ระดับโลก 

ภารกิจ 

 ด้ำนกำรตลำด – มุ่งสู่ตลำดโลก 

 กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ – มุ่งสู่กำรเปน็ผู้ออกแบบระดับโลก 

 ด้ำนองค์กร – มุ่งสู่ควำมเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

 ด้ำนผลิตภัณฑ์ – พัฒนำสินค้ำให้มีคุณภำพระดับโลก 
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ทำงคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภำรกิจของบริษัททุกรอบปีบัญชีของบริษัท   

ส ำหรับป ี 2565 มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทคร้ังท่ี 1/2565 ประชุมเม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2564 เห็น

ควรให้คงวิสัยทัศน์และภำรกิจดังเดิม  

 

1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ 

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 

บริษัทเดิมมีช่ือว่ำ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จ ำกัด ก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 12 มิถุนำยน 2521 โดยผู้ก่อต้ัง

หลัก 2 ท่ำน คือ นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร และ นำยชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจ ำนวน 

4 ล้ำนบำท  

 

ต่อมำได้ร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ซ่ึงเป็นบริษัทผู้ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์รำยใหญ่

ท่ีสุดรำยหน่ึงของโลก  

 

ในป ี2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท ไทย

สตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) แต่สัดส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม 

 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 3 ปทีี่ผ่านมา 

ปี กิจกรรม 

2563 - ได้รับรำงวัล “Good cooperation and always support us awards Year 2019” จำก บริษัท คำวำ

ซำกิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

- ได้รับรำงวัล “100% delivery performance award” จำก บริษัท ฟอร์ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จ ำกัด 

- ได้รับรำงวัล “STA Award 2019 (Smart Resident Project)” จำก บริษัท ออโต้อัลลำยแอนซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด 

- ได้รับประกำศนียบัตร “2019 TCC Risk Management  Activity” จำก บริษัท โตโยต้ำ ไดฮัทสุ แอนด์ 

เอ็นจิเนียร่ิง เมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด 

- ได้รับประกำศนียบัตร “KUTOBA GREEN PROCUREMENT 2019” จำก บริษัท สยำมคูโบต้ำคอร์ปอเรช่ัน 

จ ำกัด 

- ได้รับประกำศนียบัตร “2019 TCC Safety Activity as Assistant Task Force” จำก บริษัท โตโยต้ำ ได

ฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด 

- ได้รับรำงวัล "2019 OUTSTANDING PERFORMANCE SUPPLIER FOR EARLY ACHIEVEMENT OF 

2025 TARGET IN ENVIRONMENT (CO2 REDUCTION) Award" จำก บริษัท โตโยต้ำ ไดฮัทสุ เอ็นจิ

เนียร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด 

- ได้รับรำงวัลหุ้นย่ังยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ ำปี 2563” จำก ตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

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

บริษัท โตโยต้ำ ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด 

- ผ่ำนกำรตรวจประเมินเพ่ือรับรองกำรต่ออำยุระบบ IATF16949 จำก บูโร เวอริทัส ประเทศไทย 

- ผ่ำนกำรตรวจประเมินเพ่ือรับรองกำรต่ออำยุระบบ ISO 9001 จำก บูโร เวอริทัส ประเทศไทย 

- ได้รับกำรรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จำกองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือน

กระจก (อบก.) โดย CFO เปน็กำรจัดท ำคำร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรในภำคอุตสำหกรรมยกระดับบริษัทข้ึน

สู่ระดับแนวหน้ำด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพแบบต่อเน่ือง 

- ได้รับรำงวัลหุ้นย่ังยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ ำปี 2564” จำก ตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2565 - ได้รับรำงวัลหุ้นย่ังยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ ำปี 2565” จำก ตลำด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ได้รับกำรรับรอง กำรต่ออำยุกำรเปน็สมำชิก โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร 
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ปี กิจกรรม 

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

ท่ี 2 

- ได้รับประกำศนียบัตร “2021 TCC Safety Activity as Assistant Task force” จำก บริษัท โตโยต้ำ ได

ฮัทสุ เอ็นจิเนียร์ร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด 

- ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015 เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ของ

บริษัทท่ีมีควำมมุ่งม่ันในกำรบริหำรจัดกำรและแสดงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ือง 

 

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

-ไม่มี- 

 

1.1.4 ข้อผูกพันท่ีบริษัทให้ค าม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือเงื่อนไขการอนุญาต

ของส านักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ (ถ้ามี) 

-ไม่มี- 

 

1.1.5 ข้อมูลบริษัท 

ช่ือบริษัท             : บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”) 

เลขทะเบียนบริษัท          : 0107548000145 

ประเภทธุรกิจ              : ประกอบธุรกิจผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และผลิตชุดควบคุมรำง

กระจกหน้ำต่ำงรถยนต์โดยจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์

หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์และ

รถจักรยำนยนต์ในต่ำงประเทศ 

ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง  

และโรงงำน     จังหวัดชลบุรี 20160 

เว็บไซต์บริษัท  : www.tscpcl.com 

โทรศัพท์   : (038) 447 200 – 05 

ทุนจดทะเบียน  : 268,500,000 บำท  

ทุนช ำระแล้ว   : 259,800,000 บำท 

ชนิดของหุ้น   : หุ้นสำมัญ 

 

ปัจจุบันบริษัทต้ังโรงงำนและส ำนักงำนใหญ่เพ่ือด ำเนินกำรผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทท้ัง 2 ประเภท อยู่ท่ี เลขท่ี 

700/737 หมู่ 1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี มีพ้ืนท่ี 50 ไร่ 56 ตำรำงวำ (ประมำณ 80,224 

ตำรำงเมตร) โดยมีรำยละเอียด ดังน้ี 

 

พ้ืนท่ีใช้ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่งสินค้า  พ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

ส่วนกำรผลิตสำยควบคุม 

   - สำยควบคุมรถยนต์ 

   - สำยควบคุมรถจักรยำนยนต์ 

 

          7,503 

          2,236 

ส่วนกำรผลิตชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์            2,052 

ส่วนกำรจัดเตรียมช้ินส่วนกำรผลิต           8,525 

พ้ืนท่ีจัดเก็บและจัดส่งสินค้ำ           11,574 

พ้ืนท่ีใช้สอยร่วม             8,958 

พ้ืนท่ี Free Area            8,542 

พ้ืนท่ี Loading Area             1,010 

รวม          50,400 
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

บริษัทมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้กับคู่ค้ำท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ โดยสำมำรถสรุปโครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท

แยกตำมผลิตภัณฑ์ในช่วงป ี2563 - 2565 ได้ดังตำรำงต่อไปน้ี  
 

สายผลิตภัณฑ์ 

2563 2564 2565 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

รายได้ 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน 

(ร้อยละ) 

รายได้จากการขายในประเทศ 1,951 95 2,470 94 2,499 92 

- สำยควบคุมรถยนต์ 1,351 66 1,775 68 1,740 66 

- สำยควบคุมรถจักรยำนยนต์ 354 17 358 14 390 14 

- ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 240 12 330 13 341 11 

- อื่นๆ 6 0 7 0 28 1 

รายได้จากการขายต่างประเทศ 73 4 125 5 146 6 

- สำยควบคุมรถยนต์ 20 1 39 1 26 1 

- สำยควบคุมรถจักรยำนยนต์ - - - - - - 

- ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ - - - - - - 

- อื่นๆ 53 3 86 3 120 5 

รายได้อื่น       

- อื่นๆ 25 1 21 1 58 2 

รวมรายได้ 2,049 100 2,616 100 2,703 100 

 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสำมำรถแบ่งออกได้เปน็ 2 ประเภทคือ 

1) สำยควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย 

- สำยควบคุมระบบต่ำงๆ ภำยในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อำทิเช่น สำยเปิดฝำกระโปรงหน้ำ-

หลัง สำยสตำร์ทเคร่ืองยนต์ สำยคันเร่ง สำยเกียร์ เปน็ต้น 

- สำยควบคุมระบบต่ำงๆ ของรถจักรยำนยนต์ (Motorcycle Control Cable) อำทิเช่น สำยเบรค สำยคลัช 

สำยวัดรอบ สำยเร่งควำมเร็ว เปน็ต้น 

2) ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

แบบใช้สำยควบคุมส ำหรับรถยนต์ทุกประเภทกำรผลิตสำยควบคุมและชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์แบบ

ใช้สำยควบคุมต่ำงๆ ท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น บริษัทท ำกำรผลิตภำยใต้สัญญำกำรใช้สิทธิและรับควำมช่วยเหลือทำงด้ำน

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

LEX Corporation) ซ่ึงเป็นผู้ผลิตสำยควบคุมส ำหรับยำนยนต์ช้ันน ำของประเทศญ่ีปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

ของบริษัท 

 

1.2.2 ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ 

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ และ การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. สำยควบคุมรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ (Control Cable) 

2. ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ (Window Regulator) 

 

  บริษัทท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ผลิตช้ินส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM 

(Replacement Equipment Manufacturer) เพ่ือส่งให้แก่โรงงำนประกอบของลูกค้ำ ผู้ผลิตช้ินส่วน 
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และศูนย์อะไหล่ ซ่ึงได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ ท้ังในและต่ำงประเทศ รวมถึงบริษัทต่ำงๆ ใน

เครือของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน โดยรำยละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีดังน้ี 
 

1. สายควบคุม (Control Cable) 

บริษัทท ำกำรผลิตสำยควบคุมท้ังท่ีใช้กับรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ โดยสำยควบคุมเป็นอุปกรณ์ท่ีมี

ควำมส ำคัญมำก เน่ืองจำกเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรควบคุมระบบต่ำงๆ ของรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ 

อำทิเช่น ระบบเบรค ระบบสตำร์ทเคร่ืองยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช เป็นต้น บริษัทมียอดขำย

สำยควบคุมในปี 2565 คิดเป็นสัดส่วนประมำณ ร้อยละ 80 ของยอดขำยรวม โดยเป็นกำรขำยในประเทศ

ร้อยละ 79 และเป็นกำรขำยต่ำงประเทศร้อยละ 1.21 ของยอดขำยรวมของสำยควบคุม ท้ังน้ีรำยละเอียด

ของผลิตภัณฑ์สำยควบคุมของบริษัทมีดังน้ี 

 

สำยควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable) 

บริษัทผลิตสำยควบคุมระบบต่ำงๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์น่ังส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนำด 1 ตัน 

ซ่ึงโดยเฉล่ียแล้วในรถยนต์ 1 คัน จะมีสำยควบคุมประมำณ 8 - 16 ประเภท ท ำหน้ำท่ีควบคุมกำรท ำงำนของ

ระบบต่ำงๆ ในรถยนต์ เช่น เคร่ืองยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ท้ังน้ี บริษัทสำมำรถผลิตสำยควบคุมท่ีใช้ในรถยนต์ได้

ทุกๆ ประเภท 

 

ภำพสำยควบคุมหลักของรถยนต์ท่ีบริษัทผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจำกสำยควบคุมดังแสดงในแผนภำพข้ำงต้นแล้ว บริษัทยังสำมำรถผลิตสำยควบคุมท่ีใช้ควบคุมระบบ

อื่นๆ ของรถยนต์ อำทิ สำยโช้ค สำยปรับเบำะท่ีน่ัง สำยล็อคประตู สำยควบคุมกระจกมองข้ำง สำย

เคร่ืองปรับอำกำศ และสำยไมล์/วัดควำมเร็ว สำยเข็มขัดนิรภัย สำยประตูท้ำย เปน็ต้น 

 

ในช่วงระยะเวลำ 3 ป ีท่ีผ่ำนมำ บริษัทมียอดกำรจ ำหน่ำยสำยควบคุมรถยนต์ ดังน้ี 

            หน่วย : ล้ำนบำท 

สำยควบคุมรถยนต์ 2563 2564 2565 

ในประเทศ 1,351 1,775 1,740 

ต่ำงประเทศ 20 39 26 

รวม 1,371 1,814 1,766 

อัตรำกำรเติบโต (ร้อยละ) -36    32    -3 
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สำยควบคุมรถจักรยำนยนต์ (Motorcycle Control Cable) 

บริษัทผลิตสำยควบคุมระบบต่ำงๆ ของรถจักรยำนยนต์ญ่ีปุ่นทุกประเภท ซ่ึงโดยเฉล่ียแล้วในรถจักรยำนยนต์ 

1 คัน จะมีสำยควบคุมประมำณ 8 ประเภทซ่ึงท ำหน้ำท่ีควบคุมกำรท ำงำนของระบบต่ำงๆ ของรถจักรยำนยนต์ 

เช่น เคร่ืองยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ท้ังน้ี บริษัทสำมำรถผลิตสำยควบคุมท่ีใช้ในรถจักรยำนยนต์ได้ทุกประเภท 

 

ภำพสำยควบคุมหลักของรถจักรยำนยนต์ท่ีบริษัทผลิต 

 
ในช่วงระยะเวลำ 3 ป ีท่ีผ่ำนมำ บริษัทมียอดกำรจ ำหน่ำยสำยควบคุมรถจักรยำนยนต์ ดังน้ี 

               หน่วย : ล้ำนบำท 

       สำยควบคุมรถจักรยำนยนต์ 2563 2564 2565 

ในประเทศ 354 358 390 

ต่ำงประเทศ 0 0 0 

รวม 354 358 390 

อัตรำกำรเติบโต (ร้อยละ) -16 1 9 

 
2.  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) 

ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรเปิด - ปิดกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ โดยเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรท ำตลำด เน่ืองจำกสำมำรถใช้ได้กับรถทุกชนิดและทุกขนำด บริษัท

มียอดขำยชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ในปี 2565 คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 13 ของ

ยอดขำยรวม โดยเปน็กำรขำยในประเทศเกือบท้ังหมด 
 

แผนภำพแสดงชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์แบบใช้สำยควบคุม 

 

 

 

  

 

 

 

 

 X-arm Types Arm and Sector Types Cable and Drum Types 
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ในช่วงระยะเวลำ 3 ป ีท่ีผ่ำนมำ บริษัทมียอดกำรจ ำหน่ำยชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ ดังน้ี 

           หน่วย : ล้ำนบำท 

ชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 2563 2564 2565 

ในประเทศ 240 330 341 

ต่ำงประเทศ 0 0 0 

รวม 240 330 341 

อัตรำกำรเติบโต (ร้อยละ) -39 38 3 

 

สำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ 

กำรออกแบบรถยนต์ในปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงและพัฒนำไปสู่ระบบไฟฟำ้กันอย่ำงแพร่หลำย สำยควบคุมก็

เปน็หน่ึงในอุปกรณ์ช้ินส่วนท่ีได้รับกำรพัฒนำไปในทิศทำงเดียวกัน โดยในอดีตสำยควบคุมจะเป็นระบบจักรกล 

(Mechanic) แต่ปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จะถูกออกแบบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซ่ึงมีข้อดี

กว่ำระบบเดิมหลำยประกำร เช่น ลดข้ันตอนกำรประกอบสำยควบคุม ระบบกำรควบคุมมีควำมแม่นย ำมำกข้ึน 

แต่ในทำงกลับกันก็มีข้อเสียท่ีตำมมำ เช่น ต้องเพ่ิมกำรติดต้ังสำยไฟและสำยสัญญำณจ ำนวนมำก และแม้ว่ำ

ในแง่กำรพัฒนำและภำพลักษณ์ของรถยนต์จะดูทันสมัยและซับซ้อนย่ิงข้ึน แต่ต้นทุนรำคำและปัญหำทำงด้ำน

เทคนิคก็ยังเปน็ปจัจัยท่ีท ำให้กำรเลือกใช้สำยควบคุมแบบเดิมยังเปน็ทำงเลือกท่ีผู้ผลิตส่วนใหญ่คงนิยมอยู่ 

 

         การพัฒนาและนวัตกรรม 

              ปัจจุบันในกระบวนกำรผลิตยังคงมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือให้กระบวนกำรในโรงงำนอุตสำหกรรมมี

ประสิทธิภำพสูงข้ึน บริษัทมุ่งเน้นในกำรคิดหำวิธีกำรท่ีจะผลิตได้อย่ำงมีคุณภำพมำกข้ึน รวดเร็วข้ึน ใช้พลังงำน

น้อยลง และลดกำรใช้ทรัพยำกรมนุษย์ในส่วนกำรผลิตท่ีมีควำมเสี่ยง ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นเป้ำหมำยด้ำนกำรผลิตให้

เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงเลือกใช้นวัตกรรม Automation ซ่ึงก็คือระบบท่ีเคร่ืองจักรสำมำรถท ำงำนได้อย่ำง

อัตโนมัติมำช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตท่ีจะผลักดันขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้พุ่งทะยำนข้ึนไปอย่ำง

ต่อเน่ือง 

          

กำรเข้ำมำของ Automation ท ำให้บริษัทสำมำรถควบคุมต้นทุนกำรผลิตได้ดีข้ึน ผลิตสินค้ำได้คุณภำพ

สม ่ำเสมอ สำมำรถผลิตและส่งมอบสินค้ำได้ตำมก ำหนดเวลำ เรียกได้ว่ำเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ เพ่ิมก ำลังกำรผลิต 

และยังลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุของพนักงำนในโรงงำนได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ Automation จึงเป็นอีกหน่ึง

ในโซลูช่ันท่ีบริษัทฯ เลือกเข้ำมำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ดังน้ี 

              1. Hood cable automation machine 

              2. Hot paint automation machine 

              3. Transmission cable automation machine 

              4. Door lock automation machine 

              5. Door lacth automation machine 

              6. Parking Brake Automation machine 

              7. Tailgate Automation machine 
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(2) การตลาดและการแข่งขัน 

ก) นโยบายการตลาด 

 เพ่ิมส่วนแบ่งกำรตลำดท้ังในและต่ำงประเทศ 

 ขยำยฐำนลูกค้ำใหม่และพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ท้ังท่ีเปน็สำยควบคุมยำนยนต์และช้ินส่วนอื่นๆ    

ในยำนยนต์ 

 เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนรำคำ เพ่ือรักษำผลก ำไรตำมเปำ้หมำยของบริษัท 

 

 ปรับลดต้นทุนกำรผลิตเพ่ือรองรับกำรแข่งขันและเพ่ิมควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรขำย 

 รักษำควำมพึงพอใจลูกค้ำให้อยู่ในระดับสูงสุดท้ังในด้ำนรำคำ กำรบริกำร คุณภำพ และจัดส่ง  

 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทได้ด ำเนินธุรกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยสำยควบคุมรถยนต์มำเป็นเวลำกว่ำ 44 ปี และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำง

รถยนต์มำเป็นเวลำกว่ำ 26 ปี มีผลงำนและคุณภำพเป็นท่ียอมรับและไว้วำงใจของลูกค้ำมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยในกำร

ด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำบริษัทมีกลยุทธ์ทำงกำรตลำดท่ีส ำคัญ ดังน้ี 

 

1) มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 

บริษัทยังคงให้ควำมส ำคัญกับผลิตภัณฑ์หลักในส่วนของชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์และรำงกระจกหลังรถกระบะ 

และได้พยำยำมเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำดให้มำกข้ึนเพ่ือสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับฐำนกำรตลำดท่ีมีอยู่ โดยจำกกำรวิจัยและ

พัฒนำผลิตภัณฑ์พบว่ำ ผู้ผลิตรถยนต์ช้ันน ำหลำยรำยเร่ิมใช้ระบบสำยเคเบิลส ำหรับชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ใน

รถรุ่นใหม่มำกข้ึน เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และปรับปรุงคุณภำพให้ดีย่ิงข้ึน โดยในปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทประสบ

ควำมส ำเร็จในกำรขยำยส่วนแบ่งตลำดจำกหลำยโครงกำร  

 

อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้มเทคโนโลยียำนยนต์ ซ่ึงจะเปล่ียนมำใช้ระบบไฟฟำ้ในกำรควบคุมกำรท ำงำนในรถยนต์มำกข้ึน จะส่งผล

ให้ตลำดกลุ่มผลิตภัณฑ์สำยเคเบิลมีน้อยลงและอำจหมดไปในระยะยำว อำทิ สำยเบรค สำยเกียร์ สำยเปิดฝำถังน ้ำมัน และอื่นๆ 

ซ่ึงรถยนต์บำงค่ำยได้เร่ิมปรับเปล่ียนดีไซน์ไปแล้วในรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหม่ท่ีก ำลังจะเปิดตัวในอนำคต เพ่ือตอบสนองต่อ

เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป ในปี 2565 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทได้เพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงทีมวิศวกรเพ่ือท ำกำรศึกษำวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่

มำกข้ึน ท้ังในส่วนของกลุ่มวิศวกรออกแบบภำยใน และร่วมกับสถำบันผู้ช ำนำญกำรในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือขยำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ี

ควบคุมด้วยระบบไฟฟำ้ รวมถึง System Product อำทิ ชุดเปิดประตูข้ำงไฟฟำ้ (Power Slide Door), ชุดประตูหลังไฟฟำ้ 

(Power Lift Gate) และรำงยกกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ท่ีประกอบส ำเร็จกับชุดประตู (Integrated Window Regulator or 

Door Module) รวมถึงกำรพัฒนำช้ินส่วนยำนยนต์อื่นๆ (Auto parts) ท่ีใช้ประกอบในรถยนต์ ซ่ึงไม่เช่ือมโยงกับ

อุตสำหกรรมสำยเคเบิลและชุดรำงกระจก  

 

ในปี 2566 น้ี ทำงบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยทำงกำรตลำด โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะขยำยสัดส่วนทำงกำรตลำดเพ่ิมข้ึนในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมรำงกระจก ซ่ึงปัจจุบันทำงบริษัทฯ มีสัดส่วนทำงกำรตลำดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว เพียง 21% 

ดังน้ัน ทำงบริษัทฯ จึงวำงแผนในกำรน ำเสนอสินค้ำกับผู้ผลิตรำยอื่นๆ ท้ังในส่วนของรถยนต์น่ัง รถปิคอัพหรือรถบรรทุกเพ่ือ

กำรพำณิชย์ขนำดต่ำงๆ ซ่ึงมีตลำดใหญ่อยู่ในภำคพ้ืนเอเชีย โดยทีมวิศวกรออกแบบได้ท ำกำรศึกษำผลิตภัณฑ์และจัดท ำแผน

ในกำรน ำเสนอสินค้ำให้กับค่ำยรถยนต์ในประเทศ อำทิ โตโยต้ำ นิสสัน อีซูซุ และ ฮีโน่ รวมไปถึงค่ำยรถจำกจีน Great Wall 

Motor ท่ีขยำยฐำนกำรผลิตมำท่ีประเทศไทย โดยต้นปี 2566 ทำงบริษัทมีแผนท่ีจะน ำเสนอชุดควบคุมรำงกระจก สำยเคเบิล

ต่ำงๆ และผลิตภัณฑ์ใหม่ อำทิ ชุดล็อคฝำถังน ้ำมันให้กับทำงโตโยต้ำ ซ่ึงมีแผนท่ีจะพัฒนำรถกระบะรุ่นเรือธงอย่ำง Toyota 

Revo ในปน้ีี 

     

2) มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 

แม้บริษัทจะมีกิจกรรมลดต้นทุนโดยกำรวิเครำะห์คุณค่ำทำงวิศวกรรม (VA/VE หรือ Value Analys is/ Value 

Engineering)  แต่บริษัทก็ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรรักษำคุณภำพให้ได้ตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด จำกเหตุผลดังกล่ำว 

บริษัทจึงท ำกำรพัฒนำคุณภำพกำรผลิตมำโดยตลอด กำรท่ีบริษัทสำมำรถรักษำมำตรฐำนกำรผลิตให้มีคุณภำพอย่ำง
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สม ่ำเสมอ จึงท ำให้กำรผลิตของบริษัทมีประสิทธิภำพ มีของเสียระหว่ำงกำรผลิตน้อย ซ่ึงส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนกำรผลิตท่ี

ต ่ำลงด้วย 

 

3) มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้า 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้ลูกค้ำ โดยเน้นหลักกำรบริกำรลูกค้ำสัมพันธ์ (Customer Relation 

Management: CRM) ด้วยกำรศึกษำควำมต้องกำรของลูกค้ำในทุกๆ ด้ำน เช่น คุณภำพ รำคำ และกำรส่งมอบ (Quality, 

Cost and Delivery) เพ่ือบริหำรจัดกำรให้สอดคล้องและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงมีสัมพันธภำพท่ีดีต่อ

กัน โดยมีกำรก ำหนดระดับควำมพึงพอใจของลูกค้ำไว้เป็นเป้ำหมำยขององค์กร พร้อมท้ังน ำมำวิเครำะห์และก ำหนดแผนกำร

ปรับปรุงร่วมกัน เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำ อีกท้ังยังได้ก ำหนดแผนกำรออกเย่ียมพบลูกค้ำเพ่ือรับทรำบ

ปัญหำต่ำงๆ และน ำข้อเสนอแนะของลูกค้ำมำปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง โดยบริษัทได้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ

อุตสำหกรรมยำนยนต์อย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกน้ีบริษัทยังได้ส่งพนักงำนไปร่วมพัฒนำผลิตภัณฑ์กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และ

รถจักรยำนยนต์ เพ่ือให้พนักงำนเข้ำใจควำมต้องกำรและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ ซ่ึงกำร

ร่วมมือเพ่ือพัฒนำผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวจะเป็นกำรช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำและเพ่ิมโอกำสในกำรขำยผลิตภัณฑ์

ของบริษัทต่อไป 

 

4) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงต่อเวลา 

กำรจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตำมเวลำท่ีลูกค้ำต้องกำรเป็นปัจจัยท่ีส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำคุณภำพของผลิตภัณฑ์  ซ่ึงบริษัทได้

พัฒนำระบบกำรจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเน่ือง โดยนอกจำกจะน ำระบบ Toyota Production System (TPS) ซ่ึงเป็นระบบ

ท่ีคิดค้นโดยโตโยต้ำ มอเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน มำใช้ในกระบวนกำรผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต โดยบริษัทมีนโยบำย

สนับสนุนกำรลงทุนในโครงกำรต่ำงๆท่ีจะเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนกำรบริกำรโดยเฉพำะ เพ่ือลดข้อผิดพลำดด้ำนกำรจัดส่ง

และเพ่ิมกำรจัดส่งตรงเวลำ อำทิ กำรเพ่ิมจุดตรวจสอบด้ำนคุณภำพก่อนส่งงำน เพ่ือป้องกันปัญหำหลุดรอดไปท่ีลูกค้ำ 

รวมถึงกำรน ำเอำ WMS (Warehouse Management System) และระบบ Barcode มำใช้ในกำรจัดส่ง    

 

5) มีพันธมิตรทางธุรกิจท่ีเป็นท่ียอมรับ 

กำรท่ีบริษัทมีพันธมิตรทำงธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ อำทิเช่น ไฮเล็กซ์ คอร์

ปอเรช่ัน กำรท ำสัญญำกำรใช้สิทธิและรับควำมช่วยเหลือทำงด้ำนเทคนิค และยังมีผู้ผลิตช้ินส่วนประกอบรำยย่อยท้ังในและ

ต่ำงประเทศท่ีให้กำรสนับสนุน ท ำให้สำมำรถผลิตช้ินส่วนท่ีมีคุณภำพสูงเปน็ท่ียอมรับในระดับสำกล ซ่ึงเป็นเหตุผลส ำคัญท่ีท ำให้

บริษัทได้รับกำรยอมรับในด้ำนมำตรฐำนและคุณภำพของผลิตภัณฑ์จำกลูกค้ำตลอดมำ 

 

6) กลยุทธ์ด้านการก าหนดราคา 

ในสภำวะกำรแข่งขันท่ีรุนแรงท้ังในประเทศและต่ำงประเทศน้ัน ท ำให้บริษัทต้องท ำกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิตให้ลดลงอย่ำง

ต่อเน่ือง โดยกำรใช้ระบบกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพและเปน็ไปตำมมำตรฐำน 

 

ท้ังน้ี บริษัทก ำหนดให้มีกำรลดต้นทุนท้ังจำกกิจกรรมภำยใน โดยกำรจัดกิจกรรม Kaizen, VA/VE, Monozukuri กับทุก

ส่วนงำนอย่ำงต่อเน่ืองทุกปี รวมถึงกำรท ำกิจกรรมต้นทุนร่วมกับผู้ผลิตช้ินส่วนให้มีควำมสำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรด้วยต้นทุน

ต ่ำ มีคุณภำพตรงตำมมำตรำฐำน เพ่ือให้ได้รำคำท่ีเหมำะสมและสำมำรถแข่งขันได้ ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทสำมำรถก ำหนดรำคำ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเปน็ไปตำมควำมคำดหวังของลูกค้ำและสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

 

7) กลยุทธ์การพัฒนาชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Parts) 

บริษัทมีแผนท่ีจะพัฒนำผู้ผลิตช้ินส่วนในประเทศให้มำกข้ึน เพ่ือท่ีจะลดกำรสั่งซ้ือวัตถุดิบน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ซ่ึงจะท ำให้

ต้นทุนต ่ำลง และบริษัทยังมีควำมยืดหยุ่นในกำรใช้กลยุทธ์ด้ำนรำคำในกำรแข่งขัน และกำรวำงแผนผลิตช้ินส่วนรุ่นใหม่ๆ ใน

ระยะยำว รวมท้ังจะช่วยลดควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปล่ียนด้วย อีกประกำรหน่ึงกำรได้ศึกษำข้อมูลของคู่แข่งและท ำกำร

วิเครำะห์กำรเปรียบเทียบรำคำจะช่วยเพ่ิมกำรพัฒนำและปรับปรุงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้   
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ในปี 2565 บริษัทมียอดขำยรวมท้ังสิ้นจ ำนวน 2,646 ล้ำนบำท โดยเม่ือแบ่งสัดส่วนยอดขำยแยกตำมย่ีห้อของลูกค้ำ จะ

สำมำรถแบ่งได้ตำมแผนภูมิวงกลมดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดังน้ี 

1. ผู้ผลิต 

กลุ่มลูกค้ำผู้ผลิตรถยนต์ 

  ในป ี2565 กำรหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทำนและก ำลังซ้ือของผู้บริโภคท่ีลดลงอย่ำงรวดเร็ว ซ่ึงเกิดจำกผลกระทบจำก

กำรระบำดของไวรัสโคโรนำ (โควิด-19) ท ำให้ควำมต้องกำรซ้ือรถยนต์คันใหม่มีน้อยลงอย่ำงมำกในปีน้ี และยังประสบปัญหำ

กำรขำดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ซ่ึงส่งผลต่อแผนกำรผลิตรถยนต์อย่ำงมำก  

 โดยสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ปรับเป้ำกำรผลิตรถยนต์ ในปี 2565 จำกประมำณกำรท่ี 1.80 ล้ำน

คัน เป็น 1.75 ล้ำนคัน โดยปรับเป้ำผลิตส่งออกลงจำก 1.00 ล้ำนคัน เป็น 0.90 ล้ำนคัน ปัจจัยของกำรปรับยอดผลิตเพ่ือ

ส่งออกลงมำจำกสงครำมยูเครน-รัสเซียท่ีเกิดข้ีนปลำยเดือนกุมภำพันธ์ 2565 ท่ียังคงยืดเย้ือยำวนำน ท ำให้กำรขำดแคลนเซ

มิคอนดักเตอร์ท่ีมีมำต้ังแต่ต้นปีท่ีแล้ว และมีแนวโน้มขำดแคลนมำกข้ึน ซ่ึงส่วนแบ่งกำรตลำดของค่ำยยำนยนต์หลักๆ ได้แก่ 

โตโยต้ำ ร้อยละ 33, อีซูซุ ร้อยละ 26, ฮอนด้ำ ร้อยละ 10, มิตซูบิชิ ร้อยละ 6, มำสด้ำ ร้อยละ 5, นิสสัน ร้อยละ 3  และอื่นๆ 

อีกร้อยละ 17   

 แม้ในสภำวะเศรษฐกิจท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (โควิด-19) ท่ียังคงระบำดอยู่ท้ังใน

ประเทศไทยและท่ัวโลก ทำงบริษัทยังคงต้ังเป้ำท่ีจะรักษำยอดขำยและเพ่ิมสัดส่วนทำงกำรตลำดอย่ำงต่อเน่ือง โดยยังมุ่งเน้น

ท่ีจะขยำยตลำดส ำหรับธุรกิจผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ และต่อ

ยอดธุรกิจเพ่ิมจำกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีทำงบริษัทก ำลังพัฒนำ เช่น ชุดเปิดประตูข้ำงไฟฟำ้ (Power Slide Door), ชุดเปิด

ประตูหลังไฟฟำ้ (Power Lift Gate), ช้ินส่วนยำนยนต์, ชุดช่วยเปิดฝำท้ำยรถกระบะ (Tail gate absorber) ท่ีจะเร่ิมขำยให้

กลุ่มลูกค้ำค่ำยรถยนต์นิสสันมอเตอร์และมิตซูบิชิมอเตอร์ โดยกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยยังคงเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ช้ันน ำต่ำงๆ 

ได้แก่ บริษัท ฮอนด้ำ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ำกัด, บริษัท นิสสันมอเตอร์ ไทยแลนด์ จ ำกัด, บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ไทย

แลนด์ จ ำกัด และบริษัท ฟอร์ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จ ำกัด เปน็ต้น ซ่ึงลูกค้ำดังกล่ำวเปน็ลูกค้ำของบริษัทมำเป็นเวลำนำน และ

มีนโยบำยในกำรใช้ประเทศไทยเป็นฐำนกำรผลิตท้ังส ำหรับรถยนต์น่ังในกลุ่มอีโคคำร์ รถยนต์น่ังอเนกประสงค์ และรถเพ่ือกำร

พำณิชย์ โดยในปีน้ียังมีแผนท่ีจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆ อีกหลำยรุ่น เพ่ือเพ่ิมควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์และสำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ทุกกลุ่ม ท ำให้มีโอกำสในกำรขยำยสัดส่วนกำรขำยเพ่ิมข้ึน 

นอกจำกน้ี โอกำสขยำยตลำดจำกกลุ่มผู้ผลิตจำกค่ำยยุโรปและค่ำยรถจำกประเทศจีนยังคงมีอย่ำงต่อเน่ืองจำกหลำย

ค่ำย อำทิ บีเอ็มดับบลิว (BMW) เอ็มจีมอเตอร์ (MG) และล่ำสุด เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM) ค่ำยรถอันดับต้นๆ ในประเทศ

จีน ท่ีได้ขยำยฐำนกำรผลิตมำประเทศไทยแทนท่ี เจเนอรัล มอเตอร์ ท่ีปดิกำรผลิตในประเทศไทยไปแล้ว ท้ังน้ี GWM มีแผนท่ีจะ

เปิดตัวรถยนต์น่ังส่วนบุคคลขนำดเล็กรุ่นใหม่ในปีหน้ำ เพ่ือแย่งส่วนแบ่งกำรตลำดในประเทศไทย โดยรถยนต์ทุกค่ำยได้

ก ำหนดนโยบำยท่ีจะเพ่ิมสัดส่วนในกำรจัดหำช้ินส่วนจำกภูมิภำคเอเชียและจำกประเทศไทย ซ่ึงได้รับกำรยอมรับว่ำมีศักยภำพใน
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กำรผลิตและส่งออกช้ินส่วนยำนยนต์สูงในภูมิภำคน้ี จึงท ำให้บริษัทมีโอกำสในกำรขยำยตลำดท้ังในประเทศและส่งออกไปยัง

ต่ำงประเทศมำกข้ึนด้วย 

ในส่วนของตลำดรถยนตไ์ฟฟำ้ในประเทศไทยป ี2565 คำดว่ำจะมียอดขำยรถยนต์น่ังไฟฟำ้ (Electric Vehicle: EV) 

รำว 63,600 คัน โดยเป็นรถยนต์ไฟฟำ้แบตเตอร่ี (BEV) อยู่ท่ี 10,000 คัน หรือขยำยตัวกว่ำร้อยละ 539.7 เม่ือเทียบกับ

ช่วงเวลำเดียวกันของปี 2564 ซ่ึงได้รับอำนิสงค์มำจำกมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟำ้ในประเทศ ประกอบกับ

กระแสควำมนิยมยำนยนต์ไฟฟำ้ท่ีตอบโจทย์ผู้บริโภคท่ัวโลกในด้ำนรำคำและเทคโนโลยีแบตเตอร่ี รวมถึงรำคำน ้ำมันดิบท่ีอยู่

ระดับสูงอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ในปีน้ีมีกำรเปิดตัวรถยนต์ไฟฟำ้จำกค่ำยรถยนต์ใหม่จำกประเทศจีนอย่ำง BYD, Neta และค่ำย

ยุโรป ไม่ว่ำจะเปน็ Mercedes Benz, BMW และ Volvo เพ่ือเข้ำมำช่วงชิงยอดขำยและส่วนแบ่งทำงกำรตลำดรถยนต์ไฟฟำ้

ในประเทศไทยอีกด้วย 

ผู้ผลิตรถยนต์ท่ีเปน็ลูกค้ำของบริษัท ในช่วงระยะเวลำ 5 ป ี(ต้ังแต่ป ี2561 - 2565) มีดังน้ี 

 

 

 

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รุ่นรถยนต์ 

   

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

CH-R, Corolla Cross, Hi ace 

 
 

- City, Civic, Accord, CR-V, HR-V 

 
 

- Triton, Fuso, Pajero sport, Mirage, Attrage 
 

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

 

 
- Teana, Navara, March, Almera, Kick, Terra 

 

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

 
 

 

- Ford, Ranger, Everest 

 
 

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

 
 

 

- New Swift, Ciaz, Celerio 

 
 

 

- Subaru Forester 

 
 

 

- MG Extender 

 



 

18 

 

กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ 

ตลำดรถจักรยำนยนต์ในป ี2565 โดยสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ต้ังเป้ำผลิตรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 2 ล้ำน

คัน ซ่ึงเปน็ตัวเลขสูงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำร้อยละ 12.32 โดยแบ่งเป็นกำรผลิตเพ่ือกำรส่งออกประมำณ 0.35 ล้ำนคัน เท่ำกับร้อยละ 

17.50 ของยอดกำรผลิตท้ังหมด และผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศประมำณ 1.65 ล้ำนคัน เท่ำกับร้อยละ 82.50 ซ่ึงส่วนแบ่ง

กำรตลำดของตลำดรถจักรยำนยนต์ ได้แก่ ไทยฮอนด้ำ ร้อยละ 77 ยำมำฮ่ำ ร้อยละ 16 ไทยซูซุกิ ร้อยละ 1 คำวำซำกิ ร้อยละ 1 

และอื่นๆ อีกร้อยละ 5 

 

บริษัทมีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่ คือ บริษัท ไทยฮอนด้ำ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด คิดเปน็ร้อยละ 10 ของยอดขำยรวม อย่ำงไร
ก็ตำมในปี 2565 บริษัท ไทยฮอนด้ำ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด มีกำรเพ่ิมปริมำณกำรผลิตรถจักรยำนยนต์มำกข้ึนเน่ืองจำก

ปญัหำกำรระบำดของไวรัสโคโรน่ำ (Covid-19) ในประเทศและปัญหำกำรขำดแคลนช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์คล่ีคลำยลง ส่งผล

ให้ยอดผลิตเพ่ิมข้ึนจำกประมำณกำรท่ีต้ังไว้ อีกท้ังยังมีกำรเปิดตัวและเร่ิมผลิตรถจักรยำนยนต์รุ่นใหม่ ซ่ึงคำดว่ำจะส่งผลให้มี

กำรเติบโตของยอดขำย นอกจำกน้ีบริษัทยังคงมีรำยได้จำก บริษัท ไทย ยำมำฮ่ำ มอเตอร์ จ ำกัด และ บริษัทคำวำซำกิ 

มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซ่ึงได้รับค ำสั่งซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึนโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงจำกยอดกำรส่งออก 

 

นอกจำกน้ีส ำหรับตลำดรถจักรยำนยนต์ ยังมีผู้ผลิตรำยใหม่เข้ำมำในตลำดอย่ำง GPX ท่ีเป็นตัวแทนผลิตและส่งออก

รถจักรยำนยนต์แบรนด์ Lambretta และ Trillion Motor ซ่ึงเป็นแบรนด์รถจักรยำนยนต์สัญชำติไทย ท่ีมีแผนจะเปิดตัวใน

งำนมอเตอร์โชว์ปลำยปีน้ี และ I-Motor แบรนด์รถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำ ซ่ึงจะเห็นได้ว่ำปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ผลิต

รถจักรยำนยนต์เพ่ิมมำกข้ึน เพ่ือเข้ำมำแข่งขันกับค่ำยญ่ีปุ่นท่ีครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดมำอย่ำงยำวนำน   

 

ผู้ผลิตรถจักรยำนยนต์ท่ีเปน็ลูกค้ำของบริษัท ในช่วงระยะเวลำ 5 ป ี(ต้ังแต่ป ี2560 – 2565) มีดังน้ี 

 

 บริษัทผู้ผลิตรถจักรยำนยนต์ รุ่นรถจักรยำนยนต์ 

   

- Wave, Dream, CB650F, CBR150, CBR300, CBR500 

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

DAX150 

 

-  Shokun, Shooter, Smash, Burgman, 97L00 

(Marine) 
 

 

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

Grand Filano, MT-15, 6EE (Marine), 6EG (Marine), 

Golf Car 

 
- KLX 250, Ninja 650, ER125, ER250, Z800, Z125, 

Versys, Motocross 

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

   MonkeyRK-125, Mini Classic, Infinity 

 

 
- Lambretta - LSC01 

 

 
- S0AA  

 

 
- Vapor 
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ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์  
 กลุ่มลูกค้ำศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยำนยนต์เป็นลูกค้ำต่อเน่ืองจำกกลุ่มลูกค้ำผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ 

เน่ืองจำกเป็นส่วนของกำรบริกำรอะไหล่และซ่อมบ ำรุงรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ของผู้ผลิตแต่ละรำย กำรขยำยตัวของ

ลูกค้ำกลุ่มน้ีจึงเปน็ไปในทิศทำงเดียวกันกับกลุ่มลูกค้ำผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ 

 บริษัทมีทีมกำรตลำดท่ีมีประสบกำรณ์ในกำรขำยโดยตรงและมีกำรบริกำรหลังกำรขำยเป็นของตนเอง โดยเจ้ำหน้ำท่ี

กำรตลำดของบริษัทจะท ำกำรหำรำยช่ือและกลุ่มลูกค้ำเปำ้หมำย ซ่ึงมีท้ังกลุ่มเปำ้หมำยท่ีเป็นบริษัทในเครือและกลุ่มเป้ำหมำยใหม่  

จำกน้ันจะส่งทีมกำรตลำดซ่ึงมีควำมเช่ียวชำญและได้รับกำรอบรมในเร่ืองผลิตภัณฑ์เปน็อย่ำงดี เข้ำไปติดต่อโดยบริษัทได้เน้น 

ถึงควำมส ำคัญของบริกำรหลังกำรขำย เจ้ำหน้ำท่ีกำรตลำดจะเข้ำเย่ียมเยียนและพบปะกับลูกค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือรับทรำบ

ปญัหำและน ำไปปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้อยู่ในระดับสูงสุดตำมท่ีลูกค้ำคำดหวัง 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

    บริษัทมีช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ดังน้ี 

 กำรจัดจ ำหน่ำยสำยควบคุมและชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ในลักษณะ OEM (Original 

Equipment Manufacturer) ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์โดยตรง (First Tier) โดย

ผลิตตำมแบบ (Specification) ท่ีผู้ผลิตก ำหนดไว้ในแต่ละรุ่นและท ำสัญญำกับผู้ผลิตตำมระยะเวลำใน

กำรผลิตแต่ละรุ่น ซ่ึงมีระยะเวลำกำรผลิตประมำณ 4 - 8 ปี ส ำหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี ส ำหรับ

รถจักรยำนยนต์  

 กำรจัดจ ำหน่ำยสำยควบคุมและชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์หรือช้ินส่วน (Components) 

ของสำยควบคุมและชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ในลักษณะ OEM ให้แก่ผู้ผลิตช้ินส่วน

รถยนต์และ รถจักรยำนยนต์ (Second Tier) เพ่ือผลิตเพ่ิมเติมก่อนส่งให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และ

รถจักรยำนยนต์ต่อไป โดยเปน็กำรผลิตตำมค ำสั่งซ้ือของผู้ผลิตช้ินส่วนน้ันๆ 

 กำรจัดจ ำหน่ำยช้ินส่วนอุตสำหกรรมยำนยนต์ท่ีทำงบริษัทได้ท ำกำรพัฒนำข้ึนมำใหม่ในลักษณะ OEM 

Part ให้ทำงผู้ผลิต โดยสำมำรถด ำเนินกำรผลิตและจัดส่งให้ผู้ประกอบรถยนต์อย่ำงต่อเน่ืองตำม

ระยะเวลำกำรผลิตประมำณ 4 - 8 ป ีส ำหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ป ีส ำหรับรถจักรยำนยนต์ 

 กำรจัดจ ำหน่ำยสำยควบคุมและชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ให้แก่ศูนย์อะไหล่ของรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์ในลักษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ช่องทำง

เดียวกันกับกำรจัดจ ำหน่ำยในลักษณะ OEM เน่ืองจำกเป็นกำรจ ำหน่ำยให้แก่ศูนย์บริกำรของผู้ผลิต

รถยนต์และรถจักรยำนยนต์แต่ละรำย ท้ังน้ีจะเปน็กำรจัดจ ำหน่ำยตำมใบค ำสั่งซ้ือเปน็คร้ังๆ ไป 

ในปจัจุบัน บริษัทมีสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยในประเทศต่อต่ำงประเทศเท่ำกับร้อยละ 95 ต่อร้อยละ 5 โดยมีกำรส่งออกไปยัง

ประเทศมำเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนำม ญ่ีปุ่น จีน อินเดีย ปำกีสถำน ออสเตรเลีย บรำซิล เม็กซิโก สหรัฐอเมริกำ อิตำลี 

รัสเซีย ฮังกำรี และอียิปต์ 

 

ท้ังน้ี ในกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์ บริษัทจะต้องผ่ำนกระบวนกำรคัดเลือกผู้ผลิตช้ินส่วน

ซ่ึงจะเร่ิมต้ังแต่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือรถจักรยำนยนต์ประกำศแผนกำรผลิต โดยจะเปิดให้บริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนเข้ำร่วมเสนอ

รำคำเพ่ือเปน็ผู้ผลิตช้ินส่วน โดยกำรน ำเสนอแบบและรำคำของช้ินส่วนส ำหรับรถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์เป็นรุ่นๆ ไป  

  

ยอดการผลิตรถยนต์ปี 2565 

  ภำพรวมของอุตสำหกรรมยำนยนต์ของไทยมีแนวโน้มฟื้ นตัวดีข้ึน แต่จะเป็นอัตรำกำรเจริญเติบโตท่ีชะลอตัวลง

เล็กน้อยจำกคำดกำรณ์เม่ือช่วงต้นปี 2565 โดยมีสำเหตุสืบเน่ืองมำจำกผลกระทบของสงครำมรัสเซีย-ยูเครน ท่ีอำจกระทบ

ต่อห่วงโซ่กำรผลิตรถยนต์ และปัญหำกำรขำดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ รวมท้ังต้นทุนกำรผลิตรถยนต์ในตลำดโลกท่ีปรับตัว

สูงข้ึนตำมรำคำวัตถุดิบต่ำงๆ โดยคำดกำรณ์ว่ำยอดผลิตรถยนต์ในปี 2565 จะขยำยตัวร้อยละ 4 หรืออยู่ท่ี 1.75 ล้ำนคัน ซ่ึง

ยอดขำยรถยนต์ในประเทศป ี2565 คำดว่ำจะมีกำรขยำยตัวเล็กน้อยร้อยละ 2.80 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ หรือรำว 7.80 แสน

คัน ภำยใต้แรงกดดันจำกสภำวะเงินเฟอ้ ประกอบกับทิศทำงดอกเบ้ียขำข้ึน คำดว่ำจะส่งผลให้ก ำลังซ้ือของผู้บริโภคมีกำรฟื้ น

ตัวได้จ ำกัด และในส่วนของยอดส่งออกรถยนต์ในปี 2565 มีแนวโน้มท่ีจะขยำยตัวร้อยละ 2.10 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ หรือ

รำว 0.98 ล้ำนคัน โดยมีแนวโน้มฟื้ นตัวดีข้ึนกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ แต่ยังคงเป็นกำรฟื้ นตัวอย่ำงช้ำๆ ตำมกำรทยอยฟื้ นตัวของ

เศรษฐกิจโลก 
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 ในส่วนของจ ำนวนรถยนต์ท่ีผลิตได้ในเดือนมกรำคม – กันยำยน 2565 มีจ ำนวนท้ังสิ้น 1,364,037 คัน โดยเพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 10.53 เทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปีท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงเป็นยอดขำยภำยในประเทศ 657,593 คัน และเป็นยอดกำรส่งออก 

706,444 คัน 

 

ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  

ในปจัจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์ใช้นโยบำยจัดซ้ือแบบ Global Sourcing ซ่ึงจะเปรียบเทียบรำคำช้ินส่วนวัตถุดิบจำกผู้ผลิตในแหล่ง

ต่ำงๆ ท่ัวโลก แม้ว่ำจะท ำให้มีโอกำสท่ีจะขำยสินค้ำได้มำกข้ึน แต่ก็มีโอกำสท่ีจะถูกคู่แข่งแย่งชิงลูกค้ำได้ในเวลำเดียวกัน ในช่วง 

2 - 3 ปีท่ีผ่ำนมำ ผู้ผลิตรถยนต์หลำยค่ำยด ำเนินนโยบำยกำรเปรียบเทียบรำคำเป็นกิจกรรมหลัก โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศ

อำเซียน เช่น อินโดนีเซีย จีน และอินเดีย โดยนอกจำกจะเทียบรำคำช้ินส่วนกับรถรุ่นใหม่ท่ีก ำลังพัฒนำ ยังขยำยผลมำยัง

รถยนต์รุ่นท่ีผลิตอยู่ปจัจุบันเพ่ือท ำให้ภำพรวมต้นทุนต ่ำลงโดยเร็วท่ีสุด ซ่ึงท ำให้ผู้ผลิตช้ินส่วนเข้ำสู่ภำวะกำรแข่งขันด้ำนรำคำ

ท่ีมีควำมเปล่ียนแปลงรวดเร็ว มีควำมแตกต่ำงด้ำนรำคำค่อนข้ำงสูง และ หลำกหลำยปัจจัยจำกคู่แข่งแต่ละประเทศ ผู้ผลิต

ช้ินส่วนจึงต้องหำแนวทำงในกำรพัฒนำต้นทุนกำรผลิตและกำรจัดหำวัตถุดิบให้ลดลงอย่ำงรวดเร็วตำมแนวโน้มของผู้ผลิต

รถยนต์ รวมถึงกำรปรับปรุงคุณภำพ รำคำและควำมสำมำรถในกำรผลิตของผู้ผลิตช้ินส่วนซ่ึงเปน็คู่ค้ำของบริษัทด้วย  

 

ศักยภำพในกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์เป็นทำงออกหน่ึงท่ีช่วยเพ่ิมโอกำสในกำรแข่งขันให้กับผู้ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ 

โดยเฉพำะกำรได้ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตรถยนต์ในระยะเร่ิมต้นพัฒนำผลิตภัณฑ์จะท ำให้ผู้ผลิตช้ินส่วนสำมำรถ

น ำเสนอแนวทำงกำรลดต้นทุนไปพร้อมๆกับกำรพัฒนำรถยนต์รุ่นใหม่ๆ รวมถึงกำรเลือกใช้วัตถุดิบท่ีมีในประเทศน ำเสนอ

ทำงเลือกให้กับลูกค้ำในรำคำท่ีดีกว่ำ นอกจำกน้ันยังสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ผลิตรถยนต์ในกำรน ำเสนอ

เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีเปล่ียนจำกระบบก ำลังเปน็ระบบไฟฟำ้เพ่ือให้สำมำรถแข่งขันได้ในตลำดโลก  

 

อย่ำงไรก็ตำมในภำวะกำรแข่งขันด้ำนรำคำท่ีรุนแรงควำมสำมำรถในกำรจัดส่งและกำรดูแลคุณภำพยังคงเป็นสิ่งท่ีผู้ผลิต

รถยนต์ให้ควำมส ำคัญ ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้ฐำนกำรผลิตแห่งเดียวส ำหรับส่งช้ินส่วนให้กับประเทศต่ำงๆ จะต้องควบคุมให้มี

ปริมำณสินค้ำคงคลังอย่ำงเพียงพอ กำรบริหำรกำรจัดส่งเพ่ือรองรับกำรผลิตแบบ Just-in-time กำรปรับปรุง

ควำมสำมำรถในด้ำนภำษำ ซ่ึงยังคงเป็นอุปสรรคในกำรติดต่องำนข้ำมประเทศ และต้องค ำนึงถึงกรณีมีกำรแก้ไขปรับปรุง

ด้ำนคุณภำพจะไม่สำมำรถท ำได้รวดเร็วเท่ำกับกำรจัดซ้ือภำยในประเทศ  ดังน้ันแม้รำคำของหลำยประเทศจะต ่ำกว่ำของประเทศ

ไทย แต่เม่ือพิจำรณำปัจจัยดังกล่ำวร่วมกัน พบว่ำสินค้ำท่ีผลิตจำกประเทศไทยมีรำคำสูงกว่ำอินเดียและจีน แต่รำคำและ

คุณภำพยังเป็นรองญ่ีปุ่น ส่วนกำรท่ีประเทศไทยต้ังอยู่ในจุดศูนย์กลำงของอำเซียนถือเป็นข้อได้เปรียบ โดยผู้ผลิตรถยนต์

สำมำรถใช้เปน็ศูนย์กลำงในกำรกระจำยสินค้ำภำยในภูมิภำคได้ จึงเห็นว่ำส ำหรับในกลุ่มประเทศอำเซียน อุตสำหกรรมยำนยนต์

ไทยยังมีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันและมีโอกำสขยำยตลำดมำกพอสมควร      

 

เปรียบเทียบคู่แข่งในภำพรวม 

จำกภำวะกำรแข่งขันทำงกำรตลำดท่ีเข้มข้นข้ึนอย่ำงต่อเน่ืองโดยเฉพำะในด้ำนรำคำ บริษัทจะมุ่งกำรลดต้นทุนและหำทำง

ปรับปรุงรำคำให้สำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ รวมท้ังศึกษำสิทธิประโยชน์ทำงภำษี เพ่ือช่วยลด

ต้นทุนส ำหรับช้ินส่วนท่ียังคงต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศอยู่ เพ่ือเพ่ิมโอกำสในกำรขำยและแข่งขันรำคำ บริษัทได้น ำเอำควำม

ช ำนำญด้ำนวิศวกรในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีมำหลำยปเีข้ำมำใช้ในกำรน ำเสนอและมีส่วนร่วมต้ังแต่เร่ิมต้นพัฒนำรถรุ่นใหม่

ไปพร้อมๆ กับลูกค้ำ นอกจำกน้ียังมีกำรน ำเอำเทคโนโลยี Automation เข้ำมำปรับปรุงกระบวนกำรผลิต เพ่ือให้ประสิทธิภำพ

ในกำรผลิตสินค้ำเพ่ิมมำกข้ึน ลดกำรเกิดของเสียระหว่ำงกระบวนกำรผลิต จึงส่งผลให้ต้นทุนในกำรผลิตสินค้ำแต่ละช้ินลดลง

อีกด้วย ในส่วนกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญ ประกอบกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว อีกท้ังยำนยนต์ไฟฟำ้เร่ิมเข้ำมำมีบทบำทในตลำดยำนยนต์ของประเทศไทยมำกข้ึน ท ำให้บริษัทฯ 

มีกำรคิดค้นและพัฒนำสินค้ำใหม่เพ่ือตอบโจทย์ควำมต้องกำรของตลำด เช่น Power Lift Gate, Tailgate Absorber, 

Fuel Lid Lock System นอกจำกน้ียังมีสินค้ำท่ีต่อยอดจำกผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ ได้แก่ Guildless Window Regulator และ 

Manual Parking Release Cable ซ่ึงคำดว่ำผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวจะเข้ำมำมีส่วนผลักดันยอดขำยให้กับบริษัทฯ ในอนำคต 
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต (ทั้งในและต่างประเทศ) 

คำดกำรณ์ว่ำ ปี 2566 อุตสำหกรรมยำนยนต์จะกลับสู่ภำวะปกติ พิจำรณำจำกยอดกำรผลิตของรถยนต์สันดำปภำยในของ

ไทยท่ีมียอดเติบโตตำมเป้ำ สถำนกำรณ์โควิด-19 ท่ัวโลกปรับตัวดีข้ึน และปัญหำขำดแคลนชิปเร่ิมคล่ีคลำยในช่วงคร่ึงหลัง

ของปี 2565 ยอดขำยในประเทศมีแนวโน้มเติบโตเฉล่ียร้อยละ 4-6 ต่อปีในปี 2566 และ 2567 ตำมภำวะเศรษฐกิจท่ีทยอย

ฟื้ นตัว ส่งผลให้ควำมเช่ือม่ันในกำรจับจ่ำยใช้สอยของผู้บริโภคดีข้ึน โดยควำมต้องกำรรถยนต์เพ่ือกำรพำณิชย์จะขยำยตัวดี 

อำนิสงส์จำกกำรขยำยตัวของภำคก่อสร้ำง ธุรกิจค้ำปลีกออนไลน์ และโลจิสติกส์ นอกจำกน้ีผู้ประกอบกำรยังมีแผนเปิดตัวรถ

รุ่นใหม่อย่ำงต่อเน่ืองท้ังรถยนต์ไฟฟำ้และรถยนต์เคร่ืองยนต์สันดำป ปริมำณส่งออกรถยนต์จะเติบโตเฉล่ียร้อยละ 4-6 ต่อป ี

ปัจจัยหนุนจำกญ่ีปุ่นใช้ไทยเป็นฐำนผลิตเพ่ือส่งออกมำกข้ึน ประกอบกับเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำฟื้ นตัว ตลอดจนกำรจัดท ำ

ข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ในภูมิภำคอำเซียนเก่ียวกับผลตรวจสอบและรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยของยำนยนต์และ

ช้ินส่วนจะช่วยลดข้ันตอนกำรถูกตรวจสอบซ ้ำ 

 

ส ำหรับยอดจ ำหน่ำยรถจักรยำนยนต์ในประเทศมีแนวโน้มเติบโตเฉล่ียร้อยละ 3-5 ต่อปใีนปี 2566 และปี 2567 ปัจจัยหนุนจำก

ภำครัฐทยอยผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมโรคระบำดท ำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจกระเต้ืองข้ึน หนุนแรงงำนรำกหญ้ำซ่ึงเป็น

กลุ่มเป้ำหมำยหลักมีก ำลังซ้ือเพ่ิม ด้ำนตลำดส่งออกคำดว่ำปริมำณจะเติบโตเฉล่ียร้อยละ 3-5 ต่อปี ตำมกำรฟื้ นตัวของ

เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำ เช่น สหรัฐฯ สหภำพยุโรป จีน และญ่ีปุน่  

 

และส ำหรับตลำดช้ินส่วนยำนยนต์แนวโน้มปี 2566-2567 กำรผลิตและควำมต้องกำรช้ินส่วนยำนยนต์ในประเทศจะเติบโต

ต่อเน่ือง จำกควำมต้องกำรในตลำด OEM ท่ีคำดว่ำจะขยำยตัวตำมปริมำณกำรผลิตยำนยนต์ ขณะท่ีตลำด REM จะเติบโต

ตำมกำรเพ่ิมข้ึนของปริมำณยำนยนต์สะสม โดยเฉพำะยำนยนต์ท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 5 ปีท่ีมีอยู่มำกกว่ำ 26 ล้ำนคัน ซ่ึงมีควำม

ต้องกำรซ่อมแซมเปล่ียนช้ินส่วนฯ ตำมอำยุกำรใช้งำน โดยเฉพำะควำมต้องกำรช้ินส่วนส ำคัญท่ีมีมูลค่ำสูง เช่น ระบบ

เคร่ืองยนต์ ระบบขับเคล่ือน เปน็ต้น  

 

ในส่วนของนโยบำยภำครัฐ ซ่ึงได้มีกำรวำงแผนทำงด้ำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรผลักดันอุตสำหกรรมรถยนต์ BEV 

(Battery Electric Vehicles) อย่ำงจริงจังเพ่ือยกระดับอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยโดยรวม ซ่ึงประเทศไทยถือได้ว่ำเป็นฐำน

กำรผลิตรถยนต์และช้ินส่วนส ำคัญแห่งหน่ึงของโลก และมีห่วงโซ่กำรผลิตท่ีครอบคลุมกำรผลิตช้ินส่วนท่ีหลำกหลำย จึงมี

ศักยภำพและควำมพร้อมท่ีจะต่อยอดและยกระดับไปสู่เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟำ้ BEV ในอนำคต ซ่ึงนับเป็นอีกเซ็กเมนต์หน่ึงท่ี

น่ำจับตำมองและจะกลำยเปน็รถยนต์ทำงเลือกใหม่ส ำหรับกลุ่มผู้บริโภค  

 

ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม    

       (หน่วย: คัน) 

 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

 

ปี 
ยอดผลิต 

ยอดขายใน

ประเทศ 
ยอดส่งออก 

อัตรา 

การเติบโต

ของยอด

ผลิต (%) 

ยอดผลิต 
ยอดขายใน

ประเทศ 
ยอดส่งออก 

อัตรา 

การเติบโต

ของยอด

ผลิต (%) 

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

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

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

2564 1,685,705 759,119 959,194 18.13 1,780,654 1,606,481 430,477 10.24 

2565* 1,364,037 657,593 706,444  1,474,782 1,188,477 286,305  

 *ข้อมูลสะสม 8 เดือน (มกรำคม – กันยำยน) และอัตรำกำรเติบโตเปรียบเทียบช่วงเวลำเดียวกันกับปีก่อนหน้ำ          

  ท่ีมำ: สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันท่ี  1 พฤศจิกำยน 2565 
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 

ก)  การจัดให้ได้มาซื่งผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย  

กำรผลิต (จ ำนวนโรงงำน และก ำลังกำรผลิตรวม) 

บริษัทมีก ำลังกำรผลิตและอัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิตในช่วงปี 2563 – 2565 ดังตำรำงต่อไปน้ี  
 

 2563 2564 2565 

สายควบคุมรถยนต์    

ก ำลังกำรผลิต (เส้น)     56,160,347 62,665,130  83,530,656 

กำรผลิตจริง (เส้น)  21,770,022 28,205,268 26,236,181 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต (ร้อยละ) 39% 45% 31% 

สายควบคุมรถจักรยานยนต์    

ก ำลังกำรผลิต (เส้น)     19,491,288    20,961,313 23,140,128 

กำรผลิตจริง (เส้น) 7,940,895     8,509,135 9,150,963 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต (ร้อยละ) 41%            41% 40% 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์    

ก ำลังกำรผลิตรวม (ชุด)      2,335,047 2,411,640 4,295,280 

กำรผลิตจริง - แบบใช้สำยควบคุม (ชุด) 778,349     1,188,088 1,144,695 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต (ร้อยละ) 33%     49% 27% 

ยอดรวมทุกผลิตภัณฑ์    

ก ำลังกำรผลิตรวม (ชุด)   77,986,682 86,038,983 110,966,064 

กำรผลิตจริง - แบบใช้สำยควบคุม (ชุด)   30,489,266                               37,902,491 36,531,839 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต (ร้อยละ) 29%            44% 33% 

 

ข้ันตอนการผลิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

น ำท่อท่ีได้มำหุ้ม 

พลำสติกอีกชั้น 

ตัดตำม ขนำดท่ี 

ต้องกำร 

ขั้นตอนกำรผลิตสำยนอก 

ลวดส ำเร็จรูป 

ตัดตำม ขนำดท่ี 

ต้องกำร 

ขึ้นรูปปลำยสำยใน 

ใส่หัวยึด 

ปอกฉนวนกรณีท่ีลวดน้ัน  

หุ้มพลำสติก 

 

ประกอบ 

ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตำม 

คุณลักษณะประเภทของ 
สำยควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพ่ือเตรียมจัดส่ง 

ขั้นตอนกำรผลิตสำยใน 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

น ำท่อท่ีได้มำหุ้ม 

พลำสติกอีกชั้น 

  ตัดตำมขนำดท่ี 

 

 

ต้องกำร 

  ขั้นตอนกำรผลิตสำยนอก 

ลวดส ำเร็จรูป 

  ตัดตำมขนำดท่ี 

 ต้องกำร 

ขึ้นรูปปลำยสำยใน 

ใส่หัวยึด 

ประกอบ 

   ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตำม 

  คุณลักษณะประเภทของ 

สำยควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพ่ือเตรียมจัดส่ง 

  ขั้นตอนกำรผลิตสำยใน 
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ข้ันตอนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

กำรผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์มีข้ันตอนกำรผลิตท่ีเหมือนกันทุกประกำร โดยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 5 

ข้ันตอนหลัก ดังน้ี 

1.    ข้ันตอนกำรผลิตสำยนอก  เร่ิมจำกกำรเตรียมวัตถุดิบ โดยน ำลวดกลมท่ีมีคุณภำพและขนำดตำมควำมต้องกำร

ของลูกค้ำมำรีดให้แบน จำกน้ันจึงน ำลวดซ่ึงได้ผ่ำนกำรรีดแบนแล้วมำเข้ำเคร่ืองม้วน

เป็นท่อ แล้วจึงน ำท่อท่ีได้มำหุ้มพลำสติกอีกช้ันหน่ึง ก่อนท่ีจะตัดให้ได้ขนำดตำม

ต้องกำร 

2.   ข้ันตอนกำรผลิตสำยใน   เร่ิมจำกกำรน ำลวดส ำเร็จรูปมำตัดให้ได้ขนำดตำมต้องกำร ปอกฉนวนท่ีปลำย (กรณีท่ี

ลวดน้ันหุ้มพลำสติก) ใช้แรงกดท ำให้ลวดน้ันบำนออก และใส่หัวยึด เพ่ือรอน ำไป

ประกอบกับสำยนอก 

3.   ข้ันตอนกำรผลิตช้ินส่วน  น ำเม็ดพลำสติกมำหลอมและฉีดข้ึนรูปพลำสติกตำมแบบท่ีต้องกำรเพ่ือน ำไป เป็น

พลำสติก ส ำเร็จรูปส่วนประกอบส ำหรับสำยควบคุมรถยนต์ต่อไป 

4.   ข้ันตอนกำรประกอบ    น ำสำยนอกมำประกอบกับสำยใน โดยติดอุปกรณ์และช้ินส่วนประกอบอื่นๆ ตำม

คุณลักษณะของสำยควบคุมรถยนต์ประเภทท่ีต้องกำร 

5.   ข้ันตอนกำรตรวจสอบคุณภำพ  บริษัทจะท ำกำรตรวจสอบคุณภำพของช้ินงำนก่อนท่ีจะบรรจุผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้ลง

กล่องเพ่ือเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้ำต่อไป 

 

ข้ันตอนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

    
  

กำรผลิตชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์แบ่งออกเปน็ 4 ข้ันตอนหลักดังน้ี 

1. ข้ันตอนกำรประกอบโครงชุดรำงเล่ือน เร่ิมจำกกำรน ำโครงเหล็กท่ีจัดซ้ือมำประกอบ

เข้ำชุดตำมแบบท่ีต้องกำร 

2. ข้ันตอนกำรประกอบช้ินส่วนหลัก เป็นกำรติดต้ังมอเตอร์ ลูกล้อ และสำยเคเบิล 

(แบบสำยควบคุม) ทำจำระบี เปน็ต้น 

3. ข้ันตอนกำรประกอบเก็บรำยละเอียด เก็บรำยละเอียดต่ำงๆ และใส่ตัวน๊อต หรือตัว

ยึด 

4. ข้ันตอนกำรตรวจสอบคุณภำพ โดยจะต้องมีกำรตรวจสอบคุณภำพของช้ินงำน 

ก่อนท่ีจะบรรจุผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้ลงกล่องเพ่ือเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้ำต่อไป 

 
 
 
 
 
การจัดหาวัตถุดิบ  

  ในกำรผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์น้ัน บริษัทมีกำร

จัดหำวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบจำกท้ังคู่ค้ำภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ท้ังน้ีช้ินส่วนประกอบบำงรำยกำร (Component 

Parts) บริษัทยังไม่สำมำรถหำผู้ผลิตในประเทศได้หรือไม่คุ้มทุนท่ีจะผลิต 
 

  ในปี 2565 บริษัทมีกำรจัดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบเพ่ือน ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตสำยควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยำนยนต์ และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ คิดเปน็มูลค่ำรวมท้ังสิ้นประมำณ 1,662.33 ล้ำนบำท ท้ังน้ีเป็นกำร

จัดซ้ือในประเทศไทยประมำณร้อยละ 79.62 และเปน็กำรจัดซ้ือจำกต่ำงประเทศประมำณร้อยละ 20.38 โดยวัตถุดิบและช้ินส่วน

ประกอบหลักท่ีบริษัทซ้ือมำใช้ในกระบวนกำรผลิต ได้แก่ วัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบประเภทเหล็ก ยำง ลวด เม็ดพลำสติก 

และมอเตอร์ เปน็ต้น  
 

ขั้นตอนกำรผลิตสำยนอก 

น ำโครงมำใส่ชุดอุปกรณ ์

ใส่ส่วนประกอบ 

(สำยเคเบิล ลูกล้อ มอเตอร์) 

ใส่น๊อตและตัวยึด 

ตรวจสอบ 

 

 

ขั้นตอนกำรผลิตชุดควบคุมรำง

กระจกหน้ำต่ำงรถยนค์ 

 
 บรรจุเพ่ือเตรียมจัดส่ง 
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 ส ำหรับคู่ค้ำของบริษัท มีจ ำนวน 169 รำย ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้ำกับบริษัทมำเป็นระยะเวลำนำน โดยมีคู่ค้ำ 1 รำย ท่ีมี

ยอดสั่งซ้ือรวมจำกบริษัทในป ี2565 มำกกว่ำร้อยละ 10 ของยอดกำรสั่งซ้ือรวมของบริษัท ได้แก่ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน โดย

คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 10.61 ท้ังน้ีวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบหลักท่ีซ้ือจำก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ได้แก่ วัตถุดิบและช้ินส่วน

ประกอบประเภทยำง ส่วนประกอบส ำเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลำสติก เพ่ือน ำมำใช้ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยำนยนต์ และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ โดยสำเหตุท่ีบริษัทต้องจัดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบจำก ไฮ

เล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน เน่ืองจำกช้ินส่วนประกอบดังกล่ำวเปน็ช้ินส่วนประกอบท่ีไม่สำมำรถผลิตในประเทศไทยได้ ปริมำณกำรผลิต

ไม่คุ้มท่ีจะผลิตเองหรือไม่สำมำรถจัดหำวัตถุดิบจำกแหล่งภำยในประเทศไทยได้ ดังน้ันกำรซ้ือจำก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ซ่ึง

เปน็ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทท่ีมีนโยบำยในกำรสนับสนุนด้ำนวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบท่ีมีคุณภำพและรำคำท่ีแข่งขันได้ให้กับ

บริษัทในกลุ่มของ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน อยู่แล้ว จึงเป็นวิธีท่ีเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำมบริษัทไม่ได้ท ำสัญญำท่ีก ำหนดให้บริษัท

จะต้องจัดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบจำก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน เพียงผู้เดียวแต่อย่ำงใด 
 

             ส ำหรับสัดส่วนกำรสั่งซ้ือน้ัน บริษัทมีกำรสั่งซ้ือจำกคู่ค้ำหลำยรำย แต่ไม่ได้พ่ึงพำกำรจัดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วน

ประกอบจำกคู่ค้ำรำยใดรำยหน่ึงเปน็ส ำคัญ เน่ืองจำกบริษัทมีคู่ค้ำหลำยรำยท ำให้อำจเกิดปญัหำในกำรจัดหำคู่ค้ำรำยใดรำยหน่ึง 

ดังน้ันบริษัทจะยังสำมำรถจัดหำวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบทดแทนท่ีมีคุณภำพในระดับเดียวกันจำกคู่ค้ำรำยอื่นได้ 

 

การก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 

บริษัทฯ มีกำรจัดท ำพ้ืนท่ีเพ่ือจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจำกกำรผลิต ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรมอย่ำง

เป็นระบบ กำรจัดเก็บท ำเป็นสัดส่วนโดยแยกตำมประเภทของสิ่งปฏิกูล ซ่ึงทุกคนในบริษัทฯ มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร 

เช่น คัดแยกกำรน ำมำท้ิงตำมประเภทอย่ำงเป็นระบบ เปน็ต้น 

ฝำ่ยธุรกำรดูแลควบคุมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้เพ่ือน ำไปก ำจัดให้สอดคล้องตำมท่ีกฏหมำยก ำหนด ได้แก่ 

1. สิ่งปฏิกูลประเภท: เศษกระดำษ, เศษพลำสติก, เศษเหล็ก, เศษไม้, ถุงพลำสติก, เศษสแตนเลส, เศษ

อลูมิเนียม, เศษสังกะสี, วงล้อไม้ และวงล้อเหล็ก 

 ผู้ขนส่ง/จัดกำรโดย :  บริษัท อีสเทิร์น รีคัพเวอร่ี จ ำกัด 

                             บริษัท เทย์แมกซ์ ไวร์ โรป อินดัสตร้ี คอร์ป จ ำกัด 

           บริษัท เพ่ิมพูลทรัพย์ พัฒนำ รีไซเคิล จ ำกัด 

 วิธีกำรก ำจัด: คัดแยกประเภทเพ่ือจ ำหน่ำยต่อ 

2. สิ่งปฏิกูลประเภท: ภำชนะปนเปื้ อน, เศษผ้ำถุงมือปนเปื้ อน, น ้ำมันใช้แล้ว, เศษสังกะสีปนเปื้ อน, หลอดไฟ, 

 ผงคำร์บอน และวัสดุดูดซับสำรเคมี 

 ผู้ขนส่ง/จัดกำรโดย :  บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ำกัด (มหำชน) 

                        บริษัท แซนด์ซอร์ จ ำกัด                            

 วิธีกำรก ำจัด: ท ำเช้ือเพลิงผสม ฝงักลบอย่ำงปลอดภัยเม่ือท ำกำรปรับเสถียรหรือท ำให้เปน็ก้อนแข็งแล้ว 

เอกสำรท่ีเก่ียวข้องรำยงำนต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรมและกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ดังน้ี 

1. ใบแจ้งเก่ียวกับรำยละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วส ำหรับผู้ก่อก ำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว 

(สก.3) 

2. แบบค ำขออนุญำตน ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงำน (สก.2) ต่อกรมโรงงำน

อุตสำหกรรม 

3. กำรแจ้งข้อมูลปริมำณขยะ ของเสีย หรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงำนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

4. เอกสำรก ำกับกำรขนส่งของเสียอันตรำย (ใบก ำกับกำรขนส่งของเสียอันตรำย) 

5. แบบฟอร์มรำยงำนกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของผู้ประกอบกิจกำรในนิคม

อตุสำหกรรม 

โดยท่ีผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรอย่ำงสอดคล้องเป็นไปตำมท่ีกฏหมำยและประกำศ

กระทรวง อีกท้ังบริษัทฯ ยังให้ควำมส ำคัญกับงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตำมกฏหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม

อย่ำงต่อเน่ือง บนหลักกำรของระบบ ISO14001 จึงท ำให้ไม่มีข้อพิพำทหรือข้อร้องเรียนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
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(4) ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ทรัพย์สินถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ณ ส้ินรอบปีบัญชี  

       ทรัพย์สินถาวรหลัก 

บริษัทมีสินทรัพย์ถำวรท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำน และไม่ได้ใช้ในกำรด ำเนินงำน  โดยมีรำยละเอียดและมูลค่ำ

บัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2565 ดังต่อไปน้ี 

ล าดับ ประเภททรัพย์สิน ท่ีตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
มูลค่าบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
ภาระ

ผูกพัน 

1 

 

 

ท่ีดินท่ีต้ังโรงงำน  

- 18 ไร่ 2 งำน 44 ตำรำงวำ 

 

 

- 50 ไร่ 56 ตำรำงวำ 

 

ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี  

จ.สมุทรปรำกำร 

 

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร 

ต.พำนทอง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 

 

เจ้ำของกรรมสิทธ์ิ 

เจ้ำของกรรมสิทธ์ิ 

 

 

85 

142 

 

- 

- 

2 ท่ีดินเปล่ำ 

- 3 งำน 78 ตำรำงวำ 

 

ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี  

จ.สมุทรปรำกำร 

 

เจ้ำของกรรมสิทธ์ิ 

 

         4 

 

- 

3 

 

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง  

- บนท่ีดิน เลขท่ี 57  

  หมู่ท่ี 6 ถ.ก่ิงแก้ว  

 

- บนท่ีดิน  

เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1  

 

ต.รำชำเทวะ อ.บำงพลี  

จ.สมุทรปรำกำร 

 

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร 

ต.พำนทอง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 

 

เจ้ำของกรรมสิทธ์ิ 

 

เจ้ำของกรรมสิทธ์ิ 
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418 

 

- 

 

- 

4 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

- บนท่ีดิน เลขท่ี 700/737  

หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสำหกรรม 

อมตะนคร 

 

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร 

ต.พำนทอง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 

 

เจ้ำของกรรมสิทธ์ิ 

 

190 

 

- 

5 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส ำนักงำน 

- ใช้ในกำรด ำเนินงำน 

 

 

นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร 

ต.พำนทอง อ.พำนทอง จ.ชลบุรี 

 

เจ้ำของกรรมสิทธ์ิ 
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- 

      

 

รวม 906  

 
สรุปสัญญาส าคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทอื่น 

1) สัญญำกำรใช้สิทธิและรับควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิค (License and Technical Assistance 

Agreement) 

บริษัทได้ท ำสัญญำฉบับน้ีกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน เพ่ือสิทธิในกำรผลิตสำยควบคุมและส่วนประกอบของ

สำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และสิทธิในกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ  และ 

“HI-LEX” ส ำหรับกำรผลิตและประกอบสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ในประเทศไทย  

 

สัญญำฉบับดังกล่ำวมีอำยุ 7 ปี เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 15 กันยำยน 2541 และสำมำรถต่อสัญญำได้ครำวละ 1 ป ี

หำกเป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้ นอกจำกน้ีสัญญำดังกล่ำวก ำหนดว่ำในระหว่ำงอำยุของสัญญำ บริษัท

จะต้องจ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมให้กับ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ในจ ำนวนร้อยละ 2 ของรำยได้สุทธิจำกกำรขำย

สำยควบคุมและส่วนประกอบของสำยควบคุมท้ังรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ ท้ังน้ีรำยได้สุทธิดังกล่ำวคิด

จำกยอดขำยสำยควบคุมและส่วนประกอบของสำยควบคุมท้ังรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ หักด้วยค่ำบรรจุ



 

26 

 

หีบห่อ เบ้ียประกันภัย ค่ำขนส่ง ค่ำจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทำงกำรค้ำ ภำษีขำยท่ีบริษัทต้องจ่ำย และ

มูลค่ำวัตถุดิบและช้ินส่วนท้ังหมดท่ีซ้ือจำก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน  

 

2) สัญญำกำรใช้สิทธิและรับควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิค (License and Technical Assistance 

Agreement) 

บริษัทได้ท ำสัญญำฉบับน้ีกับ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน เพ่ือสิทธิในกำรผลิตชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำง

รถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์แบบใช้สำยเคเบิลควบคุม และสิทธิใน

กำรใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ   และ “HI-LEX” ส ำหรับกำรผลิต กำรใช้และกำรประกอบ

ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในประเทศไทย  
 

สัญญำดังกล่ำวมีอำยุ 10 ปี เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 4 มีนำคม 2540 และสำมำรถต่อสัญญำได้ครำวละ 1 ปี หำก

เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้ นอกจำกน้ีสัญญำดังกล่ำวก ำหนดว่ำในระหว่ำงอำยุของสัญญำ บริษัท

จะต้องจ่ำยเงินค่ำธรรมเนียมให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ในจ ำนวนร้อยละ 2 ของรำยได้สุทธิท่ีได้จำกกำร

ขำยชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์แบบ

ใช้สำยเคเบิลควบคุม ท้ังน้ีรำยได้สุทธิดังกล่ำวคิดจำกยอดขำยชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์และ

ส่วนประกอบของชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์แบบใช้สำยเคเบิลควบคุม หักด้วยค่ำบรรจุหีบห่อ 

เบ้ียประกันภัย ค่ำขนส่ง ค่ำจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทำงกำรค้ำ ภำษีขำยท่ีบริษัทต้องจ่ำย และมูลค่ำ

วัตถุดิบและช้ินส่วนท้ังหมดท่ีซ้ือจำกไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน 

 

3) สัญญำซ้ือขำยช้ินส่วนท่ีท ำกับบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปทท.) จ ำกัด, บริษัท ฮอนด้ำ ออโตโมบิล (ปทท.) จ ำกัด

, บริษัท โตโยต้ำ มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟคิ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด และ บริษัท ไทย

ฮอนด้ำ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ำกัด 

เป็นสัญญำซ้ือขำยท่ีบริษัทท ำกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ต่ำงๆ ดังกล่ำว เพ่ือจ ำหน่ำย

ช้ินส่วนส ำหรับผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ แต่ละสัญญำมีอำยุ 1 ปี และสำมำรถต่อสัญญำได้ครำวละ 1 

ปี หำกไม่มีฝ่ำยใดแสดงเจตนำเลิกสัญญำโดยชัดแจ้ง สัญญำดังกล่ำวระบุกำรรับรองและกำรรับประกัน

ช้ินส่วนท่ีบริษัทขำยให้กับบริษัทต่ำงๆ ข้ำงต้น รวมถึงหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบกรณีท่ีบุคคลท่ีสำมได้รับ

บำดเจ็บหรือได้รับควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินอันมีสำเหตุมำจำกควำมบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
 

สัญญำดังกล่ำวเป็นเพียงสัญญำท่ีก ำหนดเง่ือนไขหลักต่ำงๆ ท้ังน้ีก่อนท่ีจะเร่ิมต้นสั่งซ้ือและผลิตช้ินส่วน

แต่ละรำยกำรน้ัน บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์จะประกำศแผนกำรผลิตแต่ละรุ่นพร้อมท้ัง

รำยละเอียดคุณสมบัติของช้ินส่วนท่ีต้องกำร ซ่ึงบริษัทจะต้องออกแบบ และ/หรือผลิตช้ินงำนต้นแบบเพ่ือ

น ำเสนอ หำกช้ินงำนของบริษัทได้รับกำรคัดเลือก บริษัทจึงจะได้รับค ำสั่งซ้ือ ซ่ึงกำรสั่งซ้ือจะเกิดข้ึนเป็นรอบ

ตำมแผนกำรผลิตของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์แต่ละรำย 

 

เคร่ืองหมายการค้า 

บริษัทมีเคร่ืองหมำยกำรค้ำท่ีเป็นของบริษัทท่ีใช้ในกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำยสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด

ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2565 เพียงเคร่ืองหมำยกำรค้ำเดียว คือ  

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ณ วันท่ี 30 กันยำยน  2565 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนำม จ ำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 6.28 คิดเป็นมูลค่ำเงินลงทุนตำมรำคำทุนรวม 40.24 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.69 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ท้ังน้ี 

นโยบำยในกำรลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติมของบริษัทจะเน้นธุรกิจท่ีมีควำมเก่ียวเน่ืองกับ

ผลิตภัณฑ์และบริกำรของบริษัท โดยจะพิจำรณำถึงอัตรำผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นท่ีบริษัทจะได้รับจำกกำรลงทุนเป็น

ส ำคัญ เพ่ือเปน็กำรสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษัท  

 

บริษัทมีเป้ำหมำยท่ีจะลงทุนรวมท้ังหมดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยกำรลงทุนจะต้องผ่ำน

กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรของบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นตำมขอบเขตอ ำนำจกำรอนุมัติ  และในกำรก ำกับดูแลงำน
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6% 

 

กลุ่มจุฬำงกูร 

 

กลุ่มพัฒนะเมลือง 

 

อื่นๆ 

 

94% 
 

42.05% 12.13% 18.87%  26.94% 

ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน 
 

ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องน้ัน บริษัทในฐำนะผู้ถือหุ้นจะแต่งต้ังผู้จัดกำรฝ่ำยกำรบัญชีเป็นผู้แทนบริษัท

ไปร่วมในกำรประชุมในฐำนะผู้ถือหุ้น และผู้แทนบริษัทมีหน้ำท่ีในกำรออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตำมท่ีคณะกรรมกำร

บริษัทได้พิจำรณำเห็นชอบแล้ว ท้ังน้ีจะข้ึนอยู่กับลักษณะและอัตรำส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท 

 

(4) การประเมินทรัพย์สิน 

    - ไม่มี - 

 

(5) งานท่ียังไม่ส่งมอบ 

     - ไม่มี - 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

ทุนช ำระแล้ว 259.80 ล้ำนบำท 

บริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนำม จ ำกัด 

ทุนช ำระแล้ว 11.15 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
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รำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2565 มีดังน้ี  

ล าดับท่ี ผู้ถือหุ้น 

ทุนช าระแล้ว 

จ านวน 259,800,000 บาท 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มจุฬำงกูร  109,250,100       42.05 

2 ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน 70,000,000 26.94 

3 กลุ่มพัฒนะเมลือง    31,515,700        12.13 

4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด    12,581,915          4.84 

5 นำยไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข      6,500,000          2.50 

6 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) 5,378,800 2.07 

7 นำงสำวปิยภำ ธนสมุทร 4,000,000 1.54 

8 นำงสำววรำภรณ์ สงฆ์ประชำ      2,105,500          0.81 

9 นำยด ำรงค์  กุลธนพงศ์ 2,000,000 0.77 

10 นำยเทวำรักษ์  วีระวัฒกำนนท์ 1,923,700 0.74 

11 นำยพิทักษ์  วีระวัฒกำนนท์ 1,750,000 0.67 

12 นำงสำวดวงพร  วีระวัฒกำนนท์ 1,679,000 0.65 

13 นำงสำวพรเพ็ญ  วีระวัฒกำนนท์ 1,516,000 0.58 

14 นำงสุมิตรำ  ด ำรงกิจชัยพร 1,500,000 0.58 

15 นำยรุ่งกำล   ไพสิฐพำนิชตระกูล 1,225,600 0.47 

16 นำยคณิต สมิทธิวำสน์ 800,000 0.31 

17 ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอื่นๆ 6,266,185 2.41 

รวม 259,800,000 100 

หมำยเหตุ:  1)  กลุ่มจุฬำงกูร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนำมสกุลเดียวกันและผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 4 รำย ได้แก ่

- นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร ถือหุ้นจ ำนวน  83,115,000 หุ้น คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ  31.99 ของทุนช ำระแล้ว  

- นำยทวีฉัตร    จุฬำงกูร ถือหุ้นจ ำนวน 21,942,600 หุ้น คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 8.45 ของทุนช ำระแล้ว 

- นำยกรกฤช    จุฬำงกูร ถือหุ้นจ ำนวน 4,000,000  หุ้น คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 1.54 ของทุนช ำระแล้ว  

- นำยอภิชำติ    จุฬำงกูร ถือหุ้นจ ำนวน 192,500  หุ้น คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ       0.07 ของทุนช ำระแล้ว 

2)  ผู้ถือหุ้น 10 รำยแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน  (ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2565) ประกอบดว้ย  

1. Teraura Investment Co., Ltd   ถือหุ้นร้อยละ  25.03 

2. Teraura Scholarship Foundation   ถือหุ้นร้อยละ  4.07  

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

4. Nippon Life Insurance Company    ถือหุ้นร้อยละ  3.30 

5. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.   ถือหุ้นร้อยละ  2.71 

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

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

8. Custody Bank of Japan, Ltd.     ถือหุ้นร้อยละ  2.31 

9. Honda Motor CO., LTD.   ถือหุ้นร้อยละ  2.23 

10. ALPHA Corporation                   ถือหุ้นร้อยละ  2.11 

3) กลุ่มพัฒนะเมลือง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนำมสกลุเดียวกันและผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 3 รำย ได้แก่ 

- นำยสันติ        พัฒนะเมลอืง  ถอืหุ้นจ ำนวน  10,602,400 หุ้น คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 4.08 ของทุนช ำระแล้ว 

- นำยสริศ        พัฒนะเมลอืง  ถอืหุ้นจ ำนวน  10,592,000 หุ้น คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 4.08 ของทุนช ำระแลว้                                                        

- นำงสำวสิริณำ  พัฒนะเมลือง  ถือหุ้นจ ำนวน          10,321,300  หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.97 ของทุนช ำระแล้ว 

 

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท้ังหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬำงกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนะเมลือง 

(รำยละเอียดเพ่ิมเติมใน : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2565 ท้ังสำมกลุ่มมีกำรถือหุ้นในบริษัท

รวมเปน็จ ำนวน 210,765,800 หุ้น คิดเปน็สัดส่วนร้อยละ 81.13 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแล้วของบริษัท 
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บริษัทมีกำรซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบบำงประเภทจำก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ในกรณีท่ีไม่สำมำรถจัดหำจำกแหล่ง

จ ำหน่ำยภำยในประเทศไทยได้หรือมีปริมำณกำรใช้น้อยจึงไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง โดยในปี 2565 มียอดกำรสั่งซ้ืออยู่ท่ี 174.88 

ล้ำนบำทต่อป ีหรือคิดเปน็ร้อยละ 7.34 ของยอดกำรสั่งซ้ือท้ังหมด 

 

นอกจำกน้ีบริษัทมีกำรท ำรำยกำรซ้ือกับบริษัทอื่นซ่ึงมีควำมสัมพันธ์กันจ ำนวน 18 บริษัท โดยบริษัทต่ำงๆ ดังกล่ำว มีกลุ่ม

จุฬำงกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง และกลุ่มไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ โดยในปี 2565 มียอดกำรสั่งซ้ือจำกบริษัท

ดังกล่ำวรวม 231.66 ล้ำนบำทต่อป ีหรือคิดเปน็ร้อยละ 9.73 ของยอดกำรสั่งซ้ือท้ังหมด 

 

โดยสรุปในปี 2565 บริษัทมีกำรท ำรำยกำรซ้ือกับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันท้ังหมดอยู่ท่ี 406.54 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 

17.07 ของยอดกำรสั่งซ้ือท้ังหมด 

 

อย่ำงไรก็ดี รำยกำรซ้ือขำยท้ังหมดเป็นกำรซ้ือขำยตำมธุรกิจปกติ มีหลักฐำนกำรเปรียบเทียบรำคำ รำคำขำยเป็นรำคำตลำดท่ี

เปน็ธรรม มีเง่ือนไขทำงกำรค้ำและวิธีกำรช ำระเงินตำมปกติเช่นเดียวกับกำรซ้ือขำยกับผู้ผลิตอื่นๆ และไม่มีข้อสัญญำบังคับว่ำ

จะต้องซ้ือขำยกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เท่ำน้ัน 

 

ข้อจ ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 

 ผู้ถือหุ้นท่ีเปน็ชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระ

แล้ว โดย ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2565 หุ้นของบริษัท ท่ีถือครองโดยชำวต่ำงชำติมีจ ำนวนร้อยละ 27.10 

 

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ไม่มีข้อตกลงระหว่ำงกัน และไม่มีเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์หรือกำรบริหำรงำนของบริษัท 
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การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 

 

 

ล าดับที ่

 

 

ชื่อ – สกุล 

 

 

ต าแหน่ง 

 

 

การถอืครองหุ้น 

(จ านวนหุ้น) 
 

   

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

 

เพ่ิมขึ้น /

ลดลง 

 

% การ

เปลี่ยนแปลง 

 

คู่สมรสและ

บุตรท่ียังไม่

บรรลุนิติภาวะ 
 

ทางตรง 

 

ทางอ้อม 

 

ทางตรง 

 

ทางอ้อม 

 

1 

 

นำยสรรเสริญ   จุฬำงกูร ประธำนกรรมกำร 83,115,000 0 83,115,000 0 - - 0 

 

2 

 

นำยทำโร่         เทรำอุรำ กรรมกำร 0 0 0 0 - - 0 

 

3 

 

นำยทวีฉัตร      จุฬำงกูร 
กรรมกำร/ 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 
21,942,600 0 21,942,600 0 - - 0 

 

4 

 

นำยณัฐพล      จุฬำงกูร กรรมกำร 0 0 0 0 - - 0 

 

5 

 

นำยสริศ          พัฒนะเมลือง 
กรรมกำร/ 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
10,592,000 0 10,592,000 0 - - 0 

 

6 

 

นำยสันติ         พัฒนะเมลือง กรรมกำร 10,602,400 0 10,602,400 0 - - 0 

 

7 

 

นำยฮำจิเมะ       คำโตะ 

กรรมกำร/ 

ผู้จัดกำรท่ัวไป (ส่วน

งำนวิจัยและพัฒนำ) 

0 0 0 0 - - 0 

 

8 

 

นำยปริญญำ     ไววฒันำ กรรมกำรอิสระ  0 0 0 0 - - 0 

 

9 

 

นำยอภินันท์      ณ ระนอง กรรมกำรอิสระ 0 0 0 0 - - 0 

 

10 

 

นำยฉัตรชัย       เอียสกลุ กรรมกำรอิสระ 0 0 0 0 - - 0 

 

11 

 

นำยวีรวฒัน ์     ขอไพบูลย์ กรรมกำรอิสระ 0 0 0 0 - - 0 

 

12 

 

นำงสำวสิริณำ   พัฒนะเมลือง 
ผู้จัดกำรท่ัวไปอำวุโส 

 (ส่วนงำบริหำรธุรกิจ) 
10,321,300 0 10,321,300 0 - - 0 

 

13 

 
นำงสำวภัทรำ    ชัยยศบูรณะ 

ผู้จัดกำรท่ัวไปอำวุโส  

(ส่วนงำนปฏิบัติกำร

ธุรกิจ และส่วน

งำนวิจัยและพัฒนำ) 

0 0 0 0 - - 0 

 

14 

 

นำงกสิตำ        พิทักษส์งครำม 
ผู้จัดกำรท่ัวไป  

(ส่วนงำนบริหำรธุรกิจ) 
0 0 0 0 - - 0 

 

15 

 

นำยสมเกียรติ   เกำะเต้น 

ผู้จัดกำรท่ัวไป  

(ส่วนงำนสนับสนุนกำร

ผลิต) 

0 0 0 0 - - 0 

 

16 

 

นำยวัชรินทร์     สยำมรัตนกิจ 
ผู้จัดกำรท่ัวไป  

(ส่วนงำนผลิต) 
0 0 0 0 - - 0 
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1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

บริษัทมีทุนจดทะเ บียน 268,500,000 บำท เ รียกช ำระแล้ว 259,800,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 

259,800,000 หุ้น  มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 

บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือโครงกำรออก และ

เสนอขำยหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภำพให้กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนซ่ึงเป็นคนต่ำงด้ำว (Thai Trust Fund) 

หรือมีกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจำกหลักทรัพย์ 

 

1.5 การออกหลักทรัพย์อ่ืน  

- ไม่มี - 

 

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสุทธิหลังจำกหักเงินส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภท

ตำมท่ีได้กล่ำวไว้ในข้อบังคับและตำมกฎหมำย หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีสำระส ำคัญ และน ำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ โดยกำรจ่ำยเงินปันผลให้

กระท ำใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันท่ีคณะกรรมกำรมีมติแล้วแต่กรณี ท้ังน้ีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือ

หุ้นและให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปนัผลน้ันในหนังสือพิมพ์ 

 

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทในระยะเวลาท่ีผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2565 2564 2563 2562 2561 

1. เงินปนัผลจ่ำยอัตรำต่อหุ้น (บำท : หุ้น) 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 

2. รวมจ ำนวนเงินปันผลจ่ำยท้ังสิ้น (บำท) 259,800,000 259,800,000 129,900,000 259,800,000 259,800,000 

3. สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปนัผล (ร้อยละ) 125.00 109.89 156.25 117.65 103.09 

 

2. การบริหารจัดการความเส่ียง 
 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง  

 การบริหารความเส่ียง  

บริษัทก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือก ำกับดูแลให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร และ

สนับสนุนและพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลอย่ำงต่อเน่ือง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมท้ังสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และควำมม่ันคงให้แก่กิจกำรอย่ำงย่ังยืน 

โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) 

ท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแล ติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของกำรบริหำรควำม

เสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้พิจำรณำปัจจัย

เสี่ยงทุกรำยกำรท่ีมีผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยขององค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงท่ีมี

นัยส ำคัญจำกสภำพแวดล้อมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ และติดตำม ดูแล วิเครำะห์กำรบริหำรควำมเสี่ยง

ขององค์กรทุกด้ำน และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท

อย่ำงต่อเน่ือง  

 

นโยบายบริหารความเส่ียง 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงคือกระบวนกำรท่ีปฏิบัติโดยคณะกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และพนักงำนทุกคนในองค์กร 

เพ่ือช่วยก ำหนดกลยุทธ์และด ำเนินงำน โดยกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรออกแบบ เพ่ือให้สำมำรถบ่งช้ี

เหตุกำรณ์ท่ีอำจเกิดข้ึน และมีผลกระทบต่อองค์กร และสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ 

เพ่ือให้ได้รับควำมม่ันใจอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรก ำหนดไว้ และมุ่งสู่กำรด ำเนินธุรกิจท่ี

ย่ังยืน โดยนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีดังน้ี 
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1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) มีอ ำนำจหน้ำท่ีสอดส่องดูแลกำร

บริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท 

2. ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน มีหน้ำท่ีรับผิดชอบก ำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่ำย และจัดท ำตำรำงกำรประเมินควำม

เสี่ยง ก ำหนดดัชนีช้ีวัดควำมเสี่ยง รวมท้ังจัดท ำรำยงำนท่ีเก่ียวกับควำมเสี่ยงตำมกระบวนกำรบริหำรควำม

เสี่ยงท่ียึดถือปฏิบัติ ท้ังมีส่วนร่วมพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ิมโอกำสแห่งควำมส ำเร็จ และลดผลกระทบท่ี

อำจเกิดข้ึนต่อกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเปำ้หมำย 

3. กำรบ่งช้ีและควบคุมควำมเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดท ำอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้ควำมเสี่ยงอยู่

ในระดับท่ียอมรับได้ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของฝำ่ยบริหำร 

4. ควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ และระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัท ต้องได้รับกำรอนุมัติโดยคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ก่อนน ำไปใช้ปฏิบัติ 

5. เม่ือพนักงำนพบเห็น หรือรับทรำบควำมเสี่ยงท่ีอำจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรำยงำนควำมเสี่ยงน้ันให้ผู้ท่ี

เก่ียวข้องรับทรำบทันที เพ่ือด ำเนินกำรจัดกำรต่อไป 

กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงน้ีต้องปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด และต่อเน่ืองภำยใต้กำรควบคุมดูแล

ของคณะบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทโดยวิเครำะห์และบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงรอบด้ำน ให้ครอบคลุมประเด็นควำม

เสี่ยงด้ำนสังคม สิ่งแวดล้อม และก ำหนดให้มีแผนฉุกเฉินรองรับสถำนกำรณ์ท่ีอำจกระทบกำรด ำเนินงำนของ

บริษัท 

 

กำรประเมินควำมเสี่ยงของบริษัท ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงรอบด้ำน โดยให้ครอบคลุมถึงประเด็นด้ำน

สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบำล เช่น กำรปล่อยมลพิษ (น ้ำเสียและกล่ิน) ออกไปรบกวนชุมชมรอบข้ำง กำร

เปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศกระทันหัน แนวโน้มกำรใช้รถยนต์ประเภทพลังงำนทดแทนและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ

มำกข้ึนท ำให้มีผลกระทบต่อยอดขำย และกำรใช้ชีวิตในสังคมเปล่ียนแปลงไปจนอำจเกิดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน

ท่ีมีคุณภำพ เป็นต้น โดยปัจจัยเสี่ยงดังกล่ำว บริษัทได้จัดล ำดับควำมเสี่ยง ทบทวนระดับควำมเสี่ยง และระบุ

แนวทำงตอบสนองควำมเสี่ยงเพ่ือลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ได้แก่ กำรสื่อสำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 

ให้ชุมชนข้ำงเคียงทรำบ กำรก ำหนดแผนเฝ้ำติดตำมและตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมประจ ำปี กำรจัดท ำแผนฉุกเฉิน

รองรับเหตุกำรณ์ท่ีอำจกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยก ำหนดให้มีกำรทบทวน ฝึกซ้อม และสอบทำนกำร

รำยงำนผลกำรฝกึซ้อมแผนฉุกเฉินประจ ำปี กำรหำตลำดใหม่ กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี

แบบใหม่เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดท่ีจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงหำกปัจจัยเสี่ยงใดท่ีมีผลประเมินควำมเสี่ยง

ในระดับสูง จะต้องก ำหนดมำตรกำรแก้ไขหรือลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมท้ังจะถูกก ำหนดให้

วัดผลเปำ้หมำย (OKR/KPI) เพ่ือติดตำมผลและควบคุมกำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวอย่ำงชัดเจนด้วย 

 

2.2 ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ปจัจัยควำมเสี่ยงซ่ึงอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยยะส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

 

1. ความเส่ียงจากการพ่ึงพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทมีกำรท ำสัญญำรับควำมช่วยเหลือในด้ำนพ่ึงพำเคร่ืองหมำยกำรค้ำ ภำยใต้ช่ือ    

และ “HI-LEX” และสัญญำรับควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคกำรผลิตสำยควบคุมรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ และชุด

ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์แบบใช้สำยเคเบิลควบคุมจำกไฮเ ล็กซ์ คอร์ปอเร ช่ัน (HI-LEX 

Corporation) เปน็ลำยลักษณ์อักษร  

 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถจัดหำจำกแหล่งจ ำหน่ำยภำยในประเทศไทยได้ หรือมีปริมำณกำรใช้น้อยจึงไม่คุ้มท่ีจะผลิต

เอง บริษัทจะสั่งซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบบำงประเภทจำก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน อย่ำงไรก็ดีไม่มีสัญญำ

ควบคุมในกำรจัดซ้ือวัตถุดิบระหว่ำงกันแต่อย่ำงใด   

 

ส ำหรับควำมเสี่ยงด้ำนกำรสั่งซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบน้ัน บริษัทสำมำรถจัดซ้ือจำกผู้ผลิตอื่นแทนกำร

สั่งซ้ือจำก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ันได้ แต่อำจมีรำคำและเง่ือนไขทำงกำรค้ำท่ีต่ำงจำกเดิม ในปัจจุบันบริษัทได้สรร
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หำแหล่งจัดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบในประเทศมำกข้ึน ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพำะค่ำขนส่งและภำษี

น ำเข้ำลงได้   

 

ส่วนควำมเสี่ยงในแง่ของสัญญำฯ ดังกล่ำวน้ัน บริษัทเห็นว่ำ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน จะต่อสัญญำให้อย่ำง

แน่นอน เน่ืองจำก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ได้ให้ค ำรับรองเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ว่ำ หำกสัญญำปัจจุบัน

หมดอำยุจะต่อสัญญำให้อีกครำวละ 5 ป ี(ซ่ึงเปน็นโยบำยกำรต่อสัญญำท่ี ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน ใช้กับบริษัทใน

เครือทุกบริษัท) ประกอบกับ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน มีสถำนะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทุนและเป็น

พันธมิตรท่ีดีต่อกันมำมำกกว่ำ 40 ปี ท ำให้มีควำมม่ันใจว่ำ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและให้

กำรสนับสนุนบริษัทอย่ำงต่อเน่ืองต่อไป ด้วยเหตุน้ี ในประเด็นดังกล่ำวจึงมีควำมเสี่ยงต ่ำ  

 

2. ความเส่ียงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ 

บริษัทอำจมีควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันกับคู่แข่งรำยใหม่ ซ่ึงเป็นผู้ประกอบกำรต่ำงชำติท่ีย้ำยฐำนกำรผลิต

ช้ินส่วนเข้ำมำในประเทศไทยหรือลูกค้ำสำมำรถน ำเข้ำช้ินส่วนจำกต่ำงประเทศได้ ภำยใต้ข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรี

หรือ โครงกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรลดหย่อนภำษีจำกภำครัฐ ปจัจัยหลักท่ีจะท ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถ

รักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้คือกำรรักษำมำตรฐำนคุณภำพสินค้ำและกำรส่งมอบอย่ำงต่อเน่ือง และท่ี

ส ำคัญจัดท ำแผน ปรับปรุงต้นทุนกำรผลิตทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยและควำมต้องกำรของลูกค้ำ และ
กำรบริกำรหลังกำรขำยเพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจให้กับลูกค้ำ โดยบริษัทได้ก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดท่ีส ำคัญคือ

มุ่งเนน้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพสูง ควบคู่กับกำรด ำเนินงำนลดต้นทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรจัดส่งท่ีตรงต่อ

เวลำ และกำรก ำหนดรำคำผลิตภัณฑ์ท่ีเหมำะสมและสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซ่ึงบริษัทมีกลุ่มลูกค้ำเป็นผู้ผลิต

ช้ันน ำท่ีมีฐำนกำรผลิตในประเทศไทยและมีควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้ำเหล่ำน้ีมำโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้อง

ทดสอบผลิตภัณฑ์เปน็ของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลำ ลดต้นทุน และค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำงำน  

 

ดังน้ัน จึงมีควำมเสี่ยงต ่ำท่ีคู่แข่งขันจำกต่ำงประเทศจะเข้ำมำและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เน่ืองจำกจะต้อง

ลงทุนสูงและไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท 

 

3. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

ในปัจจุบันบริษัทได้จัดซ้ือวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลำสติก และยำง โดยมีมูลค่ำรวมกว่ำร้อย

ละ 50.59 ของมูลค่ำวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบท่ีบริษัทจัดซ้ือท้ังหมด โดยรำคำวัตถุดิบเหล่ำน้ีได้รับผลกระทบ

จำกควำมผันผวนของรำคำซ้ือขำยอันเน่ืองมำจำกสภำวะอุปสงค์และอุปทำนของวัตถุดิบหลักดังกล่ำวใน

ตลำดโลก ซ่ึงปรับตัวสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง โดยปจัจัยดังกล่ำวเปน็ปจัจัยท่ีอยู่เหนือควำมควบคุมของบริษัท 
 

อย่ำงไรก็ตำม หำกรำคำวัตถุดิบเกิดควำมผันผวนถึงขนำดท่ีมีนัยส ำคัญ บริษัทสำมำรถปรับรำคำผลิตภัณฑ์ให้

สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบท่ีมีควำมผันผวนน้ันได้ ตำมข้อตกลงในสัญญำซ้ือขำยช้ินส่วนท่ีบริษัทท ำกับลูกค้ำ

น้ัน ได้ก ำหนดให้บริษัทและลูกค้ำสำมำรถพิจำรณำปรับรำคำได้เป็นคร้ังครำว เช่น ทุกๆ 6 เดือน หรือทุกคร้ังท่ี

รำคำวัตถุดิบมีกำรเปล่ียนแปลงต้ังแต่ร้อยละ 3 ข้ึนไป กำรปรับรำคำแต่ละคร้ังคู่สัญญำท้ังสองฝ่ำยจะท ำกำร

ตกลงร่วมกัน บำงคร้ังลูกค้ำจะยินยอมให้ท ำกำรปรับรำคำย้อนหลังด้วย กำรปรับรำคำดังกล่ำวจะช่วยท ำให้

ผลกระทบจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบลดลง และบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยให้ผู้ผลิตท ำกำรลดต้นทุนเพ่ือ

เกิดกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนท่ีดี ซ่ึงเม่ือผู้ผลิตมีควำมแข็งแกร่ง มีต้นทุนกำรบริหำรจัดกำรท่ีต ่ำแล้วก็จะสำมำรถ

ควบคุมรำคำขำยให้มีเสถียรภำพได้แม้รำคำวัตถุดิบจะสูงข้ึนก็ตำม 

 

4. ความเส่ียงจากการพ่ึงพาคู่ค้าน้อยราย 

ช้ินส่วนหรือวัตถุดิบบำงรำยกำรมีคุณสมบัติจ ำเพำะ ซ่ึงยำกต่อกำรจัดหำคู่ค้ำเปรียบเทียบ เพ่ือเปน็กำรลด

ควำมเสี่ยงจำกกำรพ่ึงพำคู่ค้ำน้อยรำย บริษัทได้มีกำรศึกษำเพ่ือหำช้ินส่วนหรือวัตถุดิบทดแทน โดยกำรน ำ

ช้ินส่วนหรือวัตถุดิบดังกล่ำวมำท ำกำรวิเครำะห์และทดสอบ ซ่ึงต้องได้รับอนุมัติจำกลูกค้ำก่อนเร่ิมใช้งำน 
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5. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ในปี 2565 บริษัทมีกำรจัดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบโดยน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศประมำณร้อยละ 20.38 

ของยอดซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบท้ังหมด โดยบริษัทมียอดกำรสั่งซ้ือวัตถุดิบและช้ินส่วนประกอบ

ท้ังหมดท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศตลอดท้ังปีเทียบเท่ำเงินบำทจ ำนวนประมำณ 338.85 ล้ำนบำท ซ่ึงท ำให้

บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศในกรณีท่ีอัตรำแลกเปล่ียนมีกำร

ปรับตัวสูงข้ึน 

 

6. ความเส่ียงจากการพ่ึงพาลูกค้ารายใหญ่ 

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ำรำยใหญ่ 8 รำย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รำยใหญ่ 7 รำย และผู้ผลิต

รถจักรยำนยนต์รำยใหญ่ 1 รำย โดยรำยได้รวมจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่ำน้ีคิดเป็นร้อยละ 88 

โดยประมำณของรำยได้รวมของบริษัทในปี 2565 ดังน้ันบริษัทจึงอำจมีควำมเสี่ยงด้ำนรำยได้หำกผู้ผลิตรำยใด

รำยหน่ึงลดปริมำณกำรผลิตหรือเลิกกำรสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์จำกบริษัทซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจ 

สถำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินกำรของบริษัทในอนำคต 

 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทเป็นผู้ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำง

รถยนต์ท่ีด ำเนินธุรกิจมำกว่ำ 40 ปี โดยได้พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตจนมีช่ือเสียง มีเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีได้

คุณภำพ มีประสิทธิภำพเป็นท่ียอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง มีต้นทุนกำรผลิตท่ีแข่งขันได้ และมีห้องทดสอบ

ผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลำและเพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินงำน อีกท้ังกำรท ำธุรกิจกับ

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์รำยใหญ่มำเป็นเวลำนำน มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน 

ซ่ึงเป็นผู้ผลิตสำยควบคุมช้ันน ำของประเทศญ่ีปุ่น ตลอดจนกำรเป็นบริษัทในกลุ่มของ ซัมมิท คอร์ปอเรช่ัน ซ่ึง

เป็นผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์และรถจักรยำนยนต์รำยใหญ่ของประเทศไทยท่ีมีประสบกำรณ์ในธุรกิจมำนำนเป็น

ผู้ผลิตท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือในเร่ืองของคุณภำพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่ม ซัมมิท คอร์ปอเรช่ัน

ครอบคลุมถึงอุปกรณ์และช้ินส่วนเกือบทุกชนิดท้ังในรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ อำทิ ตัวถัง เบำะท่ีน่ัง ผนัง

ประตู ข้ำง ฯลฯ ซ่ึงคุณสมบัติดังกล่ำวท ำ ให้ เห็นว่ ำ มีควำมเป็นไปได้น้อยท่ีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และ

รถจักรยำนยนต์เหล่ำน้ีจะเปล่ียนไปสั่งซ้ือจำกคู่แข่งของบริษัท  

 

อน่ึง บริษัทได้มีนโยบำยกระจำยควำมเสี่ยงโดยมีแผนจะเพ่ิมกำรส่งออกไปยังต่ำงประเทศมำกข้ึนเพ่ือเป็นกำรลด

ควำมเสี่ยงจำกกำรพ่ึงพำลูกค้ำรำยใหญ่อีกทำงหน่ึงด้วย 

 

7. ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอ านาจบริหารจัดการ

บริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายอื่น

ของบริษัท 

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬำงกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนะเมลือง 

(รำยละเอียดเพ่ิมเติมใน: ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2565 ท้ังสำมกลุ่มมีกำรถือ

หุ้นในบริษัทรวมเป็นจ ำนวน 210,765,800 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.13 ของทุนจดทะเบียนและช ำระแล้ว

ของบริษัท จึงท ำให้ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท้ัง 3 รำย มีจ ำนวนหุ้นเพียงพอท่ีจะควบคุมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบ

ท้ังหมด ไม่ว่ำจะเปน็กรณีกำรแต่งต้ังกรรมกำร หรือขอมติในเร่ืองอื่นใดท่ีจะต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู้

ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองกฎหมำยหรือข้อบังคับบริษัทก ำหนดว่ำต้องมีเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  

 

นอกจำกน้ี ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ยังเปน็ผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรบริษัท โดยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทถึง 4 

ท่ำน จำกท้ังหมด 11 ท่ำน จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรท่ีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ใช้อ ำนำจบริหำรจัดกำรอย่ำงเบ็ดเสร็จ และ

บริหำรจัดกำรไปในทำงท่ีขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรำยย่อย ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อ

ธุรกิจของบริษัทได้ 

 

ดังน้ัน ผู้ถือหุ้นรำยอื่นและรำยย่อยจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผู้ถือ

หุ้นรำยใหญ่เสนอได้   
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เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงในประเด็นดังกล่ำว บริษัทจึงได้แต่งต้ังบุคคลภำยนอกท่ีมีควำมเป็นอิสระเข้ำร่วมเป็น

กรรมกำรบริษัท จ ำนวน 4 ท่ำน จำกจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด 11 ท่ำน โดยกรรมกำรอิสระท้ัง 4 ท่ำน รับหน้ำท่ี

เปน็คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

เพ่ือท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและให้ควำมเห็นในประเด็นท่ีอำจท ำให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสียประโยชน์ รวมท้ังพิจำรณำใน

กำรสรรหำบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่ง และก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสม 

 

ดังน้ัน จึงมีควำมเปน็ไปได้น้อยท่ีจะเกิดควำมเสี่ยงดังกล่ำวข้ึน 

 

8. ความเส่ียงจากการชดใช้ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) 

ตำมท่ีบริษัทมีหน้ำท่ีในกำรรับประกันคุณภำพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้ำของบริษัทน้ัน กรณีท่ีเกิด

ควำมเสียหำยอันเน่ืองมำจำกควำมบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสัญญำซ้ือขำยช้ินส่วนระบุให้บริษัท

ต้องช ำระค่ำเสียหำยท่ีเกิดจำกควำมบกพร่องน้ันๆ ซ่ึงหำกผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์เรียกร้องให้บริษัท

ช ำระค่ำเสียหำยจำกผลิตภัณฑ์ ในจ ำนวนเท่ำกับหรือมำกกว่ำยอดขำยของบริษัท และศำลมีค ำสั่งเป็นท่ีสุดให้

บริษัทช ำระเงินจ ำนวนดังกล่ำว บริษัทก็อำจได้รับผลกระทบในกำรประกอบธุรกิจในอนำคต รวมท้ังกำรท่ีบริษัท

ต้องร่วมรับผิดกับผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์หำกมีผู้บริโภคได้รับควำมเสียหำยอันเกิดจำกข้อบกพร่อง

ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ในแต่ละปีท่ีผ่ำนมำลูกค้ำได้มีกำรเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่ำเสียหำยจำกผลิตภัณฑ์อยู่

บ้ำง แต่เป็นจ ำนวนเงินท่ีน้อยมำกเม่ือเทียบกับยอดขำย และกำรเรียกร้องให้ชดเชยค่ำเสียหำยดังกล่ำวเป็น

เหตุกำรณ์ปกติของกำรด ำเนินธุรกิจยำนยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรตัดสินใจสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ของลูกค้ำ และ

เท่ำท่ีผ่ำนมำไม่เคยมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทแต่ประกำรใด นอกจำกน้ีบริษัท

ยังตระหนักถึงควำมส ำคัญในเร่ืองคุณภำพของผลิตภัณฑ์ ดังน้ันก่อนกำรส่งให้ลูกค้ำบริษัทจะท ำกำรตรวจสอบ 

คุณภำพของผลิตภัณฑ์อย่ำงถ่ีถ้วน ทุกๆ เดือนบริษัทจะสรุปยอดกำรเรียกร้องให้ชดเชยค่ำเสียหำย และทุกๆ 6 

เดือน จะน ำผลลัพธ์สรุปรวมไปวำงแผนกำรตรวจสอบและพัฒนำคุณภำพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซ่ึงบริษัทเช่ือว่ำ

จะช่วยลดควำมเสี่ยงในกรณีท่ีบริษัทต้องช ำระค่ำเสียหำยจำกผลิตภัณฑ์ได้ 

 

9. ความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และชุมชน 

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงชัดเจน ในด้ำนควำม

ปลอดภัยได้ให้ควำมส ำคัญกับทุกข้ันตอนของกระบวนกำรผลิต ต้ังแต่กำรออกแบบเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

ระบบควบคุมกำรผลิตและระบบควบคุมกำรเฝ้ำระวัง และสัญญำณเตือนภัยต่ำงๆ รวมถึงมีกำรจัดกำรข้ันตอน

กำรปฏิบัติงำนและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจกับพนักงำนทุกระดับโดยกำรจัด

ฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นประจ ำอย่ำงต่อเน่ือง ดังจะเห็นได้จำกโครงกำรหรือกิจกรรม

ต่ำงๆ  

 

นอกจำกน้ี บริษัทยังได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงทำงด้ำนควำมปลอดภัยท้ังในงำนและ

นอกงำนอย่ำงต่อเ น่ือง เ ช่น กิจกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมปลอดภัย (Safety-Shop Floor 

Management: S-SFM) กิจกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยง กำรค้นหำจุดเสี่ยงและขจัดอันตรำยก่อนกำรเร่ิมงำน 

(Completely Check Completely Find out: CCCF) กิจกรรมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้ำนควำมปลอดภัย 

(Safety Culture) และโครงกำรมำตรฐำนเคร่ืองจักรด้ำนควำมปลอดภัย (Machine Safety Activity) 

รวมท้ังกำรเตรียมควำมพร้อมและตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉินต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เช่น กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและ

อพยพหนีไฟ กำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินภำวะสำรเคมีหกร่ัวไหล ตลอดจนกำรจัดกิจกรรมกำรสร้ำงจิตส ำนึกด้ำน

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยนอกงำน เช่น กำรรณรงค์ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ขณะขับข่ี ซ่ึงผลลัพธ์ของกำรด ำเนิน

โครงกำรต่ำงๆ ท ำให้อุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยครบถ้วน บุคลำกรพร้อมท่ีจะปฏิบัติงำน

ได้เต็มประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ตำมเป้ำหมำยท้ังด้ำนคุณภำพ ด้ำนควำม

ปลอดภัย และด้ำนสิ่งแวดล้อมในกำรท ำงำน 

 

ส ำหรับกำรด ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมน้ัน บริษัทได้จัดให้มีกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำร

ท ำงำนและติดตำมคุณภำพอำกำศภำยในบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงติดตำมคุณภำพอำกำศโดยท่ัวไปในพ้ืนท่ี
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ชุมชนโดยรอบ ซ่ึงมีกำรน ำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ำมำช่วยในกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหำมลพิษ 

เช่น กำรจัดให้มีระบบบ ำบัดอำกำศท่ีมีประสิทธิภำพ อีกท้ังยังมีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและพัฒนำทรัพยำกรให้

มีประสิทธิผลสูงสุด ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรในกำรก ำจัดของเสีย เช่น จัดต้ังโครงกำร 3R เพ่ือน ำวัสดุท่ี

เหลือใช้กลับมำหมุนเวียนหรือสร้ำงมูลค่ำโดยกำรแปรสภำพ โดยมีกำรน ำวัสดุเหลือใช้จำกกำรผลิตส่งให้ผู้มีส่วน

ได้เสียน ำไปแปรสภำพเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่ กำรเพ่ิมมูลค่ำให้กับวัสดุเหลือใช้โดยน ำมำจัดท ำเป็นเคร่ืองใช้และ

เคร่ืองอ ำนวยควำมสะดวกให้กับบุคลำกรภำยในบริษัท ตลอดจนกำรคิดค้นหำแนวทำงในกำรควบคุมปริมำณกำร

ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนกำรผลิต ซ่ึงบริษัทได้ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำช้ันน ำเพ่ือจัดต้ังเป็นศูนย์

ศึกษำและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรพลังงำน กำรออกแบบกระบวนกำรผลิตให้ทันสมัยและมีควำมปลอดภัยกับ

ผู้ปฏิบัติงำน ลดกำรเกิดของเสีย อีกท้ังยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพสูงข้ึน  

 

ท้ังน้ีบริษัทยังมีควำมตระหนักถึงภำวะโลกร้อนท่ีก ำลังเกิดข้ึนในปัจจุบัน จึงได้มีกำรใช้พลังงำนทดแทนจำก

แสงอำทิตย์ โดยกำรติดต้ัง Solar Roof Top บริเวณหลังคำอำคำรโรงงำนผลิต เพ่ือแสดงถึงควำมมุ่งม่ันใน

กำรลดกำรปลดปล่อยมลพิษจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยปัจจุบันบริษัทมีกำรด ำเนินกำรติดต้ัง Solar 

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

กิโลวัตต์ (Phase#2)  

 

นอกจำกน้ีบริษัทได้มีกำรรณรงค์และสร้ำงจิตส ำนึกให้กับพนักงำนทุกคนในกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของ

สิ่งแวดล้อมโดยเร่ิมต้ังแต่สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กิจกรรม 5ส. และ Big 

cleaning Day พร้อมท้ังขยำยกรอบแนวคิดไปจนถึงกำรดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซ่ึงได้รับกำรตอบรับจำก

พนักงำนทุกระดับเปน็อย่ำงดี  

 

2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจท้ังในปัจจุบันและท่ีอาจเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risks)  

 

ท้ังน้ีบริษัทได้ค านึงถึงการด าเนินธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ี

เกิดข้ึนใหม่และอาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคต (Emerging Risk)  

 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเป็นเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟา้ 

แนวโน้มเทคโนโลยียำนยนต์ในอนำคตจะน ำเอำระบบไฟฟำ้ Electric Vehicle (EV) มำใช้ ซ่ึงเป็นแนวโน้มท่ีมำแรงใน

ยุคน้ี คนท่ัวโลกหันมำใช้รถ EV กันมำก จะส่งผลให้ตลำดกลุ่มผลิตภัณฑ์สำยเคเบิลมีน้อยลงและอำจหมดไปในระยะ

ยำว อำทิ สำยเบรค สำยเกียร์ สำยเปิดฝำถังน ้ำมัน และอื่นๆ ซ่ึงรถยนต์บำงค่ำยได้เร่ิมปรับเปล่ียนออกแบบไปแล้ว

ท้ังในรุ่นปจัจุบันและรุ่นใหม่ท่ีก ำลังจะเปิดตัวในอนำคต เพ่ือตอบสนองต่อเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือรักษำส่วน

แบ่งทำงกำรตลำด บริษัทได้จัดต้ังทีมวิศวกรเพ่ือท ำกำรศึกษำวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะด้ำนกำร

ออกแบบและจัดท ำต้นแบบ ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภำพและควำมแม่นย ำสูง ซ่ึงทีมวิศวกรออกแบบของ

บริษัทได้มีกำรพัฒนำร่วมกับสถำบันผู้ช ำนำญกำรในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชำติ (สวทช) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว) สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร

ลำดกระบัง และไฮเล็กซ์ คอปอเรช่ัน เพ่ือขยำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีควบคุมด้วยระบบไฟฟำ้ รวมถึง System Product 

อำทิ ชุดเปิดประตูข้ำงไฟฟำ้ (Power Slide Door), ชุดเปิดประตูหลังไฟฟำ้ (Power Lift Gate), ชุดควบคุมกำร

เปิดปิดท้ำยกระบะ (Tail Gate Absorber) และรำงยกกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ท่ีประกอบส ำเร็จกับชุดประตู 

(Integrated Window Regulator or Door Module)  ทำงบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยทำงกำรตลำดในกำรขยำย

ฐำนลูกค้ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือต่อยอดทำงธุรกิจกับกลุ่มลูกค้ำหลักอันได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ เป็นต้น 

นอกจำกน้ีทำงบริษัทยังมุ่งเน้นท่ีจะท ำกำรขยำยตลำดในส่วนของตลำดหลังกำรขำยท้ังในและต่ำงประเทศ ซ่ึงตลำด

หลังกำรขำยน้ันเป็นอีกหน่ึงช่องทำงท่ีจะสำมำรถน ำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ไปน ำเสนอ และสำมำรถเข้ำถึง

กลุ่มเป้ำหมำยได้โดยตรง เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงอุปสงค์ให้เกิดข้ึนส ำหรับสินค้ำน้ันๆ ท้ังน้ี ทำงบริษัทมุ่งเน้นท่ีจะน ำเอำ

ควำมช ำนำญด้ำนวิศวกรในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรผลิตท่ีทันสมัย เข้ำมำใช้ในกำรน ำเสนอและมีส่วน

ร่วม ต้ังแต่เร่ิมต้นพัฒนำรถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆ กับลูกค้ำ ส ำหรับรถรุ่นใหม่ท่ีก ำลังจะเปิดตัวในอีก 2-3 ปีข้ำงหน้ำ  

รวมถึงกำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น Localize Project เพ่ือเป็นแนวทำงลดต้นทุนให้กับคู่ค้ำของบริษัทอีกด้วย  
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จำกกำรใช้ช้ินส่วนท่ีผลิตในประเทศเปน็หลักโดยปจัจุบันมีลูกค้ำหลำยรำย เร่ิมก่อต้ัง R&D center ท่ีมีบทบำทมำกข้ึน

ในประเทศไทยและด้วยควำมสัมพันธ์อันดี จึงท ำให้บริษัทมีโอกำสท่ีจะผลักดันนโยบำยน้ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน  

 

ความเส่ียงด้าน Digital Transformation 

กระบวนกำรท่ีน ำเอำ Digital Technology มำปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจเพ่ือให้ธุรกิจสำมำรถปรับตัวต่อกำร 

เปล่ียนแปลงได้อย่ำงรวดเร็วในหลำยอุตสำหกรรม รวมถึงยำนยนต์เร่ิมใช้ระบบอัตโนมัติและระบบหุ่นยนต์ 

(Robotics) ในสำยกำรผลิตเพ่ือลดปญัหำคุณภำพ ลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิต ซ่ึงบริษัท

ได้ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยสนับสนุนให้ทีมวิจัยและพัฒนำ ทีมวิศวกรกำรผลิตของเรำมีกำร

แลกเปล่ียนข้อมูลทำงวิชำกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และประสบกำรณ์กับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น สถำบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช) ส ำนักงำนกองทุน

สนับสนุนกำรวิจัย (สกว) และองค์กรต่ำงชำติอื่นๆ เพ่ือน ำทักษะควำมรู้มำคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจน

กำรออกแบบสำยกำรผลิตแบบอัตโนมัติและกำรน ำหุ่นยนต์มำใช้ในสำยกำรผลิต เปน็ต้น 

 

ความเส่ียงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์  

ปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมีส่วนช่วยในกำรลดต้นทุน กำร

ด ำเนินงำน และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรต่ำงๆ ซ่ึงท ำให้กระบวนกำรทำงธุรกิจเป็นไปได้อย่ำงรวดเร็วและ

รำบร่ืน อย่ำงไรก็ตำมในขณะเดียวกัน ควำมเสี่ยงท่ีมำพร้อมกับกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภัยคุกคำมทำงไซ

เบอร์ (Cyber Security) มีสถิติเพ่ิมมำกข้ึนอย่ำงรวดเร็ว ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงกับองค์กรในด้ำนต่ำงๆ เช่น ควำม

เสี่ยงในด้ำนกำรรักษำควำมลับของข้อมูล (Confidentiality) ควำมครบถ้วนและควำมถูกต้องของข้อมูล 

(Integrity) กำรถูกขโมยข้อมูล (Data Breach) และรวมถึงควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกกำรให้บริกำรท่ีเช่ือมต่อกับ

เครือข่ำย internet หรือภัยไซเบอร์ (Cyber Attack) ท่ีมีรูปแบบท่ีหลำกหลำยและมีควำมซับซ้อนมำกข้ึนและอำจ

ส่งผลกระทบเป็นวงกว้ำง รวมถึงอำจกระทบต่อควำมเช่ือม่ันของผู้ลงทุน ไปจนถึงอำจท ำให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก 

(Business Interruption)  

 

บริษัทตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกภัยไซเบอร์ดังกล่ำวและให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยทำงไซ

เบอร์ในข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ท้ังข้อมูลผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ พนักงำน และภำคส่วนอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดย

ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ครอบคลุมและทันต่อกำร

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีน ำมำใช้ ดังน้ี 

1. กำรก ำกับดูแล 

บริษัทได้ก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและมีกำรตรวจสอบภำยในเพ่ือให้บริษัทมีกรอบและแนวทำงใน

กำรก ำกับดูแลและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในภำพรวมขององค์กรท่ีสอดคล้องและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน

ส ำหรับทุกหน่วยงำน 

2. กำรระบุควำมเสี่ยง                                                  

บริษัทได้ก ำหนดขอบเขตและกำรระบุควำมเสี่ยงด้ำนไซเบอร์ กำรวิเครำะห์ข้อบกพร่อง เพ่ือแก้ไขตรวจสอบ

ระบบและทดสอบกำรเจำะระบบจำกผู้เช่ียวชำญภำยนอก กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ซ่ึงรวมถึงกำรเพ่ิม ลด โยกย้ำย และกำรต้ังค่ำควำมปลอดภัยอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และ

ระบบงำนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้บริษัททรำบและสำมำรถระบุทรัพย์สินด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีอำจก่อให้เกิด

ควำมเสี่ยง รวมถึงสำมำรถบริหำรจัดกำรเพ่ือควบคุมและลดควำมเสี่ยงได้อย่ำงเหมำะสมและทันกำรณ์ 

3. กำรปอ้งกันควำมเสี่ยง 

ในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทจัดให้มี Firewall Protection ท่ีช่วยป้องกันกำรโจมตีจำกภำยนอกผ่ำนแอพพลิเคช่ัน กำร

ใช้ระบบ Virtual Private Network (VPN) และกำรตรวจสอบอีเมลจำกภำยนอก รวมถึงกำรจ ำกัดกำร

เข้ำถึงเว็บไซต์อันตรำย และกำรปอ้งกันกำรติดไวรัสระหว่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์อีกด้วย นอกจำกน้ีบริษัทยังได้

ด ำเนินกำรส ำรองข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดจำกกำรโจรกรรมข้อมูล หรือ

อุบัติกำรณ์ต่ำงๆ ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อข้อมูลส ำคัญของบริษัทได้ 

 

 



 

38 

 

4. กำรตรวจจับควำมเสี่ยง 

บริษัทด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ ติดตำมตรวจสอบพฤติกรรมทำงไซเบอร์ท่ีผิดปกติ โดยมี

แนวทำงในกำรค้นหำ ทดสอบ และบริหำรจัดกำรช่องโหว่ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีท ำให้สำมำรถตรวจพบ 

วิเครำะห์ ติดตำม และแจ้งเตือนเหตุกำรณ์ผิดปกติทำงไซเบอร์ให้แก่ผู้รับผิดชอบทรำบ เพ่ือก ำหนดแนวทำงใน

กำรแก้ไขในเบ้ืองต้นได้อย่ำงทันท่วงที 

5. กำรรับมือและฟื้ นฟูควำมเสียหำย 

บริษัทจัดท ำแผนกำรฉุกเฉินรับมือควำมเสี่ยงทำงไซเบอร์ โดยมีกำรฝึกซ้อมแผนปีละ 1  คร้ัง ตลอดจนจัดให้มี

ศูนย์ส ำรองข้อมูลท่ีได้รับกำรรับรองและได้มำตรฐำน รับมือเหตุกำรณ์ผิดปกติทำงไซเบอร์ และกำรสืบสวน

วิเครำะห์สำเหตุ กำรแก้ปัญหำ และจัดท ำรำยงำนเพ่ือเสนอต่อผู้บริหำร เพ่ือให้บริษัทสำมำรถตอบสนองและ

รับมือกับควำมเสี่ยงได้อย่ำงทันกำรณ์ 

 

ท้ังน้ี บริษัทมีกำรติดตำมควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเน่ือง ตลอดจนมีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรควบคุมสถำนกำรณ์และ

ฟื้ นฟูระบบกรณีเกิดภัยคุกคำมทำงไซเบอร์เพ่ือให้ระบบและกำรด ำเนินธุรกิจสำมำรถกลับคืนสู่สภำวะปกติได้โดยเร็ว   

 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ปัจจุบันท่ัวโลกก ำลังเผชิญปัญหำภำวะมลพิษทำงอำกำศ อันเน่ืองมำจำกกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีมนุษย์เป็นผู้สร้ำงข้ึน เช่น 

กำรก่อสร้ำงจ ำนวนมำก กำรเผำไหม้เช้ือเพลิง ฯลฯ ซ่ึงเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงของภูมิอำกำศ 

เน่ืองจำกท ำให้เกิดก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยำกำศเพ่ิมมำกข้ึน เป็นเหตุให้เกิดภำวะเรือน

กระจก (Greenhouse Effect) ส่งผลให้อุณหภู มิ พ้ืนผิวโลกสูงข้ึนหรือท่ีเ รียกว่ำ ภำวะโลกร้อน (Global 

Warming)  

 

จำกกำรศึกษำข้อมูลของภำวะโลกร้อนดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทได้มีควำมตระหนักถึงมลภำวะท่ีจะก่อให้เกิดก๊ำซเรือน

กระจก โดยได้ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีจะช่วยลดปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Reduction) และน ำผลจำก

กำรด ำเนินกิจกรรม มำจัดท ำบัญชีรำยกำรก๊ำซเรือนกระจก เพ่ือขอทวนสอบกำรปลดปล่อยปริมำณก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์  

 

บริษัทได้มีกำรก ำหนดเปำ้หมำยปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีต้องกำรลดในปี 2566 ร้อยละ 4.6 หรือประมำณ 122 ton-

CO2 จำกปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 2,663 ton-CO2 ในปี 2565 และภำยในปี 2593 จะควบคุมให้กำร

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือท่ีเรียกว่ำ "Carbon Neutral" โดยด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรและกิจกรรม

ต่ำงๆ เพ่ือลดกำรใช้พลังงำนไฟฟำ้ เน่ืองจำกเป็นกิจกรรมหลักของบริษัทฯ และขยำยผลไปยังกิจกรรมอื่นๆ ของ

บริษัทท่ีก่อให้เกิดก๊ำซเรือนกระจก เช่น กำรใช้เช้ือเพลิงของรถยนต์ กำรใช้ก๊ำซปโิตรเลียมเหลว เปน็ต้น 

 

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศท่ัวโลก อำทิเช่น กำรเพ่ิมข้ึนของระดับน ้ำทะเล กำรเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ หรือกำร

เกิดสภำพอำกำศรุนแรง เช่น คล่ืนควำมร้อน ควำมแห้งแล้ง ท ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรลดลง กำรขำดแคลน

อำหำร ฤดูฝนมีพำยุรุนแรงมำกข้ึน เกิดน ้ำท่วมบ้ำนเรือน และเศรษฐกิจเสียหำย ส ำหรับในช่วงฤดูหนำวซ่ึงอำกำศ

หนำวจัด สัตว์และพืชล้มตำย ท้ังน้ียังเป็นเหตุกำรณ์ท่ีคำดกำรณ์ล่วงหน้ำได้ยำก แต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ

สังคมได้อย่ำงแน่นอน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ จึงมีกำรเตรียมกำรเพ่ือรองรับผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงรอบด้ำน 

เป็นระบบและมีควำมย่ังยืน ไม่ว่ำจะเป็นแผนกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุน ้ำท่วม และแผนกำรบริหำรควำม

ต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (BCP) ของฝำ่ยต่ำงๆ เพ่ือให้บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจต่อไปได้ 

 

ความเส่ียงจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ (โควิด-19) ท่ัวโลกระลอกใหม่ส่งผลต่อสุขภำพและควำม

ปลอดภัยของพนักงำนในกำรเข้ำมำปฏิบัติงำน หลำยธุรกิจได้รับผลกระทบท้ังทำงตรงและทำงอ้อม บริษัทมีควำม

ตระหนักถึงควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพของพนักงำน ซ่ึงต้องยับย้ังกำรแพร่ระบำดของโรคในทุกด้ำน ผู้บริหำร

ระดับสูงจึงก ำหนดมำตรกำรและเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว โดยให้พนักงำนส่วนส ำนักงำน

สำมำรถปฏิบัติงำนจำกท่ีพักอำศัยได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยบริษัทได้จัดเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนเทคโนโลยี 
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(Application Tools) จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนและติดตำมผลกำรปฏิ บัติงำนอย่ำงใกล้ชิด ใ ช้ช่องทำงกำร

ประชำสัมพันธ์ของบริษัททุกช่องทำง เพ่ือติดตำมและแจ้งข่ำวสำรกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสและสถำนกำรณ์ล่ำสุด 

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

 

ในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทเพ่ิมมำตรกำรและกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือยับย้ังกำรแพร่ระบำดของโรค เช่น จัดให้มีกำรฉีดวัคซีน

ให้กับพนักงำนทุกท่ำน และเพ่ิมกิจกรรมกำรฉีดวัคซีนโควิดไม่เสียสิทธ์ิวันลำ เป็นกำรสนับสนุนให้พนักงำนมีส่วนร่วม

ในกำรดูแลตัวเองในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิดระลอกใหม่ บริษัทฯ ยังจัดให้มีชุดตรวจ ATK ส ำหรับ

คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบ้ืองต้น มีมำตรกำรรองรับตำมกำรแบ่งประเภทของกลุ่มเสี่ยงทอดท่ี 1-2-3 โดยสำมำรถให้

พนักงำนปฏิบัติงำนท่ีบ้ำนหรือ Work From Home สลับกับกำรเข้ำมำปฏิบัติงำนท่ีบริษัทได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ภำยใต้มำตรกำรท่ีครอบคลุมและทันต่อเหตุกำรณ์ เช่น กำรก ำหนด Bubble@TSC จ ำกัดพ้ืนท่ีปฏิบัติงำน รวมท้ัง

สื่อสำรแผนบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (โรคระบำด) Business Continuity Plan (Disease) เพ่ือใช้เป็น

แนวทำงปฏิบัติหำกเกิดกำรระบำดซ ้ำอีก รวมท้ังจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์เพ่ือควบคุมและบริหำร

ผลกระทบอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรติดเช้ือของบุคลำกรและกำรแพร่ระบำดท้ังภำยในและภำยนอก

องค์กรอย่ำงต่อเน่ือง 

 

2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนต่อผู้ถือหลักทรัพย์ 

กำรซ้ือหลักทรัพย์มีโอกำสได้รับผลตอบแทนสูงกว่ำกำรลงทุนประเภทอื่นๆ แต่ก็มีควำมเสี่ยงท่ีสูงกว่ำ นักลงทุนจึง

จ ำเป็นต้องศึกษำควำมเสี่ยงและประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน ควำม

เสี่ยงหลักๆ ในกำรลงทุนถือหลักทรัพย์ มีดังน้ี 

 

ควำมเสี่ยงจำกภำวะตลำด (Market Risk) ซ่ึงข้ึนอยู่กับสภำวะกำรณ์ต่ำงๆ ท้ังในและนอกประเทศ และสภำวะ

ดังกล่ำวมีผลท ำให้รำคำหลักทรัพย์มีกำรผันผวนหรือเปล่ียนแปลง เช่น สถำนกำรณ์ทำงสังคมหรือกำรเมือง กำร

จลำจล กำรนัดหยุดงำน ปญัหำเศรษฐกิจ อัตรำเงินเฟอ้ หรืออัตรำดอกเบ้ียมีกำรเปล่ียนแปลง ฯลฯ 

 

ควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนของผู้ออกหุ้น (Company Risk) อำจเกิดจำกกำรบริหำรกิจกำรไม่ได้ตำมเป้ำหมำย มี

กำรเปล่ียนแปลงผู้บริหำรหรือนโยบำยกำรท ำธุรกิจ บริษัทประสบปัญหำทำงกำรเงิน ขำดแคลนแรงงำน หรือมีกำร

พ่ึงพำอำศัยลูกค้ำรำยใหญ่บำงรำยมำกเกินไป  

 

ควำมเสี่ยงของอุตสำหกรรม (Industrial Risk) เปน็ควำมเสี่ยงท่ีเกิดเฉพำะกลุ่มอุตสำหกรรม ซ่ึงนักลงทุนสำมำรถ

ลดควำมเสี่ยงน้ีได้โดยกำรซ้ือหุ้นในหลำยๆ กลุ่มอุตสำหกรรม แทนกำรซ้ือหุ้นในอุตสำหกรรมเดียว 

 

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 
 

3.1 นโยบายและเปา้หมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรประเด็นด้ำนกำรพัฒนำท่ีย่ังยืนโดยมีกระบวนกำรประเมินและจัดล ำดับ

ควำมส ำคัญอ้ำงอิงตำมกรอบกำรรำยงำนควำมย่ังยืนสำกล Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards 

และข้อตกลงโลกแห่งสหประชำชำติ (UN Global Compact) 

  คณะกรรมกำรบริษัทยึดม่ันในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้จริยธรรมทำงธุรกิจและหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ควบคู่ไป

กับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่ำงต่อเน่ือง โดยค ำนึงถึงผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องตลอดจนท ำกิจกรรม

ต่ำงๆ เพ่ือมีส่วนในกำรดูแลสิ่งแวดล้อม กำรสร้ำงควำมเป็นอยู่ท่ีดีของคนในสังคมและชุมชน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจ

อย่ำงย่ังยืน ได้แต่งต้ังและมอบหมำยคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ก ำหนดนโยบำย แผนกำรด ำเนินงำน สนับสนุนกำร

ปฎิบัติงำน รวมท้ังตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินกำร รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ำมีกำรบริหำร

จัดกำรตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรสู่ควำมย่ังยืนอย่ำงแท้จริง 
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การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เปิดเผยข้อมูลท่ีส ำคัญ โปร่งใส สำมำรถ

ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี  จรรยำบรรณธุรกิจและหลักปรัชญำของบริษัท โดยค ำนึงถึง

ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี ด ำเนินกำรแข่งขันธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม หลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำรท่ีอำจ

ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึงกำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมใน

ห่วงโซ่ธุรกิจทุกข้ันตอน 

 

การต่อต้านการคอร์รัปชัน 

บริษัทต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชันของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด

และเข้ำร่วมเป็นสมำชิกแนวร่วมต่อต้ำนคอร์รัปชันของภำคเอกชนไทย (Collective Action Against Corruption หรือ 

CAC) นอกจำกน้ีบริษัทได้มีนโยบำยในกำรเชิญคู่ค้ำเข้ำร่วมเป็นภำคีในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือเป็นส่วนหน่ึง

ของแรงผลักดันในกำรสร้ำงสังคมปลอดคอร์รัปชัน 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทสนับสนุนกำรปฏิบัติตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน" และมำตรฐำนสำกลด้ำนสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจำกน้ี

ยังมีกำรตรวจสอบประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนในกำรพิจำรณำดูแลพนักงำน ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ตลอดจนสนับสนุนและเคำรพกำรปกปอ้งสิทธิมนุษยชน  

 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย อีกท้ัง

สนับสนุนควำมคิดในกำรส่งเสริมสิทธิแรงงำนและสวัสดิภำพทำงสังคมของผู้ใช้แรงงำน ตลอดจนปฏิบัติตำมกฎหมำย

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกำรรับสมัครและจ้ำงงำนทุกประกำรอย่ำงเคร่งครัด  

 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทมุ่งพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภำยใต้เง่ือนไขท่ีเป็นธรรม

และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินควำมเป็นจริง รักษำควำมลับของลูกค้ำไม่น ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทำงมิ

ชอบ 

  

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทถือเปน็ภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีส ำคัญในกำรสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

และพัฒนำชุมชน เพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีในสังคมไทยในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือเป็นกำรตอบแทนและคืนก ำไรสู่

สังคม   

 

การจัดการส่ิงแวดล้อม 

บริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญ โดยมีกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย และอำ

ชีวอนำมัยในกระบวนกำรธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ 

 

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 

บริษัทสนับสนุนกำรสร้ำงสรรค์ กำรพัฒนำนวัตกรรมท่ีสร้ำงควำมสมดุลของกำรด ำเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ธุรกิจ

เติบโตอย่ำงย่ังยืน ท้ังน้ี บริษัทได้ส่งเสริมให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนรับทรำบและปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำว

ข้ำงต้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีส่วนร่วมในควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงย่ังยืนต่อไป 

 

 



 

41 

 

ภำรกิจ ปรัชญำ คุณค่ำ 

ภารกิจของบริษัท "ด้านองค์กร - มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้"  ซ่ึงมุ่งม่ันและส่งเสริมให้บุคลำกร

ของบริษัทได้มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ืองท้ังควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและกำรด ำเนิน

ชีวิตประจ ำวัน เปน็ไปตำมปรัชญำของบริษัทและรู้จัก คุณค่าของคน สังคม ส่ิงแวดล้อม จริยธรรม ความรู้ 

และคุณภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวคิดและแนวทำงในกำรปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมแนวทำงกำร

พัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

 

ปรัชญา 

สร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต 

สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ทีเ่กี่ยวข้องท้ังหมด 

คนและองค์กรทีเ่ติบโตไปพร้อมกัน 

ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 

ร่วมสร้างสรรค์สังคมทีด่ี 

 

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

บริษัทด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบตำมหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

ขับเคล่ือนองค์กรให้มีกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนและได้มีกำรยกระดับกำรด ำเนินกำรน้ีไปยังผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมี

วัตถุประสงค์ผลักดันและส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือกันในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงย่ังยืนไปพร้อมๆ กัน บริษัทค ำนึงถึง

ควำมสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียหลักในกิจกรรมซ่ึงเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจต้ังแต่ต้นน ้ำจนถึงปลำยน ้ำเพ่ือสะท้อนให้เห็น

ว่ำบริษัทมีควำมมุ่งม่ันท่ีจะสร้ำงคุณค่ำให้แก่สินค้ำและบริกำรเพ่ือตอบสนองควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝำ่ย 

 

ท้ังน้ี ภำพห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก (Primary Activities) 5 กิจกรรม ซ่ึง

เช่ือมโยงกันอย่ำงต่อเน่ืองตำมบริบทกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในภำพรวม ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Created by cmorgan.com 
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กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) 

กิจกรรมสนับสนุนเพ่ือขับเคล่ือนให้กิจกรรมหลักของบริษัทด ำเนินไปได้อย่ำงต่อเน่ืองมีประสิทธิภำพ อำทิ 

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Human Resources Management) ซ่ึงถือได้ว่ำในธุรกิจของบริษัท ทรัพยำกรบุคคล เป็น

หัวใจส ำคัญในกำรขับเคล่ือนธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัท ดังน้ันบริษัทจึงได้ให้ควำมส ำคัญ ต้ังแต่กำรสรรหำพนักงำนท่ีมี

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ กำรส่งเสริมให้พนักงำนได้รับกำรอบรมพัฒนำอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมท้ังให้โอกำสในกำรเติบโตก้ำวหน้ำ

ในสำยอำชีพ ตลอดจนกำรดูแลเพ่ือให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี  

กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือสินค้ำ (Technology Development) บริษัทน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ เพ่ือตอบสนองต่อ

ควำมต้องกำรและโลกธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังศึกษำ ค้นคว้ำ และ/หรือหำคู่ค้ำเพ่ือร่วมพัฒนำอยู่เสมอ 

 

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีสำมำรถสร้ำงผลกระทบและ/หรือได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจ

หรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องขององค์กร 

 

จ ำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทจ ำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและวิธีกำรมีส่วนร่วมโดยจัดล ำดับควำมส ำคัญ เพ่ือสร้ำงควำมสมดุลท่ีสร้ำงให้เกิด

ควำมย่ังยืน โดยครอบคลุมด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ดังน้ี 

ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 
ความคาดหวัง 

วิธีการมีส่วนร่วม 
ก าหนดตัว

บ่งชี้*** 
การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางส่ือสาร 

1 2 3 

1. ผู้ถือหุ้น   

  เจ้ำหน้ี  

  สถำบัน  

  กำรเงิน  

• ผลตอบแทนจำกผลกำร  

  ด ำเนินงำนท่ีดีและย่ังยืน  

• กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

• กำรบริหำรควำมเสี่ยง  

• กำรปฏิบัติตำมเง่ือนไข 

  และข้อตกลงตำมสัญญำ  

• กำรได้รับกำรปฏิบัติท่ี 

  เท่ำเทียมและเปน็ธรรม  

• ข้อมูลท่ีถูกต้อง  

  ครบถ้วน ทันต่อกำร 

  ตัดสินใจ และโปร่งใส 

• แบบแสดง
รำยกำรข้อมูล

ประจ ำป/ี

รำยงำนประจ ำป ี

(56-1 One 

Report)   

• รำยงำนควำม 

  ย่ังยืน  

• คู่มือหลักกำร 

  ก ำกับดูแล   

  กิจกำร  

  (ประกอบด้วย   

  จรรยำบรรณ 

  ธุรกิจ)  

- • กำรประชุม  

  สำมัญผู้ถือ 

  หุ้น  

• Opportunity  

  Day 

• เว็บไซต์ IR  

  Press  

  Release 

• เปดิเผย 

  ข้อมูลใน 

  เว็บไซต์ 

  ตลำด 

  หลักทรัพย์ 

• ข่ำว 

  หนังสือพิมพ์ 

   

2. พนักงำน  

 

• ผลตอบแทนและสวัสดิกำร  

• ควำมม่ันคงในหน้ำท่ีกำรงำน  

• กำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขและ  

  ข้อตกลงตำมสัญญำจ้ำง  

• กำรพัฒนำศักยภำพและ 

  ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำร 

  งำน  

• กำรจูงใจผ่ำนผลตอบแทน 

  และ/หรือกำรได้รับกำร 

• แบบแสดง
รำยกำรข้อมูล

ประจ ำป/ี

รำยงำนประจ ำป ี

(56-1 One 

Report) 

• รำยงำนควำม 

  ย่ังยืน  

• คู่มือหลักกำร 

• หลักสูตร 

  ฝกึอบรมตำม 

  สำยอำชีพ  

 

• กำรประชุม 

  คณะกรรมกำร 

  สวัสดิกำร  

• กิจกรรม MD  

  เล่ำให้ฟงั 

• กิจกรรม GM  

  Talks 

• ประกำศ อีเมล  

  อินทรำเน็ต  
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ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 
ความคาดหวัง 

วิธีการมีส่วนร่วม 
ก าหนดตัว

บ่งชี้*** 
การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางส่ือสาร 

1 2 3 

  ยอมรับจำกผลส ำเร็จของ 

  งำน  

• สภำพแวดล้อมท่ีดีและควำม

ปลอดภัยในท่ีท ำงำน  

• กำรได้รับกำรปฏิบัติท่ีเท่ำ 

  เทียมและเปน็ธรรม  

  ก ำกับดูแล 

  กิจกำร  

  (ประกอบด้วย 

  จรรยำบรรณ 

  ธุรกิจ)   
 

• ประชุมหน้ำ

แถว 

• บอร์ด

ประชำสัมพันธ์ 

• แบบส ำรวจ 

  ควำมพึงพอใจ 

  ในกำรจัด 

  กิจกรรมของ 

  บริษัท 

3. ลูกค้ำ  

 

• คุณภำพตำมมำตรฐำน  

• ต้นทุนท่ีตอบสนอง  

• กำรส่งมอบท่ีตรงเวลำ  

• ควำมสำมำรถเชิงวิศวกรรม  

• ระบบกำรบริหำรจัดกำร  

• กำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขและ 

  ข้อตกลงตำมสัญญำ  

 

• แบบแสดง
รำยกำรข้อมูล

ประจ ำป/ี

รำยงำนประจ ำป ี

(56-1 One 

Report) 

• คู่มือหลักกำร 

  ก ำกับดูแล 

  กิจกำร  

  (ประกอบด้วย 

  จรรยำบรรณ 

  ธุรกิจ)   

  

• หลักสูตรกำร 

  พัฒนำระบบ 

  คุณภำพ  

  สิ่งแวดล้อม  

  และควำม 

  ปลอดภัย  

 

• กำรประชุม 

  รับทรำบ 

  นโยบำยลูกค้ำ 

  ประจ ำปี/ 

  ประจ ำเดือน  

• กิจกรรม:  

  สัมมนำร่วมกับ 

  ลูกค้ำ  

• กำรพบปะ

ลูกค้ำ

ประจ ำเดือน  

• เว็บไซต์  

• กำรส ำรวจ 

  ควำมพึงพอใจ 

  ประจ ำปี 

   

4. คู่ค้ำ  • ก ำรจั ด ซ้ื อจัดจ้ ำ ง ท่ี เ ป็ น

ธรรมและโปร่งใส  

• กำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขและ 

  ข้อตกลงตำมสัญญำ  

• กำรช ำระเงินท่ีครบถ้วนและ 

  ตรงเวลำ  

• ควำมสัมพันธ์เชิงธุรกิจใน 

  ระยะยำว  

• รำยงำนสรุปผล 

  กำรประเมินคู่ค้ำ 

  ประจ ำปี  

• คู่มือหลักกำร 

  ก ำกับดูแล 

  กิจกำร  

  (ประกอบด้วย 

  จรรยำบรรณ 

  ธุรกิจ)   

• หลักสูตร 

  จรรยำบรรณ 

  ธุรกิจในกำร 

  ด ำเนินธุรกิจ  

  และกำร 

  ต่อต้ำนกำร  

  ทุจริต 

• ประชุมคู่ค้ำ  

• กิจกรรม:  

  ขยำยเครือข่ำย 

  ต่อต้ำนกำร 

  ทุจริต  

• ประกำศ อีเมล  

  เว็บไซต์  

  เจ้ำหน้ำท่ีจัดหำ 

   

5. ชุมชนและ 

   สังคม  

• กระบวนกำรผลิตท่ีเป็นมิตร 

  ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ  

• กำรได้รับกำรช่วยเหลือ  

  สนับสนุนและส่งเสริมด้ำน 

  ต่ำงๆ  

• กำรมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนำ 

  ชุมชนและสังคม  

• กำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขและ 

• รำยงำนสรุปผล 

  กำรประชุมตำม 

  วำระ  

  

 • กิจกรรม:  

  กิจกรรมสืบ 

  สำนประเพณี  

  วัฒนธรรม  

  และศำสนำใน 

  ท้องถ่ิน  

• กำรตรวจวัด 

  คุณภำพ 
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ผู้มีส่วน 

ได้เสีย 
ความคาดหวัง 

วิธีการมีส่วนร่วม 
ก าหนดตัว

บ่งชี้*** 
การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางส่ือสาร 

1 2 3 

  ข้อตกลงท่ีเก่ียวข้อง  สิ่งแวดล้อม 

ในพ้ืนท่ีชุมชน

รอบโรงงำน  

• เว็บไซต์  

  เจ้ำหน้ำท่ี 

  ส่งเสริม 

  กิจกรรม 

6. หน่วยงำน 

   รำชกำรและ 

   องค์กรท่ี 

   เก่ียวข้อง  

• กำรช ำระภำษีและ 

  ค่ำธรรมเนียมครบถ้วนตำม 

  ก ำหนด  

• กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  

  ข้อบังคับและข้อตกลงท่ี 

  เก่ียวข้อง  

• กำรให้ควำมร่วมมือและให้

กำรสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ  

 

• รำยงำนตำม 

  กฎหมำยและ 

  เง่ือนไขใน 

  ใบอนุญำต  

 

• หลักสูตร 

  ฝกึอบรม 

  ควำมรู้ตำม 

  สำยอำชีพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กำรประชุม 

  รับทรำบ 

  กฎระเบียบ 

  ต่ำงๆ  

• กิจกรรม: ร่วม 

  เปน็สมำชิก 

  เครือข่ำย 

  โครงกำรต่ำงๆ  

  เข้ำร่วมอบรม 

  และสัมมนำ  

• เว็บไซต์  

  เจ้ำหน้ำท่ีรัฐกิจ 

  สัมพันธ์  

  เจ้ำหน้ำท่ี BOI 

   

7. สื่อมวลชน  • กำรเข้ำถึงข้อมูลท่ีถูกต้อง  

  ครบถ้วน และตรวจสอบได้  

• ก ำ ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก ำ ร

เปดิเผยข้อมูลทำงธุรกิจ  

   • Opportunity  

  day  

• เว็บไซต์กำรให้ 

  สัมภำษณ์  

  เจ้ำหน้ำท่ีนัก 

  ลงทุนสัมพันธ์ 

   

8. คู่แข่ง  • กำร 

  แข่งขัน 

  อย่ำงเปน็ 

  ธรรม  

• กำรไม่ 

  ละเมิด 

  ทรัพย์สิน 

  ทำง 

  ปญัญำ  

• คู่มือหลักกำร 

  ก ำกับดูแล 

 กิจกำร   

(ประกอบด้วย 

  จรรยำบรรณ 

  ธุรกิจ)    

 • เว็บไซต์  

  เจ้ำหน้ำท่ีฝำ่ย 

  ขำยเจ้ำหน้ำท่ี 

  ส่วนงำนวิจัย 

  และพัฒนำ 

  ผลิตภัณฑ์ 

   

หมำยเหตุ : ***ก ำหนดตัวบ่งช้ี   1 หมำยถึง ผู้มีส่วนได้เสียท่ี "ได้รับ" ผลกระทบจำกบริษัท 

                2 หมำยถึง ผู้มีส่วนได้เสียท่ี "สร้ำง" ผลกระทบให้บริษัท 

                3 หมำยถึง ผู้มีส่วนได้เสียท่ี "บริษัทต้องมีควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำย" 
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กลยุทธ์การบริหารกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย กลยุทธ์การบริหาร 

1. ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้ี สถาบัน  

  การเงิน  

• ยึดหลักธรรมำภิบำลและจริยธรรมทำงธุรกิจในกำรบริหำรงำน 

• บริหำรสภำพคล่องและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน 

• ยกระดับระบบฐำนข้อมูลและกำรรำยงำนท่ีเก่ียวข้อง 

2. พนักงาน  

 

• เทียบเคียงผลตอบแทนและสวัสดิกำรกับบริษัทช้ันน ำ 

• เน้นกำรสรรหำบุคลำกรจำกภำยใน 

• พัฒนำศักยภำพบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ืองตำมแผนงำนประจ ำป ี

• พัฒนำและออกแบบหลักสูตรท่ีหลำกกลำย ครอบคลุมควำมต้องกำร 

  ในแต่ละสำยอำชีพ 

• รับฟงัควำมคิดเห็นของพนักงำนในกำรปรับปรุงสวัสดิกำร 

• ช่องทำงรับร้องเรียนเร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชัน 

• มีมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด 

3. ลูกค้า  

 

• ยกระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

• มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้ำ 

• พัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตของตนเอง 

• ปฏิบัติตำมนโยบำยลูกค้ำครอบคลุมท้ังด้ำนคุณภำพ สิ่งแวดล้อม 

  และควำมปลอดภัย 

4. คู่ค้า  • ยึดหลักกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงท่ีเปน็ธรรมและโปร่งใส   

• ปฏิบัติตำมเง่ือนไขและข้อตกลงตำมสัญญำ  

• ช ำระเงินครบถ้วนและตรงเวลำ  

• รักษำควำมสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยำว 

5. ชุมชนและสังคม  • มุ่งสู่องค์กรสีเขียวด้วยกระบวนกำรผลิตท่ีเปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  และอนุรักษ์พลังงำน 

• ส่งเสริมให้พนักงำนเปน็คนดี รู้จักคุณค่ำของคน สังคม  

  สิ่งแวดล้อม จริยธรรม ควำมรู้ และคุณภำพ 

6. หน่วยงานราชการและ 

   องค์กรท่ีเก่ียวข้อง  

• ด ำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมำภิบำล 

• ร่วมเปน็สมำชิกเครือข่ำยของภำครัฐและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

• พัฒนำบนพ้ืนฐำนควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ 

  สิ่งแวดล้อม 

7. ส่ือมวลชน  • สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และตรวจสอบได้ 

• มีส่วนร่วมกำรเปดิเผยข้อมูลทำงธุรกิจ 

8. คู่แข่ง  • กำรแข่งขันอย่ำงเปน็ธรรม  

• กำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ  
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3.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 

บริษัทท ำกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ

ทิศทำงของอุตสำหกรรมในปัจจุบัน โดยก ำหนดให้ท ำกำรปรับปรุงนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมทุกๆ 5 ปี และ

ประชำสัมพันธ์ไปยังพนักงำนทุกระดับให้รับทรำบ ซ่ึงนโยบำยฯ ส ำหรับป ี2565 มีดังน้ี 

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นสถำนประกอบกำรไร้มลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      

หยุดโลกร้อนด้วยมือเรำ บริษัทจะด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO14001 อย่ำงเคร่งครัด: 

1. คณะกรรมกำรมุ่งม่ันในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควบคุม และลดปริมำณกำรใช้พลังงำน

ตลอดจนทรัพยำกรธรรมชำติ 

2. ร่วมกักกันสำรอันตรำยในวัตถุดิบอย่ำงถูกต้อง เพ่ือป้องกันกำรก่อเกิดมลพิษและลดภำวะโลกร้อน อันจะ

น ำไปสู่กำรท ำลำยสิ่งแวดล้อม 

3. มุ่งม่ัน แก้ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษท่ีเกิดจำกกิจกรรมของทำงบริษัทท่ีกระทบกับพนักงำนอย่ำงเต็ม

ควำมสำมำรถ และสอดคล้องกับข้อก ำหนดทำงกฎหมำย 

4. ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อก ำหนดต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเน่ืองและปรับปรุง

พัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 

5. สื่อสำร เผยแพร่นโยบำยสิ่งแวดล้อมต่อสำธำรณะชนอย่ำงเปิดเผย และฝึกอบรมเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในกำร

พิทักษ์รักษำสิ่งแวดล้อมแก่บุคลำกรทุกระดับในบริษัท 

บริษัทก ำหนดให้พนักงำนท่ีปฏิบัติงำนในสำยกำรผลิตและงำนท่ีมีโอกำสเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสกับ

สำรเคมีหรือของเสียต่ำงๆ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วน มีกำรตรวจสอบคุณภำพของอุปกรณ์

ปอ้งกันอย่ำงสม ่ำเสมอ ตลอดจนตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด 

 

ท้ังน้ีระดับเสียงรบกวนจำกกิจกรรมของบริษัท อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ

และกระทรวงอุตสำหกรรมก ำหนด ส่วนผลกำรตรวจวัดฝุ่น ไอระเหยจำกปล่องระบำยอำกำศ และน ้ำท้ิงท่ีเกิด

จำกกิจกรรมของบริษัท มีค่ำอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด เน่ืองจำกบริษัทมีกำรจัดกำร กำร

ควบคุม รวมถึงระบบบ ำบัดท่ีมีประสิทธิภำพ จึงส่งผลให้มลภำวะท่ีเกิดจำกกิจกรรมของบริษัทมีค่ำเป็นไปตำม

มำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนด 
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3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

การจัดการพลังงาน  

  บริษัทได้จัดท ำโครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและโครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ISO14001 ต่อเนื่องเป็นประจ ำ

ทุกปี โดยในปี 2565 บริษัท ได้ด ำ เ นินงำนบรรลุต ำม เป้ำ หมำย ที่ ได้ตั ้ง ไ ว้แล ะ ได้มีก ำ รยกร ะดับกำรด ำ เ นิน

โครงกำรให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อมทั้งทำงบกและทำงทะเลให้มำกขึ้น และ

เพ่ือให้ เป็นไปตำมนโยบำยควำมย่ังยืนด้ำนสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงต้ังเป้ำหมำยลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในบริษัท

ให้ได้ร้อยละ  4 ต่อปี โดยเทียบกับปีก่อนหน้ำ  รวมถึงสร้ำงควำมตระหนักและส่ง เสริมกำรมีส่วนร่วมของ

พนักงำนในกำรประหยัดไฟฟ้ำ ดังต่อไปน้ี 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

  1 On-Off Air 

Compressor 

เพ่ือลดค่ำไฟฟำ้ เดือนละ 77,000 บำท 

และเพ่ือลดกำรปล่อย CO2 

 

สำมำรถลดค่ำไฟฟำ้ได้เดือนละ 88,061.64 

บำท คิดเปน็ 25,159.40 kWh/เดือน 

ดังน้ันสำมำรถลดกำรปลดปล่อย CO2 

(CO2 Reduction) ได้เดือนละ 11.58 ton 

Co2** 

**หมายเหตุ : ค่าสัมประสิทธ์ิการ

ปลดปล่อย CO2  (CO2 Emission  

Factor) ของพลังงานไฟฟา้อ้างอิงตาม 

Thai National LCI Database, 

TIISMTEC-NSTDA (with TGO 

electricity 2016-2018) 

2 โครงกำร TSC Save 

The Earth 

1. เพ่ือลดกำรใช้พลำสติก 100% 

2. ปลูกฝงัให้พนักงำนใช้ทรัพยำกรอย่ำง

มีคุณค่ำ เพ่ือลดปัญหำขยะมูลฝอย 

3. สร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักษำ

สิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจัง เพ่ือลด

ปญัหำสภำพแวดล้อมเสื่อมโทรมท้ัง

ทำงบกและทำงทะเล 

4. ลดกำรเกิดมลภำวะท่ีเกิดจำกกำรใช้

ยำนพำหนะจำกกำรด ำเนินกิจกรรม

ของบริษัท 

ด ำเนินได้ตำมเปำ้หมำย 

- ยกเลิกกำรใช้ถุงพลำสติกบนโรงอำหำร 

100% 

- ยกเลิกกำรใช้หลอดและแก้วพลำสติก

ภำยในบริษัท 100% 

- ยกเลิกกำรใช้น ้ำมันเบนซินของรถยนต์

ส่วนกลำงของบริษัท ให้ใช้น ้ำมัน E20 

เท่ำน้ัน 100% 

3 กำรรณรงค์ด้ำน

สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์ในทุกด้ำนท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมตำมนโยบำยกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของ

บริษัท ดังเช่น หำกแยกขยะคุณจะได้อะไร?, วิธีลดโลกร้อนด้วยกำรประหยัดน ้ำและ

พลังงำน, ECO INDUSTRY, GO GREEN, ต้นเหตุปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในไทย เป็น

ต้น 

 

การจัดการทรัพยากรน ้า 

น ้ำถือ เป็นแหล่งก ำ เนิดและ เป็นสิ ่งส ำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่ำจ ะ เป็นสัตว์ พืช  และมนุษย์ ต่ำง

ต้องกำรน ้ำ ในกำรด ำรงชีวิต นอกจำกนั้นเรำยังสำมำรถใช้ประโยชน์จำกน ้ำ ได้มำกมำย ทั้งในภำคเกษตรกรรม

และอุตสำหกรรม ถึงแม้น ้ำจะ เป็นทรัพยำกรที่สำมำรถเกิดกำรหมุนเวียนได้เ รื่อยๆ ไม่มีวันหมดสิ้น อย่ำงไรก็

ตำมน ้ำยังคงเป็นทรัพยำกรที่ ใช้แล้ว เสื่อมสภำพ ดัง นั้นกำรอนุรักษ์น ้ำ จึง เป็นอีกวิธีห นึ่ง ที่ช่วย ในกำรรักษำ

สิ่งแวดล้อมท่ีมีควำมสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิต 
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บริษัทเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของน ้ำและกำรใช้น ้ำอย่ำงคุ้มค่ำจึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ

โดยริเ ริ่ม โครงกำรใช้ระบบกำรจ่ำยน ้ำแบบอัตโนมัติ ในบริ เวณอำคำรส ำนักงำนเ พ่ือลดปริมำณกำรใช้น ้ำ  ซึ่งมี

กำรก ำหนดเป้ำหมำยค่ำใช้จ่ำยน ้ำประปำไม่ เกิน 1 ล้ำนบำทต่อปี จำกกำรประเมินก่อนและหลังด ำเนินกำร พบว่ำ

ค่ำ ใช้จ่ำยในปี 2565 ลดลงจำกปี 2560 ซึ่งเป็นปีก่อนด ำเนินโครงกำรตำมภำพด้ำนล่ำง ในปี 2566 บริษัท

ก ำหนดเป้ำหมำยเพ่ือลดกำรใช้น ้ ำ ให้ ได้ร้อยละ 3 จำกปี 2565 หรือประมำณ 790 หน่วย  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทบริหำรจัดกำรน ้ำตำมแนวทำงกำรลดกำรใช้น ้ำตำมหลัก 3Rs โดยกำรจัดท ำระบบ

บ ำบัดน ้ำ เสียจำกกระบวนกำรผลิต เ พ่ือลดปริมำณกำรปล่อยน ้ำ เสียออกสู่ภำยนอกโดยค ำนึงถึงสิ่งมีชีวิตใน

ระบบนิเวศ 

 

ข้อมูลการใช้น ้าประปาปี 2560 – 2565 

                 (หน่วย : ล้ำนบำท) 

2560 2561 2562 2563 2564 
2565  

(01-09) 

0.98  0.65 0.63  0.43  0.54  0.41  

 

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ  

กำรก ำจัดของเสียจำกกิจกรรมกำรผลิตของบริษัท สำมำรถแยกออกเป็น 3 ประเภทหลัก และมีวิธีกำรจัดกำรดังตำรำง   

ประเภทขยะและกรรมวิธีกำรบ ำบัด/ก ำจัด ดังน้ี 

 

ประเภทขยะ และกรรมวิธีกำรบ ำบัด 

ประเภทขยะ ขยะอันตรำย ขยะ Recycled ขยะท่ัวไป 

ขยะท่ีเกิดจำก

กิจกรรมของ

บริษัท 

- น ้ำมันเคร่ืองเก่ำ 

- สิ่งของปนเปื้ อนสำรเคมี เช่น 

ถุงมือผ้ำท่ีใช้แล้ว ภำชนะบรรจุ

สำรเคมีท่ีใช้แล้ว  

- หลอดไฟเสื่อมสภำพ 

- กระดำษท่ีใช้แล้ว 

- ดีบุก สังกะสี 

- ไม้พำเลท 

- ถุงมือพลำสติกท่ีไม่เปื้ อน

สำรเคมี 

- เศษอำหำร 

- ลังกระดำษ 

กรรมวิธีบ ำบัด/

ก ำจัด 

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

อันตรำยท่ีข้ึนทะเบียนกับกรม

โ ร ง ง ำ น อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม

ด ำเนินกำร 

- ขำยเพ่ือน ำกลับไปใช้ใหม่ - ส่งให้เทศบำลก ำจัด 

 

บริษัทได้คัดเลือกผู้เช่ียวชำญท่ีมีใบอนุญำตก ำจัดขยะอันตรำย เป็นผู้ด ำเนินกำรในขนส่งและบ ำบัด/ก ำจัด พร้อมท้ัง

รำยงำนกรมโรงงำนอุตสำหกรรมผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมตำมรอบท่ีกรมโรงงำน

อุตสำหกรรมก ำหนด โดยระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของบริษัทมีกำรด ำเนินกำรสอดคล้องตำมข้อบังคับของกรม

โรงงำนอุตสำหกรรม และข้อก ำหนดของกำรนิคมอุตสำหกรรมทุกประกำร นอกจำกกำรก ำจัดขยะโดยค ำนึงถึง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยแล้ว บริษัทยังจัดให้มีกำรจัดกิจกรรมภำยในเพ่ือลดกำรใช้ทรัพยำกรและ

พลังงำนอย่ำงต่อเน่ือง 

ผลกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ได้ถูกก ำหนดเป็นดัชนีช้ีวัดควำมส ำเร็จขององค์กรมำเป็นเวลำยำวนำนและ

ต่อเน่ืองโดยตลอด เพ่ือเน้นย ้ำควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยมีฝ่ำยงำนท่ีรับผิดชอบคอยดูแล

ผลกำรจัดกำรดังกล่ำวอย่ำงใกล้ชิดเป็นประจ ำทุกปี ด้วยควำมตระหนักว่ำ ภำวะโลกร้อนและกำรใช้พลังงำนเป็น

ปัญหำใหญ่ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยำและกำรด ำรงชีวิตของประชำกรท่ัวโลก บริษัทจึงจัดให้มีกำรรณรงค์

ลดกำรใช้พลังงำนและลดภำวะโลกร้อนผ่ำนนโยบำยสิ่งแวดล้อม และโครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ท่ีบริษัทฯ ได้มี

กำรทบทวนและจัดท ำอย่ำงต่อเน่ืองเปน็ประจ ำทุกป ีโดยได้ก ำหนดให้ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมเป็น KPI ของ

บริษัท (Company Objective) เพ่ือให้ท้ังองค์กรมีส่วนร่วมและตระหนักถึงกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมโดยท่ัว

กัน  
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นอกจำกน้ีบริษัทมีกำรศึกษำกระบวนกำร/ข้ันตอนกำรด ำเนินธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในปีท่ีผ่ำนมำแล้ว  

พบว่ำไม่มีกระบวนกำร/ข้ันตอนกำรด ำเนินธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ จึงไม่มีกำรน ำไปพัฒนำเพ่ือแก้ไข/

ฟื้ นฟูสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติในปถัีดไป 

 

การจัดการเพ่ือลดปญัหาก๊าซเรือนกระจก 

  บริษัทส่งเสริมมุ่งม่ันและให้ควำมส ำคัญกับภำวะโลกร้อน โดยก ำหนดเป้ำหมำยปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีต้องกำรลด

ในป ี2566 ร้อยละ 4.6 หรือประมำณ 122 ton-CO2 จำกปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 2,663 ton-CO2 ในปี 2565 ท่ี

ผ่ำนมำ ซ่ึงคำร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรเปน็เคร่ืองมือท่ีท ำให้องค์กรในภำคอุตสำหกรรมสำมำรถวัดปริมำณก๊ำซเรือนกระจก

ท่ีเกิดจำกกิจกรรมในรูปแบบของคำร์บอนไดออกไซด์ท่ีเทียบเท่ำ และน ำผลท่ีได้ไปใช้ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรและ

ด ำเนินกิจกรรมเพ่ือลดกำรใช้พลังงำนและลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังน้ันทำงหน่วยงำนภำครัฐ

จึงได้สนับสนุนให้ด ำเนินกำรด้ำนคำร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรตำมแนวทำงท่ี อบก. พัฒนำข้ึน เพ่ือรองรับและสนับสนุนกำร

จัดท ำเพ่ือให้เกิดกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรบริโภคพลังงำนในภำคกำรผลิตไปสู่ควำมย่ังยืนและส่งผลกระทบในเชิงบวกและยัง

แสดงให้เห็นว่ำ 

1. บริษัทมีกำรค ำนวณคำร์บอนฟุตพร้ินท์อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนโลก ในปี 2565 บริษัทมีกำรทวนสอบคำร์บอนฟุตพร้ินท์ 

จำกบริษัท อีซีอีอี จ ำกัด โดยเสียค่ำใช้จ่ำย 66,000 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

2. บริษัทมีกิจกรรมรณรงค์ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจกซ่ึงเปน็ส่วนส ำคัญของกำรลดโลกร้อนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. บริษัทปฏิบัติตำมหลักมำตรฐำนสำกลและเป็นไปตำมนโยบำยสิ่งแวดล้อมท่ีก ำหนดไว้เปน็อย่ำงดี  

 

TSC CO2 Reduction 

บริษัทมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซ CO2 ซ่ึงเป็นตัวกำรส ำคัญในกำรท ำให้เกิดสภำวะโลก

ร้อน รวมถึงเป็นส่วนหน่ึงในกำรสนับสนุนและส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมและควำมใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมตำมนโยบำย

ของบริษัท 

1. เพ่ือเปน็แนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ CO2 

2. เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีส่งผลกระทบต่อกำรปล่อยก๊ำซ CO2 

3. เพ่ือสนับสนุนและร่วมมือในกำรส่งข้อมูลและเตรียมควำมพร้อมในกำรรับตรวจสอบจำกทำงลูกค้ำ 

4. เพ่ือด ำเนินกำรก ำหนดนโยบำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ของบริษัท 

5. เพ่ือก ำหนดเปำ้หมำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ในแต่ละป ี 

6. ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรช่วยกันลดกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ให้บรรลุเปำ้หมำย 

7. เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีในมุมมองของลูกค้ำ 

 

 2561 2562 2563 2564 2565 

ปริมำณก๊ำซ CO2 ท่ีลดกำรปลดปล่อยได้จริงอย่ำงต่อเน่ือง 

(TonCO2) 
251.11 1,952.68 420.41 585.78 142.53 
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กรอบแนวทางการปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ประจ าปี 2565 
 

ล าดับ แนวทางปฏิบัติ การด าเนินงานปี 2565 

1 บริษัทจะปรับปรุงระบบกำรจัดกำร

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

ต่อเน่ือง 

1 . โ ค รงก ำ ร ใ ช้พ ลัง ง ำนส ะ อ ำดทดแทนกำ ร ใ ช ้พลังง ำ น ไฟฟ ้ำ  ( Solar 

power) เ พ่ือช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำและถ่ำนหินที่น ำมำผลิตไฟฟ้ำ 

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

Reduction) และยังช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยของบริษัทในระยะยำว โดย

มีกำรด ำ เนินกำรติดตั้งระบบ Solar Roof Top ที่มีก ำลังผลิตไฟฟ้ำ 

945 กิโลวัตต์ และติดตั้ง Solar Roof Top ก ำลังผลิตไฟฟ้ำ  1,200 

กิโลวัตต์ (Phase#2) 

2. โครงกำรลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในระบบลมของส่วนงำนผลิตทั้งหมด 

100% เ พ่ือช่วยลดกำรสูญเสียทั้งพลังงำนไฟฟ้ำและพลังงำนลมที่ ไ ม่

จ ำ เป็น โดยเน้นให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรด ำ เนินกำร โดยพนักงำน

สำมำรถแจ้งจุดลมรั่วเ พ่ือให้ฝ่ำยซ่อมบ ำรุงด ำ เนินกำรแก้ไขได้ทันที และ

หัวหน้ำงำนท่ีผ่ำนกำรอบรมจำกฝ่ำยซ่อมบ ำรุงสำมำรถแก้ไขจุดลมรั่วได้

เอง ซึ่งช่วยให้ลดกำรเกิดกำรสูญเสียพลังงำนโดยไม่จ ำ เป็นลงได้มำก 

และสำมำรถด ำเนินโครงกำรได้อย่ำงย่ังยืน 

3. โครงกำรลดกำรเกิดขยะจำกกระบวนกำรผลิต เ พ่ือช่วยลดปริมำณขยะ

ที่ เป็นถุงมือยำงเคลือบโพลียูรี เทน (Poly urethane) ที่ส่วนงำนผลิต

ใช้งำน โดยเปลี่ยนมำใช้ถุงมือผ้ำแทนถุงมือยำงเคลือบโพลียูรี เทน ซึ่ง

ช่วยลดกำรเกิดขยะพลำสติกที่ส่งผลกระทบต่อกำรเกิดภำวะ โลกร้อน 

และยังช่วยให้บริษัทลดค่ำใช้จ่ำยได้ในระยะยำว  

4. โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อ เ นื่อง เ พ่ือ ให้

พนักงำนตร ะหนักถึงผลกร ะทบต่อสิ ่ง แวดล้อม ในปัจจุบัน  โดยกำร

ส่งเสริมกำรให้ควำมรู้ กำรสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำร และสถำนกำรณ์ด้ำน

สิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน ผ่ำนทำงกำรอบรมและกำรท ำกิจกรรม

ต่ำงๆ เช่น Safety Talk ประจ ำสัปดำห์ หรือกิจกรรมรณรงค์ เป็นต้น 

รวมถึงกำรปร ะชำสัม พันธ์ผ่ำ นสื ่อต่ำ งๆ  เ ช่น  บอร์ดปร ะช ำสัม พัน ธ์ 

จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ Safety News และ TSC Line@ เป็นต้น 

5. โครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry) บริษัทได้เข้ำร่วม

โครงกำรประกวดอุตสำหกรรมสีเขียว ที่จัดโดยกระทรวงอุตสำหกรรม 

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

สิ ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันบริษัท ได้รับร ำงวัล เป็นอุตสำหกรรมสีเ ขียว

ระดับ 3  

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

กำรพลังงำน เ พ่ือให้ทุกฝ่ำยในบริษัทมีส่วนร่วมในกำรด ำ เนินงำนด้ำน

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

โครงกำรลดกำรใช้พลังงำนหรือผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม ที่ เกิดจำก

กิจกรรมของบริษัท ซึ่งจ ะช่วยให้กำรด ำ เนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและ

กำรจัดพลังงำนได้อย่ำงต่อเน่ืองและย่ังยืน 

กำรสื่อสำร :  ประชุม Management Review ประจ ำปี, ประชุม

ISO14001 ประจ ำไตรมำส 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ :  ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจ ำ ไตร

มำส 

ข้อมูลกำรช้ีวัดกำรด ำเนินกำร: กำรด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ 
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ล าดับ แนวทางปฏิบัติ การด าเนินงานปี 2565 

2 บริษัทจะส่งเสริมกำรน ำวัสดุใช้แล้ว

กลับมำใช้ใหม ่

1.  โครงกำรรณรงค์ให้ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ซ ้ำ (Reuse) หรือน ำมำใช้ใหม่ (Recycle) 

เพ่ือลดกำรเกิดขยะ โดยกำรแยกขยะท่ีสำมำรถน ำกลับมำใช้ได้ใหม่ เช่น เศษโลหะ

จำกกระบวนผลิต น ำมำหลอมเพ่ือใช้งำนใหม่ เป็นต้น รวมถึงกำรรณรงค์ให้ใช้

สิ่งของท่ีสำมำรถใช้ซ ้ำได้แทนกำรใช้ของท่ีใช้ได้คร้ังเดียว เช่น รณรงค์ให้มีกำรใช้

ถุงผ้ำแทนกำรใช้ถุงพลำสติก รณรงค์กำรใช้ช้อนซ้อม และแก้วน ้ำส่วนตัวแทน

กำรใช้พลำสติก เปน็ต้น 

2. โครงกำรแยกขยะก่อนท้ิง เพ่ือลดปริมำณขยะท่ีเกิดข้ึน โดยบริษัทได้จัดท ำถังขยะ

แต่ละประเภทตำมหลัก 3R เพ่ือให้พนักงำนสำมำรถแยกท้ิงขยะได้อย่ำงถูก

ประเภท และลดปริมำณขยะลงได้ เช่น กำรแยกขวดหรือกระป๋องเคร่ืองด่ืม และ

กำรแยกกระดำษใช้แล้วจำกขยะท่ัวไป ซ่ึงสำมำรถน ำไปผ่ำนกระบวนกำรผลิตเพ่ือ

น ำกลับมำใช้งำนใหม่ หรือเปน็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เปน็ต้น 

กำรสื่อสำร: ประชุม Management Review ประจ ำปี, ประชุม ISO14001 ประจ ำ

ไตรมำส 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ: ตรวจสอบในท่ีประชุม ISO14001 ประจ ำไตรมำส 

ข้อมูลกำรช้ีวัดกำรด ำเนินกำร: กำรด ำเนินกำรได้ตำมเปำ้หมำยท่ีก ำหนดไว้ 

3 บริษัทเปิดโอกำสให้ชุมชนและผู้มีส่วน

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

ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่ำงๆ ท่ี

เป็นผลมำจำกกำรด ำเนินงำนของ

บริ ษัทเ พ่ือน ำมำพิจำรณำแก้ไข/

ปรับปรุงกำรด ำเนินกำรมิให้เกิดผล

กระทบในทำงลบ และสร้ำงควำม

เสียหำยต่อชุมชนและสังคมท้ังโดย

ทำงตรงและทำงอ้อม 

ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่ำงๆ จำกชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

จ ำนวนข้อร้องเรียน: ไม่มีข้อร้องเรียน 

กำรสื่อสำร: ประชุม Management Review ประจ ำปี และประชุม ISO14001 

ประจ ำไตรมำส 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ: ตรวจสอบในท่ีประชุม ISO14001 ประจ ำไตรมำส และ

อ้ำงอิงจำกหนังสือรับรองจำกส ำนักงำนกำรนิคมอมตะซิต้ี ชลบุรี 

ตัวช้ีวัดกำรด ำเนินงำน: กำรด ำเนินกำรได้ตำมเปำ้หมำยท่ีก ำหนดไว้ 

4 บริษัทจะพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนิน

ธุรกิจท่ีสำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ 

กั บก ำ ร เติ บ โตของ ธุ รกิ จ อ ย่ ำ ง

ต่อเน่ือง 

บริษัทได้เข้ำร่วมโครงกำรประกวดอุตสำหกรรมสีเขียว (Green Industry) ท่ีจัด

โดยกระทรวงอุตสำหกรรม เพ่ือแสดงถึงควำมมุ่งม่ันของกำรตระหนักถึงผลกระทบ

ด้ำนสิ่งแวดล้อม ซ่ึงปัจจุบันบริษัทได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงอุตสำหกรรม และ

ได้รับรำงวัลเปน็อุตสำหกรรมสีเขียวระดับ 4 (Green Industry) 

กำรสื่อสำร: ประชุม Management Review ประจ ำปี และประชุม ISO14001 

ประจ ำไตรมำส 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ: ตรวจสอบในท่ีประชุม ISO14001 ประจ ำไตรมำส 

ข้อมูลกำรช้ีวัดกำรด ำเนินกำร: กำรด ำเนินกำรได้ตำมเปำ้หมำยท่ีก ำหนดไว้ 

5 บริ ษัทจั ด ให้ มี สวั สดิ ก ำ ร  ควำม

ปลอดภัยและอำชีวอนำมัยส ำหรับ

พนักงำนทุกคนอย่ำงเพียงพอ 

ไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงพิกำรหรือเสียชีวิต และไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงข้ันหยุดงำน 

กำรสื่อสำร: บอร์ดข่ำวสำรประชำสัมพันธ์, ข่ำวสำรควำมปลอดภัยประจ ำสัปดำห์ทำง 

E-mail, TSC Line Application, กำรประชุมคณะควำมปลอดภัยฯ ประจ ำเดือน 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ : ฝ่ำยควำมปลอดภัยฯ ตรวจสอบตำมข้ันตอนกำร

ปฏิบัติงำนท่ีก ำหนดไว้ 

ตัวช้ีวัดกำรด ำเนินงำน: KPI ของฝ่ำยควำมปลอดภัยฯ และวัตถุประสงค์เป้ำหมำย

ของบริษัทประจ ำป ี2565  

ความปลอดภัย 2564 2565 

อุบัติเหตุรุนแรงถึงข้ันหยุดงำน (รำย)  0 0 

อุบัติเหตุไม่หยุดงำน (รำย)  0 0 

โครงกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ (กิจกรรม 

CCCF, S-SFM, Machine Safety)  

100% 100% 
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6 บริษัทมีกระบวนกำรวิเครำะห์ควำม

เสี่ยงและผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 

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

ท รัพยำกรอ ย่ ำงปร ะห ยัดแล ะมี

ประสิทธิภำพ 

1. ผลกำรวิเครำะห์มลพิษ และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนท่ี 

   กฎหมำยก ำหนด 

2. สำมำรถค้นพบควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ัง

ด ำเนินกำรแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย 

ผ่ำนทำงกิจกรรมท่ีให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วม 

กำรสื่อสำร: กิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องประจ ำป ีได้แก ่

1. กิจกรรม CCCF เป็นกิจกรรมกำรค้นหำอันตรำยในพ้ืนท่ีปฏิบัติงำน เพ่ือท ำกำร

ปรับปรุงและแก้ไขให้อยู่ในสภำพท่ีปลอดภัย โดยก ำหนดให้พนักงำนทุกคนต้องมี

ส่วนร่วมในกำรค้นหำอันตรำยในพ้ืนท่ีตนเอง และมีกำรรำยงำนผลกำรปรับปรุง

แก้ไขอันตรำยดังกล่ำวให้ผู้บริหำรระดับสูงรับทรำบในกำรประชุมประจ ำเดือน 

2. กิจกรรมรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย เป็นกำรรณรงค์ให้พนักงำนทุกคนปฏิบัติตำม

กฎระเบียบจรำจรอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดยำว ซ่ึงส่งผล

ให้พนักงำนเดินทำงกลับภูมิล ำเนำและกลับมำท ำงำนอย่ำงปลอดภัยในช่วง

เทศกำลวันหยุดยำว 

3. กิจกรรม Safety Talk & Safety Join เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้หัวหน้ำงำนทุก

ฝ่ำยงำนส่งเสริมและรณรงค์ด้ำนควำมปลอดภัยให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำของ

ตนเอง โดยจัดให้มีคู่มือด้ำนควำมปลอดภัยเพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ 

นอกจำกน้ียังจัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภัยเข้ำร่วมกำรประชุม Safety join 

เพ่ือสื่อสำรให้พนักงำนทุกคนทรำบท้ังในด้ำนกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภัย 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติอย่ำงปลอดภัย และข่ำวสำรด้ำนอำชีวอนำมัยต่ำงๆ 

4. กิจกรรม Machine Safety เป็นกิจกรรมท่ีปรับปรุงเคร่ืองจักรให้สอดคล้องกับ

มำตรฐำนควำมปลอดภัยสำกลและข้อก ำหนดลูกค้ำ เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย

สูงสุดต่อ ผู้ปฏิบัติงำนจนท ำให้ไม่มีอุ บัติ เหตุ เกิดข้ึนและลดผลกระทบด้ำน

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีกำรท ำงำน 

5. กิจกรรม Safety-Shop Floor Management เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้บริหำร 

หัวหน้ำงำนและพนักงำนมีส่วนร่วมในระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกำร

ท ำงำนร่วมกัน เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงำนจนท ำให้ไม่มี

อุบัติเหตุเกิดข้ึน 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ:  

1. ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ำท้ิง มลพิษ และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

โดยหน่วยงำนภำยนอกท่ีได้รับกำรข้ึนทะเบียน 

2. แผนกำรด ำเนินกิจกรรมของฝำ่ยควำมปลอดภัยฯ 

ตัวช้ีวัดกำรด ำเนินงำน : 

1. ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ำท้ิง มลพิษ และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน

ประจ ำป ี2565 มีดังน้ี 

การตรวจวิเคราะห์ 
จ านวนจุดตรวจวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน (จุด) 

คุณภำพน ้ำท้ิง 0 

ปล่องระบำยอำกำศ 0 

ควำมร้อนในพ้ืนท่ีกำรท ำงำน 0 

แสงสว่ำงในพ้ืนท่ีกำรท ำงำนส่วน

ส ำนักงำน 

0 

แสงสว่ำงในพ้ืนท่ีกำรท ำงำนส่วนโรงงำน 0 

ระดับเสียงรบกวนบริเวณนอกอำคำร

โรงงำน 

0 
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ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ช่ัวโมงในพ้ืนท่ีท ำงำน 0 

ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ช่ัวโมงท่ีพนักงำน

สัมผัส 

0 

ควำมเข้มข้นของสำรเคมีในพ้ืนท่ีท ำงำน 0 

 

2. ผลกำรด ำเนินกิจกรรมประจ ำป ี2565 มีดังน้ี 

กิจกรรม ผลการด าเนินการในปี 2565 

CCCF 100% 

รณรงค์ขับข่ีปลอดภัย 100% 

Safety Talk & Safety 

Join 

100% 

Machine Safety 100% 

Safety-Shop Floor 

Management 

60% 

(เปน็กิจกรรมท่ีลูกค้ำก ำหนด อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร โดยนับรอบตำมกำร Kick off 

กิจกรรมของลูกค้ำ สิ้นสุดโครงกำรในเดือน

เมษำยน 2566) 

 

   
7 บริษัทพัฒนำนวัตกรรมท่ีสร้ำงควำม

สมดุ ลของกำรด ำ เนิน ธุรกิ จกั บ

สิ่งแวดล้อม 

1. โครงกำรใช้พลังงำนสะอำดแทนพลังงำนไฟฟำ้ (Solar power) เพ่ือช่วยลดกำร

ใช้ทรัพยำกรน ้ำหรือถ่ำนหินท่ีน ำมำผลิตไฟฟำ้ และช่วยลดกำรปลดปล่อยก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Reduction) ได้ในระยะยำว 

2. โครงกำรเปดิ-ปดิปั๊ มลม เพ่ือลดปริมำณกำรใช้ไฟฟำ้ของระบบอัดอำกำศ 

3. โครงกำรถอดหลอดไฟ ในบริเวณท่ีไม่มีกำรปฏิบัติงำน เพ่ือลดปริมำณกำรใช้

ไฟฟำ้ 

กำรสื่อสำร: ประชุม Management Review ประจ ำปี และประชุม ISO14001 

ประจ ำไตรมำส 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ: ตรวจสอบในท่ีประชุม ISO14001 ประจ ำไตรมำส 

ข้อมูลกำรช้ีวัดกำรด ำเนินกำร: กำรด ำเนินกำรได้ตำมเปำ้หมำยท่ีก ำหนดไว้ 

 
3.4 การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม     

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

ในด้ำนกำรพัฒนำสังคม บริษัทมุ่งม่ันสร้ำงคุณค่ำ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนำ

คุณภำพชีวิตท่ีดีให้กับพนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ และสร้ำงผลประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้น ำโครงกำรต่ำงๆ มำ

ปฎิบัติโดยได้มุ่งเน้นกำรแสดงออกถึงควำมพยำยำมส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

 

 3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม ให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็น

ปจัเจกชนและศักด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย์ ตำมหลักสิทธิมนุษยชน และจรรยำบรรณท่ีดี เพ่ือน ำไปสู่ควำมสงบ

สุขในสังคม ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่ำงย่ังยืน ตำมนโยบำยกำรไม่เก่ียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีได้

จัดท ำข้ึน 
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       การจ้างงานผู้พิการ 

บริษัทมีนโยบำยส่งเสริมกำรจ้ำงงำนผู้พิกำรและให้โอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกับพนักงำนปกติโดยไม่เลือกปฎิบัติ 

ครอบคลุมผู้พิกำรและกลุ่มผู้ด้อยโอกำสอื่น ซ่ึงในปี 2565 บริษัทได้มีกำรจ้ำงงำนผู้พิกำรจ ำนวน 12 คน ซ่ึง

ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ.2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2556 ว่ำจ้ำงผู้ทุพพลภำพตำมกระบวนกำรปกติและกฎหมำยในกำรจ้ำงงำนคนพิกำรอย่ำงเคร่งครัด 

ครบถ้วน 

 

บริษัทไม่ใช้แรงงำนบังคับหรือแรงงำนเด็ก อีกท้ังจ้ำงงำนโดยไม่เลือกปฏิบัติในกำรจ้ำงงำน ไม่เลือกเพศ  

เช้ือชำติ ศำสนำ รสนิยมทำงเพศ อีกท้ังด ำเนินกำรจ้ำงงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง

อย่ำงเคร่งครัด 

 สิทธิกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน 

 พนักงำนมีสิทธิในกำรจัดต้ังสหภำพแรงงำน 

 พนักงำนมีสิทธิในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเท่ำเทียมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ มีช่องทำงดังต่อไปน้ี 

ประกำศ อีเมล ประชุมหน้ำแถว (Morning talks) บอร์ดประชำสัมพันธ์ Line@TSC และ Line Open 

chat N’News 

 บริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนได้แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กล่องรับควำมคิดเห็น 

กิจกรรม MD เล่ำให้ฟงั และกิจกรรม GM Talks เพ่ือสื่อสำรระหว่ำงผู้บริหำรกับพนักงำน 

 บริษัทจะพยำยำมจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงพนักงำนกับผู้บริหำร

เปน็ประจ ำทุกป ีเช่น กิจกรรม MD เล่ำให้ฟงั และกิจกรรม GM Talks เปน็ต้น 

 

 นโยบายการเลิกจ้าง 

บริษัท “ไม่มี” นโยบำยเลิกจ้ำง โดยบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรรักษำสิทธิอันพึงมีพึงได้ของพนักงำนอย่ำง

เต็มท่ี ในกรณีท่ีบริษัทมีควำมจ ำเป็นโดยเหตุหน่ึงเหตุใดท่ีส ำคัญอันมีผลกระทบต่อกำรประกอบกิจกำรของ

บริษัทจนท ำให้บริษัทไม่สำมำรถประกอบกิจกำรได้ตำมปกติซ่ึงมิใช่เหตุสุดวิสัยต้องหยุดกิจกำรท้ังหมดหรือ

บำงส่วนเป็นกำรช่ัวครำว บริษัทจะก ำหนดข้ันตอนกำรปฏิบัติให้เป็นไปอย่ำงรอบคอบและยุติธรรม ผ่ำนกำร

เรียกประชุมฝ่ำยบริหำร หำรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง และก ำหนดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติซ่ึงจะประกำศต่อพนักงำน

ให้ทรำบโดยท่ัวกันโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติและค ำนึงถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ของพนักงำนเป็นท่ีต้ัง เพ่ือให้ม่ันใจ

ว่ำกำรเลิกจ้ำงท่ีเกิดจะเปน็ไปโดยยุติธรรมและไม่ขัดกับกฏหมำย 

 

การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน 

บริษัทมีแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะและฝึกอบรมเพ่ือโอกำสในควำมก้ำวหน้ำของพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน

โดยไม่เลือกปฏิบัติและจัดข้ึนในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรอบรมในห้องเรียน (ท้ังภำยในและภำยนอกบริษัท) 

กำรสอนหน้ำงำน และกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ซ่ึงจัดตำมแผนกำรฝกึอบรมตำมสำยอำชีพประจ ำปี โดยในป ี

2565 มีสัดส่วนประเภทหลักสูตร และสถิติกำรอบรมของพนักงำนในระดับต่ำงๆ ดังน้ี 

 ในป ี2565 บริษัทได้จัดให้มีกำรอบรมปฐมนิเทศส ำหรับพนักงำนใหม่ในหัวข้อด้ำนสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

o นโยบำยสิ่งแวดล้อม และกำรปฎิบัติตำมแนวทำงสิ่งแวดล้อม เช่น กำรคัดแยกขยะ, 5ส. เป็นต้น 

o กำรจัดกำรพลังงำน และกำรใช้พลังงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ระดับ เป้าหมาย จ านวน (คน) 
ชั่วโมงการอบรมเฉล่ีย 

/คน/ปี 

ผู้บริหำร 
มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนและ

บุคลำกร 
83 4.77 

หัวหน้ำงำน 
มุ่งเน้นกำรพัฒนำตำมกลุ่มสำยอำชีพ รวมท้ังพัฒนำ

ทักษะทำงกำรบริหำร 
145 7.13 

ปฏิบัติกำร 
มุ่งเน้นกำรพัฒนำทักษะเชิงเทคนิคและปฏิบัติ ให้

พนักงำนสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำย 
445 5.83 

รวม 671 5.88 

 

สุขภาพและความปลอดภัย 

บริษัทดูแลรักษำสภำพแวดล้อม และจัดระบบกำรปฏิบัติงำนให้พนักงำนมีควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 

รวมถึงมีสุขอนำมัยท่ีดีในกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดนโยบำยด้ำนคุณภำพ อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และ

สิ่งแวดล้อม วิเครำะห์และหำมำตรกำร เพ่ือควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัยในกำร

ปฏิบัติงำน รวมถึงจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษท่ีอำจเกิดข้ึนระหว่ำงปฏิบัติงำน จัดให้มีสถำนท่ีปฏิบัติงำนท่ี

สะอำด สื่อสำรให้ควำมรู้แก่พนักงำนเก่ียวกับข้อก ำหนดว่ำด้วยวิธีปฏิบัติงำนท่ีปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน 

และให้ม่ันใจว่ำพนักงำนเข้ำใจและปฏิบัติตำมระเบียบได้อย่ำงถูกต้อง จัดหำอุปกรณ์ควำมปลอดภัย และ

อุปกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีจ ำเป็นให้แก่พนักงำน ตลอดจนประเมินควำมเสี่ยงด้ำนควำม

ปลอดภัย และอำชีวอนำมัย 

 

สวัสดิการ 

บริษัทมีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับอัตรำจ่ำยในอุตสำหกรรม

เดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ เกินกว่ำท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ตรวจ

สุขภำพพนักงำน เงินค่ำเกษียณอำยุงำน เบ้ียขยัน ค่ำครองชีพ เงินค่ำท ำศพ ค่ำท ำงำนในกะกลำงคืน ค่ำ

ระดับงำน เบ้ียขยันรำยเดือน ค่ำอำหำร ประกันสุขภำพ และประกันอุบัติเหตุ มีกำรส่งเสริมให้จัดกิจกรรม

อย่ำงต่อเน่ือง ให้พนักงำนได้ผ่อนคลำยจำกกำรท ำงำน และได้ใช้เวลำท ำกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกัน เพ่ือส่งเสริม

ให้พนักงำนมีควำมรักควำมผูกพันต่อองค์กรในระยะยำว 

 

บริษัทสนับสนุนควำมคิดในกำรส่งเสริมสิทธิแรงงำนและสวัสดิภำพทำงสังคมของผู้ใช้แรงงำน มีกำรปฏิบัติ

ตำมกฎหมำย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกำรรับสมัครและจ้ำงงำนทุกประกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทได้

ก ำหนดโครงสร้ำงเงินเดือนส ำหรับพนักงำนทุกระดับและทุกสำยงำนอย่ำงชัดเจน และมีกำรปรับข้ึนตำมผล

กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในแต่ละป ี
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หมำยเหต ุ:    (1) รวมพนักงำนสัญญำจ้ำงและผู้รับเหมำ (Subcontractor) 

       (2) ไม่รวมพนักงำนสัญญำจ้ำงและผู้รับเหมำ (Subcontractor) 

        (3) รวมพนกังำนสัญญำจ้ำงและผูรั้บเหมำ (Subcontractor) 

       (4) ไม่รวมพนักงำนสัญญำจ้ำงและผู้รับเหมำ (Subcontractor) 

 

บริษัทมีกำรทบทวนและปรับปรุงสวัสดิกำรเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือสร้ำงควำมผูกพันของพนักงำน รวมถึงให้พนักงำนพึงพอใจ

มำกท่ีสุด และในป ี2565 บริษัทได้ปรับแผนประกันสุขภำพแบบกลุ่ม โดยเพ่ิมแผนประกันกลุ่มให้กับพนักงำนใหม่ท่ีผ่ำนทดลอง

งำนแล้ว เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจในระหว่ำงกำรปฎิบัติงำน นอกจำกน้ัน บริษัทได้ก ำหนดแผนกำรดูแลพนักงำนใหม่ โดย

ติดตำมนัดสัมภำษณ์เพ่ือประเมินผลควำมเป็นอยู่ระหว่ำงปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกเดือนในช่วงทดลองงำน รวมถึงกำรส ำรวจ

ควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของพนักงำนทุกคนในองค์กร โดยก ำหนดให้มีแผน Tour line เพ่ือเป็นกำรสอบถำมควำม

เป็นอยู่ของพนักงำน ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของพนักงำนท่ีแตกต่ำงกันออกไป รวมถึงช่วยหำแนวทำงแก้ไขให้

พนักงำน เพ่ือให้พนักงำนมีควำมพึงพอใจในกำรปฎิบัติงำนและควำมผูกพันต่อองค์กรให้มำกย่ิงข้ึน เช่ือมโยงไปสู่ผลลัพธ์

ทำงธุรกิจท่ีส ำคัญ  

 

ในปี 2565 จำกผลกำรประเมินระดับควำมผูกพันของพนักงำนและควำมพึงพอใจอยู่ท่ีร้อยละ 89 และบริษัทต้ังเป้ำหมำยเพ่ิม

คะแนนควำมพึงพอใจและควำมพูกผันต่อองค์กรของพนักงำนเปน็ร้อยละ 92 ในป ี2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านทรัพยากรบุคคล 2563 2564 2565 

จ านวนพนักงานทั้งหมด(1) (คน)  1,061 1,211 1,228 

   • ชำย  524 593 610 

   • หญิง  538 618 618 

พนักงานใหม่ทั้งหมด(2) (คน)  58 218 692 

พนักงานท่ีลาออกท้ังหมด(3) (คน)  640 810 656 

• พนักงำนลำออก ท่ีมีอำยุน้อยกว่ำ 30 ปี  337 598 439 

• พนักงำนลำออก ท่ีมีอำยุต้ังแต่ 30 ปข้ึีนไป  303 212 217 

• อัตรำกำรลำออก (% ของพนักงำนท้ังหมด)  60.32% 66.87% 53.42% 

การลาคลอดบุตร (4) (คน) 

• พนักงำนท่ีลำคลอดบุตร  19 12 58 

• พนักงำนท่ีกลับมำท ำงำนหลังจำกคลอด 

  บุตร  
19 11 51 

• อัตรำกำรกลับมำท ำงำนหลังจำกคลอด 

  บุตร (%)  
100% 91.67% 87.93% 
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การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้ำ รวมถึงเจ้ำหน้ีอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรมไม่ใช้อ ำนำจผูกขำด โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐำนของ

กำรได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมท้ังสองฝ่ำย อีกท้ังหลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ท่ีท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ รวมท้ังปฏิบัติตำมพันธสัญญำ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

มีความเป็นธรรม 

และเท่าเทียม 

ไม่ละเมิดทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

การต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น 

สอดคล้องกับ

กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อก าหนดท่ี

เก่ียวข้อง 

ส่งเสริมความ

รับผิดชอบทางสังคม 

เปดิโอกำสในกำรท ำ

ธุรกิจให้กับทุกคู่ค้ำ 

และกำรพิจำรณำ

คัดเลือกคู่ค้ำต้ังอยู่

บนพ้ืนฐำนควำมเสมอ

ภำคและเปน็ธรรม 

 

ใช้สินค้ำและบริกำรท่ีมี

ลิขสิทธ์ิ/สิทธิบัตร/

เคร่ืองหมำยกำรค้ำท่ี

ถูกต้อง และไม่สนับ 

สนุนสินค้ำหรือกำร

กระท ำท่ีเปน็กำรละเมิด

กฎหมำยว่ำด้วย

ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

กำรรับของขวัญ 

สิ่งของหรือประโยชน์

อื่นใด  ต้องปฏิบัติ

ตำมจรรยำบรรณว่ำ

ด้วยกำรให้หรือรับ

ของขวัญ หรือ

ทรัพย์สิน หรือ

ประโยชน์อื่นใดอย่ำง

เคร่งครัด 

ให้โอกำสคู่ค้ำท่ีด ำเนิน

ธุรกิจถูกต้องตำม

กฎหมำย ระบบ

มำตรฐำนคุณภำพ 

สิ่งแวดล้อม ควำม

ปลอดภัย  

และอำชีวอนำมัย  

บริษัทสนับสนุนคู่ค้ำท่ี

มีควำมรับผิดชอบต่อ

สังคม ตลอดจน

ส่งเสริมควำมรู้ควำม

เข้ำใจและร่วมมือกับคู่

ค้ำในกำรพัฒนำควำม

รับผิดชอบทำงสังคม 

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทสนับสนุนกำรปฏิบัติตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน" และมำตรฐำน สำกลด้ำนสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจำกน้ี

คณะผู้บริหำรของบริษัทยังมีกำรตรวจสอบประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนในกำรพิจำรณำดูแลพนักงำน และเม่ือพบว่ำมีควำม

เสี่ยงท่ีจะเข้ำเกณฑ์ควำมเสี่ยงต่อช่ือเสียง จะส่งเร่ืองแจ้งไปยังคณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกน้ีบริษัทได้จัดให้มีกำรอบรม 

และกำรวัดผลแก่พนักงำนในเร่ืองจรรยำบรรณของบริษัทและนโยบำยกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือน ำไปปฏิบัติเป็นส่วนหน่ึง

ในกำรด ำเนินงำน และไม่สนับสนุนกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

ท้ังน้ีบริษัทได้เปิดช่องทำงรับค ำร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทให้พนักงำนสำมำรถส่งค ำร้องเรียน เร่ืองรำวกำรทุจริต

คอร์รัปชัน กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ กำรได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม หรือกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน มำยังประธำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรบริษัทได้โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้ำนสิทธิมนุษยชนต่ำงๆ ท่ีบริษัทก ำหนดให้มี 

ซ่ึงแสดงถึงกำรท่ีบริษัทให้ควำมส ำคัญกับควำมโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบำลในองค์กรได้เป็นอย่ำงดี 

 

กระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมเจตนำรมณ์ท่ีจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงำนของบริษัทและพนักงำนของคู่ค้ำ 

บริษัทมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตำมหลักมนุษยชนสำกลอย่ำงเคร่งครัด จึงก ำหนดนโยบำยกำรไม่เก่ียวข้อง

กับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชน ไว้ในคู่มือหลักกำรก ำกับดูแล

กิจกำร  

 

โดยบริษัทก ำหนดให้มีกำรอบรมและวัดผล เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักสิทธิมนุษยชนสำกลแก่พนักงำน รวมท้ังพนักงำนท่ี

ต้องไปปฏิบัติงำนในต่ำงประเทศ จะต้องปฏิบัติไม่ขัดต่อกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศน้ัน  

 

ท้ังน้ี หำกพนักงำน พนักงำนคู่ค้ำ หรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง พบกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เท่ำเทียมกันหรือกำรกระท ำท่ีละเมิดสิทธิ

มนุษยชน สำมำรถแจ้งเบำะแสโดยตรงมำยังประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรบริษัท หรือแจ้งเบำะแสในกำรรับ

และจัดกำรกับข้อร้องเรียนช่องทำงอื่น ซ่ึงได้เปิดเผยกระบวนกำรและช่องทำงบนเว็บไซต์บริษัท (www.tscpcl.com ภำยใต้

หัวข้อ “ข้อมูลส ำหรับนักลงทุน (Investor Information)”)  

 

จำกผลกำรตรวจสอบภำยใน ปี 2565 ไม่พบกำรปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับนโยบำยกำรไม่เก่ียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชน และไม่พบเร่ืองร้องเรียนดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 

 

http://www.tscpcl.com/
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

คณะกรรมกำรบริษัทยึดหลักและด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรตลำดท่ีเปน็ธรรม ท่ีจะตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำ ซ่ึงเป็น

ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์โดยตรงจำกบริษัท รวมไปถึงผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ให้ม่ันใจได้ว่ำนอกจำกจะได้รับสินค้ำท่ีมี

คุณภำพ และรำคำท่ียุติธรรมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงควำมปลอดภัยท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำร

กระท ำท่ีเปน็กำรละเมิดหรือท ำให้เสียสิทธิของผู้บริโภคด้วย 
 

โดยบริษัทเคำรพในสิทธิกำรได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนพ้ืนฐำนของผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิด้ำนควำมปลอดภัย

ของผู้บริโภค ไม่จ ำกัดสิทธิด้ำนข้อมูลข่ำวสำรของผู้บริโภค เคำรพสิทธิในกำรเลือก/แสดงควำมคิดเห็นของผู้บริโภค คุ้มครอง

สิทธิท่ีจะได้รับกำรชดเชย/กำรศึกษำข้อมูลของผู้บริโภค ให้สิทธิในกำรอยู่ภำยใต้สภำพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภำพ และจัดให้มี

กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ คุณภำพ 

(Quality) รำคำ (Cost) กำรส่งมอบ (Delivery) และงำนใหม่ (New model) โดยจะมีกำรเปรียบเทียบข้อมูลระหว่ำงปี เพ่ือ

น ำมำปรับปรุงและพัฒนำให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงท่ีสุด 

 

บริษัทพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อผู้บริโภค และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินควำมเป็น

จริง รักษำควำมลับของลูกค้ำไม่น ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทำงมิชอบ 

 

ซึ่งผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ าปี 2565 เป็นดังน้ี 

                                                                                             (คะแนนเต็ม 100%) 

 

  ซ่ึงบริษัทยังคงด ำเนินนโยบำยปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรลูกค้ำให้มำกข้ึนและ

เพ่ือรักษำระดับควำมพึงพอใจให้เพ่ิมข้ึนอีก 

  

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่ำงมีควำมสุข และส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน ท้ังใกล้

และไกลตำมนโยบำยของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของภำครัฐและวิถีชุมชน เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตและ

เศรษฐกิจของชุมชนอย่ำงย่ังยืน โดยบริษัทจะพยำยำมร่วมกับชุมชนผ่ำนกำรจัดกิจกรรมของบริษัท ท่ีเก่ียวกับกำรศึกษำและ

ศิลปะวัฒนธรรม จริยธรรมและกำรลงทุนทำงสังคม โดยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมให้ชุมชนสำมำรถพัฒนำและพ่ึงพำตนเอง

อย่ำงย่ังยืน  

 

กรอบแนวทางการปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านสงัคม ประจ าป ี2565 
 

ล าดับ แนวทางปฏิบัติ การด าเนินงานปี 2565 

1 บริษัทดูแลบุคคลำกร และพัฒนำ

คุณภำพชีวิต 

TSC ได้จัดหำวัคซีน “โมเดอร์นำ” ให้กับพนักงำนทุกคน และบุคคลำกรท่ีท ำงำน

ภำยในบริษัท ไม่ว่ำจะเปน็ผู้รับเหมำแรงงำน Outsource จ ำนวนคนละ 1 เข็ม โดยไม่

มีค่ำใช้จ่ำย เพ่ือเป็นกำรดูแล และป้องกันกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัส Covid-19 

ภำยในบริษัท 

ความพึงพอใจของลูกค้า เปำ้หมำย 2561 2562 2563 2564 2565 

คุณภำพ (Quality) 90% 84% 84% 84% 86% 89% 

รำคำ (Cost) 70% 77% 75% 75% 82% 85% 

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

งำนใหม่ (New model) 90% 85% 93% 99% 100% 97% 

ความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม 85% 83% 83% 86% 86% 88% 
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ล าดับ แนวทางปฏิบัติ การด าเนินงานปี 2565 

2 บริษัทจะสนับสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม

อำสำท่ีเก่ียวข้องกับกำรพัฒนำชุมชน

สังคมและกำรบ ำ เ พ็ญประ โยชน์

สำธำรณะ 

TSC ได้ร่วมบริจำควัคซีน “โมเดอร์นำ” เข็มกระตุ้นให้กับประชำชนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

(โรงพยำบำลพำนทอง  จ. ชลบุรี) ส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ยำกไร้ 

เพ่ือให้ทุกคนเข้ำถึงกำรรับกำรฉีดวัคซีนได้ง่ำยข้ึน รวมถึงเป็นกำรป้องกันกำรแพร่

ระบำดของเช้ือไวรัส Covid-19 ภำยในประเทศให้มำกท่ีสุด 

กำรสื่อสำร: 

1. พนักงำนสำมำรถรับรู้ข่ำวสำรของบริษัทผ่ำนทำง ประกำศ อีเมล Morning talk 

ประชุมในฝ่ำย บอร์ดประชำสัมพันธ์ TSC Line@ Facebook fan page VTR 

ณ โรงอำหำร และ Line Open chat N’News 

2. พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ผ่ำนทำงกิจกรรม 

GM Talks ซ่ึงพนักงำนจะได้ทรำบข่ำวสำรและควำมเคล่ือนไหวในองค์กร รวมท้ัง

อุตสำหกรรมในภำพรวมได้ และเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บริหำรและ

พนักงำน 

3 บริษัทปฏิบัติตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำ

ด้วยสิทธิมนุษยชน" และ

มำตรฐำนสำกลด้ำนสิทธิมนุษยชน

อื่นๆ 

 

  

บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรไม่เก่ียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยำบรรณ

ว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชนสำกล ในคู่มือหลักกำรก ำกับดูแล

กิจกำร โดยก ำหนดให้มีกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิ

มนุษยชน" และมำตรฐำนสำกลด้ำนสิทธิมนุษยชนอื่นๆ และให้ผู้บริหำรตรวจสอบ

ประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนในกำรพิจำรณำดูแลพนักงำนด้วย ท้ังน้ีได้จัดให้มีกำร

อบรมและวัดผลพนักงำนในเร่ืองจรรยำบรรณของบริษัทและนโยบำยกำรละเมิดสิทธิ

มนุษยชน เพ่ือน ำไปปฏิบัติเปน็ส่วนหน่ึงในกำรด ำเนินงำน และไม่สนับสนุนกำรละเมิด

สิทธิมนุษยชน 

นอกจำกน้ีบริษัทได้เปิดช่องทำงรับค ำร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ ซ่ึงสำมำรถ

ร้องเรียนกำรได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม หรือกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนได้  

กำรสื่อสำร:  

1. จัดให้มีกำรอบรม และวัดผลพนักงำนในเร่ืองจรรยำบรรณของบริษัทและนโยบำย

กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน  

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ: แผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2565 ก ำหนดให้มีกำร

ตรวจสอบเร่ืองกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร รวมถึง

หัวข้อกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรไม่เก่ียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และ

จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชนสำกล โดยรำยงำน

ผลกำรตรวจสอบให้ฝ่ำยบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ ซ่ึงผลกำร

ตรวจสอบไม่พบกำรปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบำยกำรไม่เก่ียวข้องกับกำรละเมิด

สิทธิมนุษยชนฯ 

ข้อมูลกำรช้ีวัดกำรด ำเนินกำร : 

 1.  ปี 2565 บริษัทได้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรไม่เ ก่ียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิ

มนุษยชน และจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชน

สำกล ในคู่มือหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร อย่ำงครบถ้วน 

2.  ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรไม่เก่ียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิ

มนุษยชนและจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชน

สำกล ในป ี2565 พบว่ำ กำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับนโยบำยและจรรยำบรรณ

ฯ ท่ีก ำหนดไว้  

4 บริษัทปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็น

ธรรม 

1. มีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรสวัสดิกำรฯ ซ่ึงเป็นตัวแทนของพนักงำนในกำรเสนอ

ควำมคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่ำงๆ ไปยังฝ่ำยบริหำรและหน่วยงำนท่ี

เก่ียวข้อง 

2. บริษัทจัดกิจกรรมท่ีเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงพนักงำน
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ล าดับ แนวทางปฏิบัติ การด าเนินงานปี 2565 

กับผู้บริหำรเป็นประจ ำทุกปี  เช่น  กิจกรรม MD เล่ำให้ฟัง และกิจกรรม GM 

Talks เปน็ต้น 

3. พัฒนำทักษะและฝึกอบรมพนักงำนตำมแผนกำรฝึกอบรมตำมสำยอำชีพประจ ำป ี

2565 

กำรสื่อสำร: พนักงำนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรทำง ประกำศ อีเมล ประชุมหน้ำแถว บอร์ด

ประชำสัมพันธ์ TSC Line@ และ Line Open chat N’News 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ: เปิดโอกำสให้พนักงำนได้แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำง

ต่ำงๆ เช่น กล่องรับควำมคิดเห็น  กิจกรรม MD เล่ำให้ฟงั และกิจกรรม GM Talks 

เพ่ือสื่อสำรระหว่ำงผู้บริหำรกับพนักงำน 

ข้อมูลกำรช้ีวัดกำรด ำเนินกำร: ช่องทำงต่ำงๆ ในกำรรับควำมคิดเห็นของพนักงำน 

5 บริษัทจะส่งเสริมควำมรับผิดชอบ

ทำงสังคม   

กำรสื่อสำร มีช่องทำงต่ำงๆ ดังน้ี 

1.  เปิดโอกำสให้คู่ค้ำและลูกค้ำได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของ

บริษัทอย่ำงต่อเน่ือง โดยสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัทด้วยตนเอง 

หรือทำงอ้อมด้วยกำรสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ โดยมีกำรตรวจสอบ

ควำมเก่ียวโยงและเก่ียวข้องระหว่ำงพนักงำนทุกระดับช้ันกับผู้ขำย ผู้รับจ้ำง

ช่วง ผู้รับเหมำของบริษัทอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม

และไม่เสมอภำคในกำรด ำเนินธุรกิจระหว่ำงผู้ขำย ผู้รับจ้ำงช่วง ผู้รับเหมำแต่ละ

รำยของบริษัท ตลอดจนช้ีแจงขอควำมร่วมมือและตรวจสอบถึงควำมเป็นธรรม

ในกำรจ้ำงงำนและกำรปฎิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนของผู้ขำย ผู้รับจ้ำงช่วง 

ผู้รับเหมำท่ีเป็นคู่ค้ำของบริษัทว่ำยังคงควำมเป็นธรรมและปฏิบัติตำมกฎหมำย

หรือไม่อย่ำงต่อเน่ือง 

2.  สื่อสำรให้คู่ค้ำรับทรำบช่องทำงกำรร้องเรียน/เสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงกำรบริหำร

จัดกำร 

3.  จัดกิจกรรมเพ่ือสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงบริษัทกับคู่ค้ำ เช่น กิจกรรมลดต้นทุน

จำกกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต และกิจกรรมพัฒนำสินค้ำและกระบวนกำรผลิต 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ: ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำนท่ีเก่ียวข้อง รำยงำนกำรมี

ส่วนได้เสียของตนเองและผู้ท่ีเก่ียวข้องให้บริษัทรับทรำบทุกคร้ังท่ีเกิดรำยกำรข้อมูล

กำรช้ีวัดกำรด ำเนินกำร: รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียฯ ท่ีเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 

ข้อก ำหนดและกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง 

 

กรอบแนวทางการปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ที่ส าคัญ ประจ าป ี2565 

ล าดับ แนวทางปฏิบัติ การด าเนินงานปี 2565 

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

ข้อบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  

ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลท่ีส ำคัญ 

โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้  

 

บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรควบคุมภำยในไว้ ในคู่มือหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

ก ำหนดให้ผู้บริหำรของแต่ละหน่วยงำนต้องมีระบบกำรควบคุมภำยใน และปฏิบัติตำม

กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง และพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบกำรท ำงำนตลอดเวลำ  

กำรสื่อสำร:  

1. สื่อสำรในกำรประชุมผู้บริหำรประจ ำไตรมำสและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 

2. ก ำหนดให้ฝ่ำยท่ีเก่ียวข้องจัดท ำแผนงำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยฯ ให้ฝ่ำยบริหำรทรำบทุก

เดือน 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ: 

1. แผนงำนตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี 2565 ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ

กฎหมำย ข้อบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวข้องทุกเดือน โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

ให้ฝ่ำยบริหำรทรำบทุกเดือน และรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำร

ตรวจสอบทุกไตรมำส 
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ล าดับ แนวทางปฏิบัติ การด าเนินงานปี 2565 

2. ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

ประจ ำเดือน ในป ี2565 รวม 12 คร้ัง พบกำรปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมำย 

ข้อมูลกำรช้ีวัดกำรด ำเนินกำร : 

1. ปี 2565 ฝ่ำยงำนท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบัติตำมแผนงำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 

ข้อบังคับและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง อย่ำงครบถ้วน  

2. กำรรำยงำนประจ ำเดือน ในปี 2565 เร่ืองกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ข้อบังคับ

และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ได้มีกำรรำยงำนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และทันกำล 

ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเ ก่ียวข้อง 

ประจ ำเดือน ในป ี2565 พบกำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับกฎหมำยทุกเร่ือง 

2 บริษัทส่ง เส ริมกำรแข่งขันทำง

กำรค้ำอย่ำงเสรี ด ำเนินกำรแข่งขัน

ธุรกิจอย่ำงเปน็ธรรม   

1. บริษัทได้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ท่ีตกลงกันไว้กับคู่ค้ำ ลูกค้ำ หรือเจ้ำหน้ี อย่ำง

เคร่งครัดและเปน็ธรรม กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง

ให้คู่ค้ำ ลูกค้ำ หรือเจ้ำหน้ี รับทรำบ เพ่ือร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ 

มีกำรสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำร ค ำแนะน ำท่ีถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุกำรณ์  

ตลอดจนส่งมอบสินค้ำท่ีมีคุณภำพ ตรงตำมข้อตกลงกับลูกค้ำในรำคำท่ีเป็นธรรม 

ไม่ค้ำก ำไรเกินควร 

2. บริษัทได้เข้ำเย่ียมบริษัทคู่ค้ำอย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกไตรมำส เพ่ือแลกเปล่ียน

ควำมคิดเห็น และรับฟงัข้อเสนอแนะส ำหรับกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร 

ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงทันท่วงที พร้อมท้ังให้

ข้อแนะน ำในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

กำรสื่อสำร: ให้มีกำรแข่งขันรำคำ โดยให้มีกำรเสนอรำคำมำกกว่ำหน่ึงรำย     

กำรตรวจสอบปฏิบัติ: มีกำรบันทึกเปน็เอกสำรประจ ำเดือนให้ผู้บริหำรอนุมัติ 

ข้อมูลกำรช้ีวัดกำรด ำเนินกำร: ตรวจสอบจำกสรุปกำรเสนอรำคำประจ ำเดือนของกำร

เสนอรำคำ 

3 บริษัทเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วม

ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) 

 

 

 

- ประกำศเจตนำรมณ์ เม่ือวันท่ี 26 พฤษภำคม 2558 

- ได้รับกำรรับรองกำรเปน็สมำชิกฯ เม่ือวันท่ี 22 กรกฎำคม 2559 

- ในปี 2560-2561 มีกำรทบทวนนโยบำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้อง สื่อสำรและอบรม 

ติดตำมกำรรำยงำนและตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือเตรียมกำรย่ืนต่ออำยุ

รับรองกำรเปน็สมำชิกคร้ังท่ี 1 

- ได้รับกำรรับรองกำรต่ออำยุกำรเป็นสมำชิกโครงกำร คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 5 สิงหำคม 

2562 (อำยกุำรรับรอง มีระยะเวลำ 3 ป)ี 

- และได้รับกำรรับรองกำรต่ออำยุกำรเป็นสมำชิกโครงกำร คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30 

กันยำยน 2565 (อำยุกำรรับรอง มีระยะเวลำ 3 ป)ี 

กำรสื่อสำร: MD เล่ำให้ฟงั ประชุมผู้บริหำรประจ ำไตรมำส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ: ฝ่ำย IA ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำม Checklist และ

น ำส่งคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำตำมข้ันตอน 

ข้อมูลตัวช้ีวัดกำรด ำเนินกำร: กำรด ำเนินกำรตำม Checklist ทุกหัวข้อ 

4 บริษัทจะระมัดระวังกำรใช้ทรัพย์สิน

ทำงปญัญำ 

 

ใช้สินค้ำและบริกำรท่ีมีลิขสิทธ์ิ/สิทธิบัตร/เคร่ืองหมำยกำรค้ำท่ีถูกต้อง และไม่

สนับสนุนสินค้ำหรือกำรกระท ำท่ีเป็นกำรละเมิดกฎหมำยว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำ 

กำรสื่อสำร: มีข้อก ำหนดควบคุมกำรส่งข้อมูลท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินทำงปัญหำ โดย

ต้องส่ง E-mail ทำงเดียว และต้องไม่มีกำรกระจำยข้อมูลไปช่องทำงอื่น 

กำรตรวจสอบปฏิบัติ: มีกำรก ำหนดเป็นมำตรฐำนของบริษัท ลูกค้ำ และผู้ผลิต ว่ำ

จะต้องไม่น ำข้อมูลไปเปดิเผยกับบุคคลอื่น 

ข้อมูลช้ีวัดกำรด ำเนินกำร: ตรวจสอบจำกเอกสำรควบคุมกำรแจกจ่ำย 
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4. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 

4.1 วิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน การเปล่ียนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมา 

 

ฐานะทางการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท 
2563 

ณ 30 ก.ย. 63 

2564 

ณ 30 ก.ย. 64 

2565 

ณ 30 ก.ย. 65 

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,037.25 1,177.58 1,260.85 

สินทรัพย์รวม 2,177.80 2,320.41 2,380.11 

หน้ีสินหมุนเวียน 516.97 598.33 704.83 

หน้ีสินรวม 604.38 729.13 834.50 

ส่วนของเจ้ำของรวม 1,573.42 1,591.28 1,545.61 

    
อัตราส่วน 

2563 

(1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

2564 

(1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 

2565 

(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65) 

อัตรำส่วนก ำไรข้ันต้น 13.77% 18.37% 15.15% 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 5.23% 14.90% 13.50% 

อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน 2.01 1.97 1.79 

อัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.38 0.46 0.54 

 

อัตรำส่วนก ำไรข้ันต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2565 ลดลง 3.22% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจำก

ต้นทุนวัตถุดิบสูงข้ึน จำกกำรข้ึนรำคำวัตถุดิบและต้นทุนกำรขนส่งเพ่ิมข้ึน 

 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ลดลง 1.40% จำกกำรลดลงของก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  

 

อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio)  ป ี2565 ลดลง 0.18 เท่ำ จำกปีก่อน เน่ืองจำกหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจำก

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 

 

อัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2565 เพ่ิมข้ึน 0.08 เท่ำ จำกปีก่อน เน่ืองจำกหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน

และส่วนของทุนลดลงจำกกำรจ่ำยปันผล 
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ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ล้านบาท 
2563 

(1 ต.ค. 62 - 30 

ก.ย. 63) 

% ต่อ 

ยอดขาย 

2564 

(1 ต.ค. 63 - 30 

ก.ย. 64) 

% ต่อ 

ยอดขาย 

 2565 

(1 ต.ค. 64 - 30 

ก.ย. 65) 

% ต่อ 

ยอดขาย 

รำยได้จำกกำรขำย 2,023.89 100.00% 2,602.51 100.00% 2,644.34 100.00% 

รำยได้อื่น 22.12 1.09% 10.60 0.41% 58.15 2.20% 

ต้นทุนขำย -1,745.22 -86.23% -2,124.35 -81.63% -2,243.73 -84.85% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร -215.98 -10.67% -251.35 -9.66% -243.59 -9.21% 

รำยได้ทำงกำรเงิน 2.60 0.13% 3.05 0.12% 2.18 0.08% 

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน -0.83 -0.04% -1.57 -0.06% -1.28 -0.05% 

ภำษีเงินได้นิติบุคคล -4.22 -0.21% -1.77 -0.07% -7.46 -0.28% 

ก ำไรส ำหรับงวด 82.36 4.07% 237.11 9.11% 208.61 7.89% 

ก ำไร(ขำดทุน) จำกกำร

เปล่ียนแปลงประมำณกำรตำม

หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 

2.69 0.13% 4.97 0.19% 5.52 0.21% 

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จ 85.05 4.20% 242.08 9.30% 214.13 8.10% 

 

รำยได้จำกกำรขำยในปี 2565 เท่ำกับ 2,644.34 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 41.83 ล้ำนบำท หรือ 1.61% เป็นผลจำกอุตสำหกรรมยำน

ยนต์เร่ิมฟื้ นตัวหลังจำกเกิดสภำวะกำรแพร่ระบำดของ Covid-19 ในปท่ีีผ่ำนมำ 

 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี 2565 เท่ำกับ 214.13 ล้ำนบำท ซ่ึงลดลงจำกปี 2564 เท่ำกับ 27.95 ล้ำนบำท หรือ 11.55% 

เน่ืองจำกต้นทุนวัตถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

สภำอุตสำหกรรมรำยงำนตัวเลขยอดผลิต 9 เดือนท่ีผ่ำนมำเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้ำ รถยนต์ลดลงร้อยละ 4.72 ท้ังน้ีกำร

ผลิตเพ่ือส่งออกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.28 ในส่วนของรถจักรยำนยนต์มีกำรผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.26 โดยขำยในประเทศเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 4.92 

แนวโน้มอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยหลังจำกน้ีคำดว่ำจะฟื้ นตัวดีข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง หลังจำกมีประกำศให้ Covid เป็นโรคติดต่อ

ท่ีต้องเฝำ้ระวัง ซ่ึงคำดว่ำจะท ำให้กำรท่องเท่ียวฟื้ นตัวรวมถึงกำรใช้จ่ำยเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคภำคเอกชน คำดว่ำจะขยำยตัว

เพ่ิมข้ึน 

 

ท้ังน้ีบริษัทฯ ยังคงติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดและปรับแผนกำรด ำเนินกำรให้ทันต่อทุกสถำนกำรณ์รวมถึงกำรริเร่ิมน ำ

นวัตกรรมใหม่ๆ เช่นกำรใช้โซล่ำเซลส์ในกำรผลิตไฟฟำ้ ซ่ึงเป็นพลังงำนสะอำดช่วยลดลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 

รวมท้ังยังช่วยลดต้นทุนกำรในระยะยำว ถือเปน็กำรลงทุนกับนวัตกรรมอย่ำงย่ันยืน 
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5. ข้อมลูทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

5.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท     : บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”) 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107548000145 

ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และผลิตชุดควบคุมรำง

กระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ โดยจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์

หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์และ

รถจักรยำนยนต์ในต่ำงประเทศ 

ท่ีต้ังส ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1 ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง  

และโรงงำน     จังหวัดชลบุรี 20160 

เว็บไซต์บริษัท  : www.tscpcl.com 

โทรศัพท์  : (038) 447 200 – 05 

ทุนจดทะเบียน  : 268,500,000 บำท  

ทุนช ำระแล้ว   : 259,800,000 บำท 

ชนิดของหุ้น   : หุ้นสำมัญ 

 

 ข้อมูลท่ีบริษัทถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

บริษัทมิได้ถือหุ้นใดๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น 

  

 ข้อมูลของบุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ 

   นำยทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

  เลขท่ี 93  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศัพท์ :  (02) 009 9000 

   โทรสำร :  (02) 009 9991 

 

ผู้สอบบัญชี   บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 

เลขท่ี 193/136 - 137 อำคำรเลครัชดำ ช้ัน 33 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทรศัพท์ :  (02) 264 9090 

โทรสำร  :  (02) 264 0789  

 นำงกุลรพี  ปยิะวรรณสุทธ์ิ     ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 6137 

 นำยกฤษดำ  เลิศวนำ               ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4958 

 นำงสำววิสสุตำ  จริยธนำกร               ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3853 

            

            ท่ีปรึกษำทำงกฎหมำย 

-ไม่มี- 

 

5.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 -ไม่มี- 

 

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 -ไม่มี- 

 

 

 

http://www.tscpcl.com/
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5.4 ตลาดรอง 

 -ไม่มี- 

 

5.5 สถาบันการเงินทีติ่ดต่อประจ า (เฉพาะกรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้) 

 -ไม่มี- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 : การก ากับดูแลกิจการ 



 

67 

 

6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ระดับโลก สร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนิน

ธุรกิจ เพ่ิมมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัท ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการก ากับ

ดูแลกิจการอันเป็นสากล เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายและรักษาคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพ้ืนฐานขององค์กรช้ันน า ดังน้ัน

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดท าและอนุมัติ ”นโยบายการก ากับดูแลกิจการ” เพ่ือส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร 

ภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตย์

สุจริตบนพ้ืนฐานจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท 

ซ่ึงจะน าไปสู่การเปน็องค์กรท่ีย่ังยืนอย่างแท้จริง 
 

แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ มีดังน้ี 

1.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 

และบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับด้วยความเช่ือม่ัน ศรัทธา และเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการ โดยถือ

เปน็วัฒนธรรมท่ีดีขององค์กร 

2.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดม่ันในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริต 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการของ

บริษัทเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจและมาตรฐานสากล ตลอดจนความ

ต้องการของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้

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

การศึกษาและทบทวนคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง   

5.  บริษัทเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติให้พนักงานทุกคน

รับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท การอบรมบุคลากร และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media และ

บอร์ดข้อมูลข่าวสาร  

6.  ผู้บริหารทุกคนได้รับฟงัสรุปสาระส าคัญคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการในท่ีประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจ า

ทุกป ี

7.  คณะกรรมการด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

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

ทุกป ีเพ่ือให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงจากการด าเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไป  

นอกจากน้ีบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการครอบคลุมเน้ือหา 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเน้ือหาดังน้ี 

 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1.  คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้น อ้างอิงคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ "นโยบายสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น"  

1.2. คณะกรรมการก าหนดให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม โดยมีค าช้ีแจงและ

เหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้

ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ตลอดจนละเว้นการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสของผู้ถือ

หุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท 

 



 

68 

 

โดยก่อนวันประชุม บริษัทแจ้งก าหนดการพร้อมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้น

ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันท่ี 23 

พฤศจิกายน 2564  และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ตลอดจนข้อมูลท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ี

ต้องตัดสินใจในท่ีประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน 

(Investor Information)”) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ากัด นายทะเบียนของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารท่ีมีข้อมูล

เช่นเดียวกับท่ีปรากฎบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 (ก่อนวันประชุมไม่น้อย

กว่า 7 วันหรือ 14 วัน ในบางกรณี) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือเชิญประชุม

ดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการเข้า

ร่วมประชุม พร้อมท้ังแนบเอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ีมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ ประกอบการพิจารณา

ของผู้ถือหุ้น และประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ในวันท่ี 18 - 20 มกราคม 2565 

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ส าหรับนักลงทุนสถาบัน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ทางบริษัทจะ

ติดต่อประสานงาน เพ่ือจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ซ่ึงได้ด าเนินการระหว่างวันท่ี 7 

- 15 มกราคม 2565   

1.3  คณะกรรมการอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และ

ละเว้นการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพ่ือออกเสียง

ลงมติไม่ควรมีวิธีการท่ียุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง 

เปน็ต้น 

1.4  คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกต้ังเป็น

กรรมการ ตลอดจนส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ต้ังแต่วันท่ี 15 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2564 

โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จากจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงท้ังหมดของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น

ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามท่ีบริษัทก าหนดไว้ ท้ังน้ีบริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเร่ืองให้ผู้

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

Information)”) ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

1.5  คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงได้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เปน็ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

1.6  บริษัทแต่งต้ัง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

ของบริษัท เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการด าเนินการเก่ียวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของ

บริษัท 

1.7  ตามข้อบังคับบริษัทก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) 

และให้มีการเลือกต้ังกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ท่ีต้องออกตามวาระสามารถ

กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการตาม

หลักเกณฑ์ ดังน้ี 

- ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

- บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมา เปน็ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง

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

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

นอกจากน้ีผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ

ได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ตลอดจนบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยด้วย โดยบริษัท

แนบรายละเอียดกรรมการแต่ละท่านท่ีเสนอเข้ารับการเลือกต้ัง พร้อมท้ังรายละเอียดค่าตอบแทนท่ีมีข้อมูล

เพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

1.8  บริษัทก าหนดให้มีวาระการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง พร้อมท้ังแนบรายละเอียดผู้สอบบัญชีท่ีเสนอเข้ารับการแต่งต้ังและ

ค่าตอบแทนท่ีมีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

1.9  บริษัทเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ซ่ึงเป็นสาระส าคัญ โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวสารของตลาด

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

Information)”) 

1.10 บริษัทมีการจัดสรรก าไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่า

กว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและ

ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลน้ันจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติ

ของบริษัทอย่างมีสาระส าคัญ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผล

ให้กระท าใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันท่ีคณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ท้ังน้ีให้แจ้ง

เปน็หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปนัผลน้ันในหนังสือพิมพ์ 

        

2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1  คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การ

นับคะแนนและแสดงผล เพ่ือให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า รวมท้ัง

จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ช่ัวโมง 

2.2  ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมท้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในท่ีประชุม มีการแนะน ากรรมการผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการ

ลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมประชุม จากน้ันจะด าเนินการประชุมเรียงตาม

วาระท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพ่ิมวาระอื่นนอกเหนือท่ีระบุไว้   

2.3  บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง เปิดเผยการลงคะแนนเสียงใน

ทุกวาระ ท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณี

มีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

2.4  ในการประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีวาระน้ันมีหลายรายการ เช่น วาระการ

แต่งต้ังกรรมการ ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเสนอช่ือ

กรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน 

2.5  คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ

ประชุม และเปดิเผยให้ท่ีประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม  
2.6  ประธานในท่ีประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและต้ัง

ค าถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท รวมท้ังมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีส าคัญ

ในรายงานการประชุม 

2.7  น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าเบ้ียประชุม ค่าบ าเหน็จกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติเปน็ประจ าทุกป ี
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2.8  บริษัทไม่ได้เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าใน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าป ี2565 อีกท้ังยังเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในท่ี

ประชุม ซ่ึงรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  

2.9 บริษัทได้อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานท่ีประชุมฯ ท่ี

สามารถเดินทางได้สะดวก ท้ังน้ีในปี 2565 บริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย และเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด - 19) 

2.10 ในปี 2565 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นท้ังหมด 1 คร้ัง เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2565 ในรูปแบบการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน และได้มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วัน และ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทท้ัง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเปน็เวลา 31 วัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม 

 

3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1  บริษัทแจ้งมติท่ีประชุมผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันท่ี 25 มกราคม 2565 โดยมติ

ดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงท้ังเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ   

3.2  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการช้ีแจงข้ันตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุม

ทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นต้ังประเด็นหรือซักถาม นอกจากน้ี มีการบันทึก

ค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็น

อย่างไร รวมถึงบันทึกรายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการท่ีลาประชุม ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 (ภายใน 14 

วัน นับแต่วันประชุม) พร้อมท้ังเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในวัน ท่ี  8 กุมภาพันธ์ 2565 

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

สามารถตรวจสอบได้ 

 

หมวดท่ี 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1  บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ในวันท่ี 24 ธันวาคม 2564  

1.2  บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ข้ันตอนการออกเสียงลงมติ รวมท้ังสิทธิ

การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น โดยหุ้นของบริษัทมีเพียงหุ้นสามัญประเภทเดียวเท่าน้ัน 

1.3  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดท าเปน็ภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ

หุ้นท่ีเปน็ฉบับภาษาไทย 

1.4  คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการล่วงหน้า ต้ังแต่

วันท่ี 15 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2564  ท้ังน้ีบริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเร่ืองให้ผู้ถือ

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

Information)”) ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

 

2. วันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจ านวนหุ้นท่ีถืออย่างเท่าเทียมกัน 
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3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

3.1  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารไม่เพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ

ส าคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

3.2  คณะกรรมการเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งต้ังกรรมการเป็นรายคน 

 

4.  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญกับเร่ืองการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนส าคัญในการ

เสริมสร้างการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ันบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในข้ึน 

(เปิดเผยในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ) เพ่ือเป็นการป้องกันการน าข้อมูลภายในท่ีส าคัญของบริษัทท่ียัง

ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการ

ถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ า  รวมท้ังให้มีการ

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

  

5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

5.1  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาวาระน้ัน และบันทึกไว้ใน

รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

5.2  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะท่ีอาจท าให้กรรมการราย

ดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ัน 

    

หมวดท่ี 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

1. การก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

1.1  คณะกรรมการก าหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน นอกจากน้ียังด าเนินการใน

ด้านต่างๆ ต่อไปน้ี 

(1)  มีการก าหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการชดเชย

จากการใช้สินค้าหรือบริการในช่วงอายุของสินค้า 

(2)  มีการก าหนดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมาของบริษัท 

(3)  ด าเนินการอย่างเปน็ระบบบริษัทเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืนอย่างสม ่าเสมอ 

(4)  สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท่ีสถานประกอบการของบริษัทต้ังอยู่ 

(5)  เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสนับสนุน

กิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้อง 

(6)  ก าหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในเร่ืองสิทธิของเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม 

(7)  ปฏิบัติกับพนักงานและลูกจ้างอย่างเปน็ธรรมรวมท้ังมีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน 

1.2  คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับ

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

One Report) 

 

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดท ารายงานความยั่งยืน 

2.1  บริษัทเปดิเผยกิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามจรรยาบรรณข้างต้น  

2.2  คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดท ารายงานแห่งความย่ังยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เป็น

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

ต้ังแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นการรายงานความย่ังยืนท่ีครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน

สิ่งแวดล้อม 
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หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล 

1.1  คณะกรรมการมีกลไกท่ีจะดูแลให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลท่ีเปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท าให้ส าคัญผิด และ

เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน 

1.2  คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความ

เสี่ยง และนโยบายเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ท่ีได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมท้ังกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล 

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

Report) และเว็บไซต์ของบริษัท 

1.3  คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ

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

1.4  คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 

Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ท้ังน้ี เพ่ือให้

นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

บริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดีย่ิงข้ึน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

1.5  คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นท่ีผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ 

1.6  คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

จ านวนคร้ังของการประชุมและจ านวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมาและความเห็น

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

1.7  คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ีสะท้อนถึง

ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมท้ังรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ท้ังน้ี

จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีเปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการ

ของบริษัทย่อย 

1.8  เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และก าหนดนโยบายให้

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานรายการเก่ียวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ

ผู้บริหาร ตามนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 

(เปิดเผยในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ) เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและ

ผู้บริหาร ตามแนวการปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เปิดเผยในคู่มือ

หลักการก ากับดูแลกิจการ) จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัททราบเปน็รายไตรมาส  

1.9  ไม่มีประวั ติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

2. ข้อมูลข้ันต ่าท่ีเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 

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

เปิดเผยข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระท า

อย่างสม ่าเสมอ พร้อมท้ังน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน อน่ึงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อยควร

ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปน้ีและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปจัจุบัน 

(1)  วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 

(2)  ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

(3)  รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 

(4)  งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ท้ังฉบับปัจจุบันและของปีก่อน

หน้า 

(5)  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป/ีรายงานประจ าป ี(56-1 One Report) ท่ีสามารถให้ดาวน์โหลดได้ 
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(6)  ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทน าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ 

(7)  โครงสร้างการถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อม 

(8)  โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special purpose 

enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี) 

(9)  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้ังทางตรงและทางอ้อมท่ีถือหุ้นต้ังแต่ ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้

แล้วท้ังหมดและมีสิทธิออกเสียง 

(10) การถือหุ้นท้ังทางตรงและทางอ้อมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 

(12) ข้อบังคับบริษัทและข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี 

(13) นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

(14) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ 

(15) กฎบัตร หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึง

เร่ืองท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

(16) กฎบัตร หรือหน้าท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

(17) จรรยาบรรณส าหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ 

(18) ข้อมูลติดต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยนักลงทุนท่ัวไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐท่ี

เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ท้ังน้ีผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัท 

เพ่ิมเติมได้ท่ี 

ฝา่ยก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ 

 ผู้รับผิดชอบ  : นางสาวศุภพิชญ์ โกศลพิริยธรรม (เลขานุการบริษัท) 
 หมายเลขโทรศัพท์  : (038) 447 200 – 05 ต่อ 122  

 อีเมล   : ir@tscpcl.com      

 เว็บไซต์    : http://www.tscpcl.com     

 

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

1.1  คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย 

ท้ังในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการท่ีไม่ได้

เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักท่ีบริษัทด าเนิน

กิจการอยู ่และคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ี

มีความหลากหลาย รวมถึงจ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ าป/ีรายงานประจ าปี (56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

1.2  คณะกรรมการมีขนาดท่ีเหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเพียง

พอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน  

1.3  คณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการท างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระใน

จ านวนท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

1.4  คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเป็น “กรรมการอิสระ” เพ่ือให้กรรมการอิสระของบริษัท

มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้อง

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

อิสระน้ันให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว 

1.5  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าท่ีความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการก าหนดอ านาจ

หน้าท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน และเพ่ือไม่ให้คนใดคนหน่ึงมีอ านาจโดยไม่

จ ากัด ควรแยกบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

http://www.tscpcl.com/
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1.6  คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึง

ประสิทธิภาพการท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพ่ือให้ม่ันใจว่า

กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทได้อย่างเพียงพอ  

1.7  คณะกรรมการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการ

ผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ท้ังประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวนบริษัท

ท่ีสามารถไปด ารงต าแหน่งได้ ท้ังน้ีต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

1.8  บริษัทมีเลขานุการบริษัทซ่ึงท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้อง

ทราบ และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมท้ังประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ ดังน้ัน คณะกรรมการจัดให้มีการก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท

ท่ีเหมาะสม ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเลขานุการบริษัท นอกจากน้ีมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์

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

เว็บไซต์ของบริษัท 

1.9  เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการ

ปฏิบัติหน้าท่ี เลขานุการบริษัท 

 

2 คณะกรรมการชุดย่อย 

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีต้องจัดให้มีตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการ

ควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพ่ือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ี 

(1)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเปน็กรรมการอิสระท้ังคณะ ท าหน้าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ์และ

กระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ตามกระบวนการสรรหาท่ีได้ก าหนดไว้ ตลอดจนท าหน้าท่ีพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยคณะกรรมการ

เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงจะน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งต้ังกรรมการ 

และค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เปน็ผู้อนุมัติ 

 (2) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ท าหน้าท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับ

ดูแลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริษัทมี

นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการ

ปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้องค์กรมีการบริหารจัดการ

อย่างโปร่งใส เปดิเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพ

ต่อกิจการ สามารถสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย  

(3)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมท้ัง

องค์กร รวมท้ังก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจ

ของบริษัท 

ท้ังน้ีคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดข้างต้น ด าเนินการตามหลักการดังน้ี 

1.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการได้แต่งต้ังบุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูล

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

ความเปน็อิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

2.  ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้การท าหน้าท่ีของ

คณะกรรมการชุดย่อยมีความเปน็อิสระอย่างแท้จริง 

3.  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะมีการประชุมอย่างน้อย 2 คร้ังต่อป ี

เพ่ือพิจารณาหารือ และด าเนินการใดๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของตน 
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3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) ปฏิบัติหน้าท่ีให้เปน็ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเห็นชอบ

ด้านกฎหมายด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ

ผู้ถือหุ้น 

2) พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ 

ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออก

ตามวาระ 

3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีจะด ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป 

4) พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

5) พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอ านาจให้กรรมการผู้จัดการท าหน้าท่ีแทนบริษัท 

เก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติของบริษัท 

6) พิจารณาอนุมัติการก าหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เปน็ไปตามความเหมาะสมของกิจการ  

7) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงนาม

ผูกพันบริษัทได้ 

8) พิจารณาแต่งต้ังหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระท าการอย่างหน่ึง

อย่างใดแทนคณะกรรมการตามท่ีเห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจน้ันๆ 

ได้ 

9) พิจารณาอนุมัติการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัท

ย่อย บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

10) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า

เช่นน้ันและรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

11) พิจารณาอนุมัติเร่ืองท่ีมีสาระส าคัญ เช่น นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ การเข้าท ารายการ

ระหว่างกันของบริษัท รายการท่ีเก่ียวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12) พิจารณาอนุมัติเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ ต้องได้มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

13) พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ เร่ืองดังต่อไปน้ี 

(1)  นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เปา้หมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปขีองบริษัท  

(2)  ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณา

แนวโน้มระยะต่อไปของป ี

(3)  การลงทุนในโครงการท่ีไม่มีในงบประมาณประจ าปหีรือตามอ านาจการอนุมัติ 

(4)  การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการท่ีได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ท่ีไม่ใช่

งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10 

(5)  การซ้ือและจ าหน่ายสินทรัพย์ การซ้ือกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนท่ีไม่ขัดกับเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าเกินจ านวนท่ีมอบอ านาจให้ฝา่ยบริหารตามอ านาจการอนุมัติ 

(6)  การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อันมีผลกระทบท่ีส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหน้ีสิ้น 

ยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัท 

(7)  การท าสัญญาใดๆ ท่ีไม่เก่ียวกับการท าธุรกิจปกติ และสัญญาท่ีเก่ียวกับการท าธุรกิจปกติท่ีมี

ความส าคัญ 
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(8)  การท ารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ส่วนท่ีไม่เข้าข้อก าหนด 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(9)  ธุรกรรมใดๆ ท่ีมีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเกิน 1.5: 1 

                   (10) การจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล 

(11) การเปล่ียนนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีมีนัยส าคัญเก่ียวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการ

ควบคุมภายใน 

(12) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง 

(13) การก าหนดและการเปล่ียนแปลงอ านาจอนุมัติท่ีมอบให้ผู้บริหารระดับสูง 

(14) การเสนอแต่งต้ังและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท 

(15) การมอบอ านาจหน้าท่ีให้กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึง รวมถึงการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขการมอบอ านาจหน้าท่ีดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อก าหนดตลาด

หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(16)  การแต่งต้ังและก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 

(17)  การจัดให้มีและก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 

(18)  การปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับกรรมการผู้จัดการข้ึนไป 

(19)  การด าเนินการอื่นใดเพ่ือให้เปน็ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัท 

 

ท้ังน้ีในปี 2565 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

เปน็ไปตามวัตถุประสงค์เปา้หมายของบริษัทประจ าปีท่ีก าหนดไว้  อ้างอิงการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ัง

ท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 

 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

4.1  บริษัทจัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้

กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดังกล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 

4.2  จ านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ในกรณีท่ีบริษัทไม่ได้มี

การประชุมทุกเดือน บริษัทควรส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนท่ีไม่ได้มีการ

ประชุม เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถก ากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่าง

ต่อเน่ืองและทันการณ์ 

4.3  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเร่ืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ 

โดยดูให้แน่ใจว่าเร่ืองท่ีส าคัญได้น าเข้ารวมไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระท่ีจะเสนอ

เร่ืองท่ีเปน็ประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม 

4.4  เอกสารประกอบการประชุมน าส่งให้แก่กรรมการเปน็การล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม 

4.5  กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ท้ังหมดท่ีได้จัดให้มีข้ึนในรอบป ี

4.6 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะ

อภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ี

รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเร่ืองท่ีน าสู่ท่ีประชุม รวมท้ังประเด็นการก ากับ

ดูแลกิจการ 

4.7  คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพ่ือให้

สารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพ่ือมีโอกาสรู้จักผู้บริหาร

ระดับสูงส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

4.8  คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหาร

อื่นท่ีได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มี

ความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปน็ค่าใช้จ่ายของบริษัท 
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4.9  คณะกรรมการถือเปน็นโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสท่ีจะประชุมระหว่างกันเองตามความจ า

เป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และ

ควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย 

 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

5.1  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรก าหนด

บรรทัดฐานท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

5.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ด าเนินการประเมินท้ังคณะและรายบุคคล รวมท้ัง

เปดิเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

ประจ าป ี(56-1 One Report) 

 

6. ค่าตอบแทน 

6.1  ค่าตอบแทนของกรรมการจัดให้อยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 

ประสบการณ์ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน  

6.2  ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและ

นโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนดภายในกรอบท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และเพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ ควรสอดคล้องกับผลการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องค านึงผลประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นได้รับ 

 

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

7.1  คณะกรรมการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เก่ียวข้องในระบบ

การก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น 

เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายใน

บริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก 

7.2  ทุกคร้ังท่ีมีการแต่งต้ังกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดให้มีเอกสาร

และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการแนะน าลักษณะธุรกิจ และ

แนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

7.3  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพ่ือทราบเป็นประจ าถึงแผนการพัฒนาและสืบทอด

งาน ซ่ึงกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนท่ีต่อเน่ืองถึงผู้สืบทอด

งาน ในกรณีท่ีตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

7.4  คณะกรรมการจัดให้มีโครงการส าหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจ าทุกปีถึง

สิ่งท่ีได้ท าไปในระหว่างป ีและควรพิจารณาควบคู่กันไปเม่ือพิจารณาแผนสืบทอดงาน 

 

8.  การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยก าหนดนโยบายว่าคณะกรรมการ

ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

และรอบด้านได้มากท่ีสุด โดยการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทักษะท่ีคณะกรรมการยังคงขาดอยู่

ก่อนเปน็อันดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการท่ีได้เปดิเผยไว้ล่วงหน้า  

 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

  บริษัทมีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยตระหนักถึง

ความส าคัญและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งม่ันทุ่มเทและความ

ร่วมมืออย่างเต็มท่ีของทุกฝ่าย จากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยได้เผยแพร่ คู่มือหลักการก ากับดูแล

กิจการ ซ่ึงได้รวมถึงนโยบายจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ 
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จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายการไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนนโยบาย

ส าคัญและระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตาม ตลอดจนเผยแพร่ให้ผู้มี

ส่วนได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว หมวดข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor information) หัวข้อเอกสาร

เผยแพร่ (Publication) 

  นอกจากน้ีบริษัทจดัให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ผ่านการจัดปฐมนิเทศ

ท้ังในกรรมการ และพนักงานใหม่ของบริษัท ท้ังน้ีบริษัทได้ก าหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแล

กิจการ โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ รายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล

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

   

6.3  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญของนโยบาย แนวปฏบิัติ และระบบการก ากับดูแล

กิจการในรอบปีทีผ่านมา 

ล าดับ นโยบาย การด าเนินการป ี2565 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายอนุรักษ์

พลังงาน 

บริษัทได้แสดงเจตจ านงและความมุ่งม่ันในการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน เน่ืองจาก

เห็นว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งส าคัญและเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีต้องร่วมกันรักษาระบบ

การจัดการพลังงานให้คงอยู่อย่างย่ังยืน จึงมีการน าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้

ภายในบริษัท และก าหนดนโยบายด้านพลังงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้าน

พลังงานและเพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

ส าหรับป ี2565 บริษัทมีการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปน้ี 

1. พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน การติดตามและการประเมินผลอย่างเหมาะสม ตลอดจน

ก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและ

ข้อก าหนดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

2. ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเน่ือง 

เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีท่ีติดต้ัง และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี  

3. ก าหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน และสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง  สรุปได้ดังน้ี 

 ประหยัดพลังงานโดยค านวณจากค่า SEC ของป ี2564 ลดลง 5%  

 ด าเนินการจัดการพลังงาน ไม่มี NC จากการตรวจประเมินจาก CB ในระบบ 
ISO14001 

 ด าเนินการจัดการพลังงาน ป ี2565 สอดคล้องกับกฏหมาย 

4. การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับท่ีจะให้

ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อ

คณะกรรมการด้านอนุรักษ์พลังงาน 

5. บริษัทสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาใน

การท างาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมการท ากิจกรรมกลุ่มในการน าเสนอข้อคิดเห็น

เพ่ือพัฒนางานด้านพลังงาน 

6. จัดต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน และส่งรายงานการจัดการพลังงานไปยังกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามท่ีกฎหมายก าหนด   

7. ด าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานให้เห็นเป็นรูปธรรม และได้ด าเนินโครงการมาอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดผล ประหยัด และลดค่าใช้จ่ายของการด าเนินงานได้จริง สรุปได้ดังน้ี 

 

โครงการ On–Off Air Compressor  

Air Compressor คือ เคร่ืองจักรท่ีใช้พลังงานไฟฟา้เปล่ียนเป็นพลังงานกลเพ่ือผลิตลมใน

การสนับสนุนการผลิต ดังน้ันการด าเนินการ On–Off Air Compressor ในช่วงท่ีมีการ

ผลิตน้อยหรือช่วงเวลาพักเบรค สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟา้ได้ 301,912.76 kWh/ป ี 

สถานะการด าเนินการ: เร่ิมด าเนินการต้ังแต่วันท่ี 26 ตุลาคม 2564 จนถึงปจัจุบัน 
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โครงการปลดหลอดไฟ 

หลอดไฟ คือ อุปกรณ์ท่ีใช้พลังงานไฟฟา้เพ่ือท าให้เกิดแสงสว่าง ดังน้ันการปลดหลอดไฟใน

ส่วนท่ีไม่มีความจ าเป็นหรือการลดปริมาณหลอดไฟในจุดท่ีไม่ต้องการแสงสว่างจ านวนมาก 

เช่น ทางเดิน เปน็ต้น จึงสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟา้ได้ 26,804.74 kWh/ป ี

สถานะการด าเนินการ: เร่ิมด าเนินการต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงปจัจุบัน 
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นโยบายคุณภาพ 

และนโยบาย

สิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทมีการก าหนดนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดย

จะมีการทบทวนในวาระการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารประจ าปี และมีวาระการปรับเปล่ียนใหญ่

ทุก 5 ป ีซ่ึงบริษัทมีการเฝ้าก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพและ

นโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี 

1. มีการกระจายนโยบายต่างๆ เข้าสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักประจ าปีของบริษัท 

(Company Objective) 

2. มีการกระจายนโยบายต่างๆ สู่ตัววัดผลการด าเนินงานประจ าฝา่ยงาน  

3. มีการกระจายตัววัดผลประจ าฝา่ยงานเข้าสู่ตัววัดผลประจ าตัวพนักงาน  

4. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือรองรับวัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัววัดผลในระดับ

ต่างๆ เป็นรายปี กรณีท่ีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องมีมาตรการแก้ไข

ป้องกันท่ีผ่านการอนุมัติจากระดับบริหารของบริษัท และมีการติดตามผลการด าเนินการ

อย่างต่อเน่ือง 

5. มีการรายงานผลเป็นประจ าทุกเดือน และมีการประชุมตรวจสอบผลการด าเนินการ

ประจ าเดือนโดยคณะผู้บริหาร 

6. มีการสรุปผลประจ าปีในรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ซ่ึงประกอบด้วยคณะ

ผู้บริหารท้ังหมดของบริษัท  

7. มีการทวนสอบผลการด าเนินการโดยบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ าสม ่าเสมอ

ตลอดท้ังปี เช่น บริษัทลูกค้า ผู้ผลิตช้ินส่วน คณะผู้ตรวจประเมินและให้การรับรอง

มาตรฐานต่างๆ หน่วยงานราชการต่างๆ เปน็ต้น 

8. มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร เช่น 

บริษัทลูกค้า ผู้ผลิตช้ินส่วน ชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพ่ือเป็น

ค าม่ันสัญญาของผู้บริหารว่า จะมีการด าเนินการตามนโยบายท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

9. เน้นการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมในเร่ืองนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อม 

ความส าคัญและการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้กับพนักงานท้ังหมดในบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้

เสียท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผู้รับเหมาภายนอก เปน็ต้น 

ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

(ISO14001), ระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001) และ IATF16949 และจากการท่ีบริษัทได้เฝ้า

ก ากับดูแลและติดตามอย่างต่อเน่ืองดังกล่าวเช่นน้ีทุกปี ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

พนักงาน ตลอดจนการตระหนักถึงความส าคัญ และการร่วมแรงร่วมใจกันในการด าเนินการ

ตามนโยบายคุณภาพ และนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนและครบถ้วนทุกประเด็น 
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3 นโยบายด้าน

ควบคุมภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกับ

การด าเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับท่ียอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการ

เงินมีความถูกต้องเช่ือถือได้ รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง

กับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

แนวทางในการปฏิบัติ 

1. ก าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับ ต้องดูแล และตรวจสอบการท างานของหน่วยงานตนเองให้มี

ประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุม

สามารถตรวจสอบได้ 

2. มีการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในกระบวนการท่ีส าคัญอย่าง

สม ่าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การด าเนินการ การก ากับดูแลการ

ปฏิบัติงานให้เปน็ไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีหน้าท่ี

ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ หรือรัดกุมมากข้ึนทันที 

3. ก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง 

4. ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยง/รายการระหว่างกันท่ีส าคัญหรือท่ีไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไขการค้าท่ัวไปจะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยช้ีแจงความ

จ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

อนุมัติการท ารายการต่อไป  

โดยในป ี2565 ได้ด าเนินการดังน้ี 

1. บริษัทมีการตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน คือ บริษัท

ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ด าเนินการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ตามแผนการ

ตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติ รวมท้ังตรวจสอบเร่ืองท่ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือ

ฝา่ยบริหารระบุให้ตรวจสอบเปน็กรณีพิเศษ (ถ้ามี)  

2. บริษัทก าหนดให้ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากัด และฝ่ายตรวจสอบภายในของ

บริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส   

4 นโยบาย และ

ระเบียบปฏิบัติใน

การใช้งานระบบ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพนักงานจะได้รับข้อมูล

สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง และข่าวสารของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ 

ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอีเมล ระบบอินทราเน็ต ระบบจัดการเอกสารข้อมูล

ส่วนกลาง การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน 

ถูกต้อง และทันเวลา  
 

ส าหรับบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลท่ัวไป สามารถเข้าดูข้อมูล

ของบริษัทได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tscpcl.com และเว็บไซต์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th 
 

บริษัทก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการ

น าข้อมูลไปใช้ในทางท่ีไม่ควร อ้างอิงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 โดยน าเน้ือหาของ พ.ร.บ. มาเป็นส่วนหน่ึงของระเบียบข้อบังคับท่ี

พนักงานต้องปฏิบัติตาม และมีการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังจัดให้

มีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบมาตรฐานของระบบต่างๆ เป็นประจ าทุกปี นอกเหนือจาก

การตรวจสอบปกติจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เกิดความม่ันใจสูงสุดในระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
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5 นโยบายสนับสนุน 

ส่งเสริมผู้ถือหุ้น

ทุกกลุ่มให้เข้าร่วม

ประชุม โดยเฉพาะ

ประเภทสถาบัน 

1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้น

ประเภทสถาบัน ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ส าหรับนักลงทุนสถาบัน เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม 

ทางบริษัทจะติดต่อประสานงาน เพ่ือจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ใน

วันท่ี 25 มกราคม 2565 

6 นโยบายการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์อันดี

กับชุมชนท่ีบริษัท

ต้ังอยู่ 

 

1. บริษัทมีนโยบายการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท่ีบริษัทต้ังอยู่ ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือ

หลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามมาตรฐานหรือข้อตกลงในระดับสากลท่ีจัด

ข้ึนเพ่ือช่วยปอ้งกันหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

3. สนับสนุนสังคมและชุมชนโดยเฉพาะท่ีอยู่รอบโรงงาน เช่น การซ่อมแซมบ ารุงโรงเรียน การ

บริจาคสิ่งของจ าเป็นให้กับชุมชน 

4. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืนอย่างสม ่าเสมอ เช่น การปรับปรุงทัศนียภาพของ

โรงเรียน การส่งเสริมแหล่งค้นคว้าให้กับชุมชนโดยการบริจาคหนังสือให้กับโรงพยาบาลและ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

5. ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ  

6. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน 

7. ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามแนวทางกับชุมชนท่ีบริษัทต้ังอยู่ 

7 นโยบายบริหาร

ความเสี่ยง 

บริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะก ากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กร 

สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง 

ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเปา้หมายในการด าเนินธุรกิจ รวมท้ังสร้างมูลค่าเพ่ิม

และความม่ันคงให้แก่กิจการอย่างย่ังยืนสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

โดยในป ี2565 ได้ด าเนินการดังน้ี 

1. ก าหนดให้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงใน

หน่วยงานของตนโดยปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีถือปฏิบัติ โดยประเด็น

ความเสี่ยงท่ีจัดการครอบคลุมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ท้ังมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จ และลด

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อการด าเนินงานให้บรรลุเปา้หมาย 

2. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความส าคัญ

ของการบริหารความเสี่ยง และน าไปปฏิบัติเปน็ประจ าอย่างต่อเน่ืองจนเกิดเป็นวัฒนธรรม

องค์กร 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการตามกรอบนโยบาย และกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง ก ากับดูแล ติดตาม เพ่ือให้ม่ันใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และ

ความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ รวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความ

เสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเน่ือง 

โดยในป ี2565 ได้ด าเนินการดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการจัดการความเสี่ยงโดยจ าแนกประเภทการ

จัดการความเสี่ยงประเด็นส าคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความ

เสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ซ่ึงรวมถึงการจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ, ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแล (Compliance Risk)  และ

เลือกกลยุทธ์ในการตอบสนองความเสี่ยง (4T’s Strategy) เพ่ือให้ม่ันใจว่าการบริหาร

ความเสี่ยงมีประสิทธิผลและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงได้ทันเวลา การบริหารความ

เสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก ากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการ
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บริหารความเสี่ยง พร้อมท้ังให้ค าแนะน า เพ่ือให้ ม่ันใจว่า การบริหารความเสี่ยงมี

ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 

3. ก าหนดให้ทบทวนและติดตามผลเพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินการว่ามีความเหมาะสมและ

สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกไตรมาส 

8 นโยบายความ

รับผิดชอบต่อ

สังคมและ

สิ่งแวดล้อมอย่าง

ย่ังยืน 

1. บริษัทมีนโยบายฯ  ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติท่ีได้ก าหนดไว้ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อ "กรอบ

แนวทางการปฏิบัติและความก้าวหน้าในการด าเนินงานป ี2565 ข้างต้นในส่วนท่ี 1) 

9 นโยบายความเท่า

เทียมผู้ทุพพล

ภาพ 

ปัจจุบันผู้ทุพพลภาพนับรวมอยู่ในก าลังแรงงานส าคัญท่ัวทุกองค์กร แต่ก็ยังคงมีผู้ทุพพล

ภาพอีกจ านวนมากท่ีต้องการปฏิบัติงาน แต่ขาดโอกาสเน่ืองจากอุปสรรคหลายอย่าง ในขณะท่ี

ความเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถเพ่ิมโอกาสในการจ้างงานได้ เพ่ือให้ผู้ทุพพลภาพได้แสดง

ศักยภาพและใช้ทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศชาติ บริษัทจึงก าหนดนโยบาย

ความเท่าเทียมกันของผู้ทุพพลภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ี 

1. บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 

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

กฎหมายในการจ้างงานคนพิการอย่างเคร่งครัด 

2. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาและแนะน าส าหรับผู้ทุพพลภาพ 

3. บริษัทให้ความเสมอภาคในการจ้างงานโดยไม่ค านึงถึงเหตุแห่งความพิการ 

4. ในกรณีท่ีลูกจ้างเกิดความพิการในระหว่างการจ้างงาน บริษัทจะคงสภาพการจ้างงานไว้ และ

ให้โอกาสทดลองท างานอื่นทดแทนในกรณีท่ีไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานเช่นเดิมได้ 

5. พิจารณาค่าจ้างสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานท่ัวไป โดยไม่มีการแบ่งแยก  

6. ให้ผู้ทุพพลภาพได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้และพ่ึงพาตนเองได้ ลดภาระของ

ครอบครัวและสังคมท่ีต้องเล้ียงดู รวมท้ังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภาพมีส่วนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ   

โดยในปี 2565 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายความเท่า

เทียมกันของผู้ทุพพลภาพทุกประการ 

10 นโยบายด้าน

จริยธรรมธุรกิจ 

1. บริษัทมีนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือหลักการ

ก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. บริษัทส่งเสริมและรณรงค์ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายด้าน

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ ผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

อีเมล และเว็บไซต์บริษัท 

11 นโยบายการ

ปอ้งกันการใช้

ข้อมูลภายใน 

1. บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปกป้องรักษาความลับของข้อมูล

ข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้

ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในท่ีส าคัญท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือด าเนินการ

ใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

2.  ก าหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ 

พนักงานหาประโยชน์ส่วนตน หรือท าธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

3.  ก าหนดไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนในการซ้ือขายหุ้นของบริษัท ในช่วง 1 

เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพ่ือ

ประโยชน์ในการซ้ือขายหุ้นของบริษัท 

4.  ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์คร้ังแรกและ

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 

5. บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงานท่ีส าคัญของบริษัทให้สาธารณชน

รับทราบโดยทันทีและท่ัวถึงตามวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวทางการเปิดเผย

ข้อมูลของบริษัทเพ่ือให้แน่ใจว่า ข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่า

เทียมกัน 

    กรรมการและผู้บริหารทุกคนรับทราบภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน

ในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลง

การถือครองหลักทรัพย์ 

    โดยในปี 2565 บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ ซ่ึงระบุถึงนโยบายการ

ปอ้งกันการใช้ข้อมูลภายในและจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน 

มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่าน

ช่องทางต่างๆ โดยการสื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

รวมท้ังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท  

12 นโยบายการดูแล

ค่าตอบแทนและ

สวัสดิการของ

พนักงาน 

ในปี 2565 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ของพนักงานทุกประการ 

นอกจากน้ียังมีสวัสดิการหลายรูปแบบ เป็นเงินพิเศษท่ีเก่ียวเน่ืองกับลักษณะงาน เช่น ค่า

ท างานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบ้ียขยัน ค่าแรงจูงใจ ฯลฯ มีสวัสดิการท่ีไม่เป็นตัวเงิน

หรือไม่เก่ียวเน่ืองกับงาน เช่น ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ชุดยูนิ

ฟอร์มพิเศษ จัดสรรวัคซีน Covid-19 ให้กับพนักงาน และเพ่ิมแผนประกันสุขภาพแบบกลุ่มฯ 

ให้กับพนักงานใหม่ท่ีผ่านทดลองงานแล้ว การให้สิทธิพนักงานชายลาโดยได้รับค่าจ้างเพ่ือไป

ดูแลบุตรเกิดใหม่ ฯลฯ และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าอาหารในการท างานล่วงเวลา เงิน

ช่วยเหลือกรณีสมาชิกในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต 

ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ระยะยาวท่ีช่วยการยังชีพของพนักงานภายหลังจากการ

เกษียณจากการท างานแล้วประกอบด้วย กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และเงินค่าเกษียณอายุงาน  

เม่ือนับรวมสวัสดิการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ค่าเฉล่ียรายได้ในรูปตัวเงินของพนักงานอยู่ใน

เกณฑ์สูงกว่าตลาด ท้ังน้ีการท่ีค่าแรงฐานและสวัสดิการของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน 

เป็นผลจากการท างานเท่าน้ัน ไม่มีการน าความแตกต่างในเร่ืองเพศ สัญชาติ หรือถ่ินฐาน

ก าเนิดมาร่วมพิจารณาแต่อย่างใด 

13 นโยบาย

ค่าตอบแทน

พนักงาน 

ในปี 2565 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายค่าตอบแทน

พนักงานทุกรายการ 

14 นโยบายการ

พัฒนาบุคลากร 

บริษัทให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรท่ีเติบโตไปพร้อม

กัน” บริษัทสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถและขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเปา้หมายทางธุรกิจ ซ่ึงบุคลากรทุกคนจะได้รับการ

พัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพ่ือให้เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่างย่ังยืน 

ในปี 2565 บริษัทมุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพและนวัตกรรมท่ีเก่ียวข้องใน

การท างาน เพ่ือเตรียมพร้อมรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากข้ึน พนักงานแต่ละคน

ได้รับการฝกึอบรมโดยเฉล่ีย 5.88 ช่ัวโมงต่อคนต่อป ี

15 นโยบายการไม่

เก่ียวข้องกับการ

ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 

ในปี 2565 บริษัทได้ปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากล

ด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อีกท้ังคณะผู้บริหารของบริษัทมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิ

มนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ซ่ึงไม่พบประเด็นใดๆ และไม่มีการร้องเรียนจาก

พนักงานท้ังช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือกล่องแสดงความคิดเห็น  

บริษัทให้ความส าคัญและให้ความเคารพหลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง

เป็นธรรม ยึดหลักในกฎหมาย และหลักจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจท่ีดี โดยปราศจากการ

เลือกปฏิบัติด้านแรงงาน ซ่ึงได้ก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ไม่จ ากัดเช้ือ
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ชาติ สีผิว อายุ เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรือ

ความทุพพลภาพ มาเปน็ปจัจัยในการปฏิบัติด้านแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่ล่วงละเมิด

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล  มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ 

รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัย 

16 นโยบายการไม่

ล่วงละเมิด

ทรัพย์สินทาง

ปญัญาหรือ

ลิขสิทธ์ิ 

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  การน าผลงาน

หรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีได้รับมาหรือท่ีจะน ามาใช้ภายในบริษัท มีการ

ตรวจสอบเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผู้อื่น รวมท้ังไม่

สนับสนุนการด าเนินการท่ีมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ และ

ด าเนินการตามแนวปฏิบัติดังน้ี 

1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการติดต้ังเพ่ือการใช้งานและจัดท าฐานข้อมูลของ

ซอฟแวร์ (Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันของบริษัท 

มีการด าเนินการสอดคล้องกับพรบ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ป ี

2550 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

ข้อบังคับและข้อผูกพันตามสัญญาท้ังหมดเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาท่ีถูกต้อง 

รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธ์ิอื่นๆ โดยไม่ละเมิดน า

สิทธิในทรัพย์สินทางปญัญาท่ีถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางท่ีผิด 

3. ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีได้รับมาหรือท่ีจะน ามาใช้ภายในบริษัทมี

การตรวจสอบเพ่ือให้ม่ันใจว่าจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผู้อื่น 

4. ผลงานท่ีเกิดจากการปฎิบัติตามหน้าท่ีถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เม่ือพ้น

สภาพจากการเป็นพนักงานจะมีการส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงาน

ต่างๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเปน็ข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม 

17 นโยบายการ

ปฏิบัติท่ีเปน็ธรรม

และรับผิดชอบต่อ

คู่แข่ง 

 

บริษัทก าหนดเป้าหมายในการท างานด้านจริยธรรมและข้อพึงปฎิบัติในการท างานให้มีความ

เปน็ธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่ค้าโดยมิใช่การผูกขาด

ทางรายได้ ส่วนแบ่งการตลาด การก าหนดราคา หรือการลดคุณภาพของสินค้า อีกท้ังยังให้

ความส าคัญกับการติดต่อสื่อสารอย่างระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทให้กับ

คู่แข่ง ท้ังน้ีเพ่ือให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืน 

18 นโยบายการ

ปฏิบัติต่อคู่ค้า 

และ/หรือเจ้าหน้ี 

ท้ังน้ีในปี 2565 บริษัทยังคงใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผลิตช้ินส่วน/ผู้ให้บริการจาก

ภายนอกครอบคลุม 7 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 

สถานะภาพทางการเงิน ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ ประวัติท่ีเก่ียวข้องกับการร้องเรียนและ

การด าเนินคดี นโยบายการบริการ และความเสี่ยงจากการบริการลูกค้าหลายราย 

19 นโยบายภาษี 1.  บริษัทมีนโยบายด้านภาษี ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2.  ในปี 2565 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการทางภาษี โดยยึดถือและปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับภาษีของภาครัฐ รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีท่ีได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และได้มีการรายงานภาระด้านภาษี

อย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับข้อก าหนดการเปดิเผยข้อมูลท้ังหมด 

20 นโยบายต่อต้าน

การทุจริตและการ

ให้สินบน 

1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแล

กิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2565 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน 

21 นโยบายต่อต้าน

การคอร์รัปช่ัน 

1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ซ่ึงผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ

เผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในป ี2565 บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ (CAC) คร้ังท่ี 2 โดยการรับรอง

ดังกล่าว มีอายุ 3 ป ีระหว่างวันท่ี 30/09/2565 – 30/09/2568  

3. ในปี 2565 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่



 

85 

 

ล าดับ นโยบาย การด าเนินการป ี2565 

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  
22 นโยบายการแจ้ง

เบาะแสการกระท า

ผิด 

1. บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ

บนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในป ี2565 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระท าผิด  

23 นโยบายสนับสนุน

การจัดกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกับการ

พัฒนาชุมชน 

1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน ซ่ึงเผยแพร่ใน

คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. TSC ได้จัดหาวัคซีน “โมเดอร์นา” ให้กับพนักงานทุกคน และบุคคลากรท่ีท างานภายใน

บริษัท ไม่ว่าจะเปน็ผู้รับเหมาแรงงาน Outsource จ านวนคนละ 2 เข็ม  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

เพ่ือเปน็การดูแลและปอ้งกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ภายในบริษัท 

3. TSC ได้ร่วมบริจาควัคซีน “โมเดอร์นา” ให้กับประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้

ยากไร้ เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงการรับการฉีดวัคซีนได้ง่ายข้ึน รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่

ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-19 ภายในประเทศให้มากท่ีสุด 

24 นโยบายการ

รายงานการมีส่วน

ได้เสียของ

กรรมการ 

ผู้บริหาร และ

บุคคลท่ีมีความ

เก่ียวข้อง 

1. บริษัทมีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวข้อง  ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2565 กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้น าส่งรายงานการมีส่วน

ได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานทุกท่านและทุกรายการ 

25 นโยบายจ านวน

องค์ประชุมข้ันต ่า 

ณ ขณะท่ีคณะ

กรรม การจะลง

มติ 

1. บริษัทมีนโยบายจ านวนองค์ประชุมข้ันต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติ ซ่ึงเผยแพร่ใน

คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในป ี2565 ในเวลาท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการท้ังหมดทุกคร้ัง 

26 นโยบายส่งเสริม

ให้กรรมการ

พัฒนาความรู้

อย่างต่อเน่ือง 

1. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือ

หลักการ ก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ฝ่ายก ากับหลักทรัพย์ประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์จะน าส่ง 

ก าหนดการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไปยังกรรมการ

ทุกท่านเปน็ประจ าทุกเดือน 

3. ในป ี2565 กรรมการเข้าร่วมอบรม 1 ท่าน ได้แก่ นายณัฐพล จุฬางกูร  

27 นโยบายจ ากัด

จ านวนบริษัทจด

ทะเบียนท่ี

กรรมการแต่ละคน

จะด ารงต าแหน่ง

กรรมการ 

1. บริษัทมีนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่ง

กรรมการ ซ่ึงเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่

เกิน 5 แห่ง  

 

 

28 นโยบายในการไป

ด ารงต าแหน่ง

กรรมการท่ีบริษัท

อื่นของกรรมการ

ผู้จัดการ 

1. บริษัทมีนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ซ่ึง

เผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในป ี2565 กรรมการผู้จัดการไม่มีการด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่น 

 

29 นโยบายการสรร

หากรรมการและ

กรรมการอิสระ 

และคุณสมบัติ 

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยในปี 2565 ได้

ด าเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพ่ือ

สามารถให้ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากท่ีสุด พิจารณาจาก

ทักษะท่ีคณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการป ี2565 

ด าเนินธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติ โครงสร้าง และความหลากหลายของคณะกรรมการและ

กรรมการท่ีมีทักษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทละหน่ึงท่านเปน็อย่างน้อย 

30 นโยบายความ

ปลอดภัย อาชีวอ

นามัยและ

สภาพแวดล้อมใน

การท างาน 

บริษัทมีการก ากับดูแลและเฝา้ระวังการด าเนินการตามนโยบายฯ ดังน้ี 

1. ความปลอดภัยในการท างานเปน็ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน 

2. มีการสนับสนุนทุกวิถีทาง ส่งเสริมการอบรม เพ่ิมทักษะความรู้ในการท างานท่ีจะก่อให้เกิด

ความปลอดภัยในการท างาน 

3. บริษัทก าหนดให้ผู้รับเหมาหรือบริษัทผู้รับเหมาต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้

เกิดความปลอดภัยตามกฎระเบียบ 

4. มีการด าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท างาน การปรับปรุงแก้ไขสภาพการท างานให้มี

ความปลอดภัย และการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

5. มีการเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ 

31 นโยบายก ากับ

ดูแลกิจการ 

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดีโดยตระหนักถึงความส าคัญและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นและผู้

มีส่วนได้เสียของบริษัท 

2. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ด าเนินการทบทวนนโยบายฯ และเสนอคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมัติตามข้ันตอนเป็นประจ าทุกป ี

32 นโยบายสิทธิและ

ความเท่าเทียมกัน

ของผู้ถือหุ้น 

1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิต่างๆ ข้ันพ้ืนฐานท่ีเท่าเทียมกัน 

2. สนับสนุนการให้ข้อมูลสารสนเทศ การตอบค าถาม การเข้าประชุม การใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มท่ี 

3. เสนอเร่ืองส าคัญ จัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและ

ทันเวลา  

4. จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่เกิน 14 วัน นับ

จากวันประชุม 

33 นโยบายคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทให้ความส าคัญในการปฎิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยการร้องขอข้อมูล

ส่วนบุคคล ท้ังของพนักงาน คู่ค้า และลูกค้าน้ัน บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูล

ส่วนบุคคลให้เปน็ไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของกฎหมายเท่าน้ัน  

 

ท้ังน้ีในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 

ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการ ประจ าปี 2565 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน ร้อยละ 94 ท้ังน้ีคะแนนเฉล่ียของบริษัท

จดทะเบียนอยู่ท่ี ร้อยละ 85 โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการ ดังต่อไปน้ี 
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ข้อที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ค านึงถึงการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับระดับสากลโดยการปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

สภาพการณ์ของบริษัทและช้ีแจงข้อขัดข้องท่ีท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการ

ก ากับดูแลกิจการได้ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือทบทวนและเสนอแนะแนวทางการด าเนินการปรับปรุงต่อบริษัทอย่าง

สม ่าเสมอ ทั้งน้ีบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีปี 2565 แล้ว หากแต่มีบางเร่ืองท่ีบริษัทฯ ยังไม่สามารถ

ปฏิบัติตามได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

หมวด สิทธิของผู้ถูือหุ้น และการปฏิบัติต่อผ้ถูือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

ข้อ ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินการ 

1 บริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้

ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์

ในปี 2565 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ

อิเล็คทรอนิคส์ (E-AGM) และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเข้า ร่วมประชุมตามหลักเกณฑ์ ท่ี ถูกต้องและ

เหมาะสม  

2 บริษัทควรมีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานเก่ียวกับการปอ้งกันการใช้ข้อมูลภายในทุกป ี

บริษัทฯ ได้เปดิเผยการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานเก่ียวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในทุกปี แต่

มิได้เปิดเผยรายละเอียดการให้ความรู้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน 

3 บริษัทควรเปิดเผยแผนงานและผลการด า เนินงาน

เก่ียวกับการปอ้งกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริ ษัทฯ  ได้ เปิด เผยการป้องกันความ ขัดแ ย้งทาง

ผลประ โยชน์ ในภาพรวมของ ท้ังปี  แ ต่ มิ ไ ด้ เปิด เผย

รายละเอียดการติดตามให้มีการปฎิบัติตามนโยบายและการ

เปดิเผยสถิติกรณีเกิดการท าผิด 

4 บริษัทควรมีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานเ ก่ียวกับการป้องกันความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ทุกป ี

บริษัทฯ ได้เปดิเผยการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ

พ นักง าน เ ก่ี ยว กับก า รป้ อ ง กันคว าม ขัดแ ย้ งท า ง

ผลประโยชน์ทุกปี แต่มิได้เปิดเผยรายละเอียดการให้ความรู้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

 

หมวด การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 

ข้อ ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินการ 

1 บริษัทควรเปดิเผยข้อมูลเก่ียวกับการจ้างงานท่ีให้โอกาส

อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติท่ีครอบคลุมผู้

พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น 

บริษัทเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการจ้างงานท่ีให้โอกาสอย่าง

เท่าเทียมกัน แต่ไม่ครอบคลุมรายละเอียดของผู้พิการและ

กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น 

2 บริษัทควรเปดิเผยข้อมูลเก่ียวกับการส่งเสริมการจัดซ้ือ

จั ด จ้ า ง ท่ี เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  (Green 

Procurement) 

บริษัทมีการเปิดเผยกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง แต่ไม่

ค ร อ บ ค ลุ ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม ห ลั ก ก า ร  Green 

Procurement ท่ีครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมบูรณ์ 

3 บริษัทควรเปิดเผยผลการติดตามการแจ้งเบาะแสและ

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในรอบปท่ีีผ่านมา 

บริษัทเปิดเผยกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในรอบปีท่ี

ผ่านมา แต่ไม่ครอบคลุมรายละเอียดผลการติดตามการแจ้ง

เบาะแสและสถิติกรณีมีการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนใน

รอบปท่ีีผ่านมา  

4 บริษัทควรก าหนดและเปิดเผยเป้าหมายการจัดการด้าน

พลังงาน 

บริษัทมีการเปิดเผยรายงานหรือเอกสารท่ีระบุเป้าหมาย แต่

ไม่ครอบคลุมรายละเอียดเป้าหมายเชิงปริมาณในการใช้

พลังงานของบริษัท 

5 บริษัทควรก าหนดและเปิดเผยเป้าหมายการจัดการเร่ือง

ทรัพยากรน ้า 

บริษัทมีการเปิดเผยรายงานหรือเอกสารท่ีระบุเป้าหมาย แต่

ไม่ครอบคลุมรายละเอียดเปา้หมายเชิงปริมาณในการใช้ 

ทรัพยากรน ้าของบริษัท 
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6 บริษัทควรก าหนดและเปิดเผยเป้าหมายการจัดการขยะ

ของเสีย และ/หรือการลดมลพิษ 

บริษัทมีการเปดิเผยรายงานและปริมาณของการจัดการขยะ

ของเสีย และ/ห รือการลดมลพิษ แต่ ไม่ครอบคลุม

รายละเอียดเป้าหมายเชิงปริมาณในการจัดการขยะของเสีย 

และ/หรือการลดมลพิษของบริษัท 

7 บริษัทควรก าหนดและเปิดเผยเป้าหมายการจัดการเร่ือง

การลดก๊าซเรือนกระจกจากการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทมีการเปิดเผยรายงานหรือเอกสารท่ีระบุเป้าหมาย แต่

ไม่ครอบคลุมรายละเอียดเป้าหมายเชิงปริมาณในการลด

ก๊าซเรือนกระจกของบริษัท 

 

หมวด การเปดิเผยข้อมลู และความโปร่งใส 

ข้อ ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินการ 

1 บริษัทควรจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย

จัดการ (MD&A) ท่ีสะท้อนการเช่ือมโยงระหว่างลักษณะ

การด าเนินธุรกิจของบริษัท กับแนวคิดการด าเนินธุรกิจ

อย่างย่ังยืน(ESG) เพ่ือให้ผู้ลงทุนเข้าใจและวิเคราะห์

ทิศทางของบริษัท 

บริษัทฯ จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(MD&A) แต่ไม่ครอบคลุมประเด็นเก่ียวกับ สิ่งแวดล้อม 

สังคม การก ากับดูแลกิจการ และปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อ

การด าเนินงานในอนาคตของบริษัท 

2 บริษัทควรก าหนดและเปิดเผยตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน

เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน (ESG) ของบริษัท 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานเก่ียวกับการ

ด า เ นิน ธุร กิจอ ย่ าง ย่ัง ยืน (ESG) ของบริ ษัท แต่ ไม่

ครอบคลุมรายละเอียดเชิงปริมาณของบริษัทท่ีมีความ

สอดคล้องกับเปา้หมายการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน  

 

หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ข้อ ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินการ 

1 คณะกรรมการควรระบุวาระการด ารงต าแหน่งของ

กรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายก ากับดูแล

กิจการของบริษัท โดยควรก าหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่

มีข้อยกเว้น 

ตามข้อบังคับของบริษัทได้ก าหนดให้มีกรรมการออกจาก

ต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามในทุกๆ ปี โดยกรรมการท่ีอยู่ใน

ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการโดย

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้

พิจ า รณา เ ลือก ต้ังกรรมการ ท่ี เ หมา ะสม เ พ่ื อ เสนอ

คณะกรรมการอนุมัติ บริษัทฯ จึงพิจารณาก าหนดนโยบาย

จ ากัดจ านวนปีดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพ่ือรักษาความ

ต่อเน่ืองในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระท่ี มี

ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมายจึงยังมีข้อยกเว้นส าหรับ

กรรมการบางท่านซ่ึงมีคุณสมบัติส าคัญและจ าเป็นต่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทให้ได้รับการแต่งต้ังกลับเข้าด ารง

ต าแหน่งต่อเน่ืองเกินระยะเวลา 9 ป ี

2 คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ

ความย่ังยืนของกิจการ ท่ีมีองค์ประกอบเป็นกรรมการ

อย่างน้อย 1 คน รวมถึงเปิดเผยกฏบัตรหรือบทบาท

หน้าท่ี 

เน่ืองจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการความย่ังยืนของกิจการ 

3 คณะกรรมการควรพิจารณาก าหนดนโยบายการรักษา

ความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร ( IT 

Security) และเปดิเผยผลการติดตามการปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความส าคัญของการรักษา

ความปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร ( IT 

Security) จึงอยู่ระหว่างการด าเนินการก าหนดนโยบาย

ดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วท่ีสุด 

4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลควรจัดท ารายงานท่ีเปิดเผย

ถึงผลการปฏิบัติหน้าท่ีไว้อย่างครบถ้วน 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบรร ษัทภิ บ าล  แต่ ยั ง ไม่ ครอบค ลุม

รายละเอียดผลการปฏิบัติหน้าท่ีไว้อย่างครบถ้วน 
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5  คณะกรรมการความย่ังยืนของกิจการควรจัดท า

รายงานท่ี เปิดเผยถึงผลการปฏิ บัติหน้า ท่ีไว้อย่าง

ครบถ้วน 

เน่ืองจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการความย่ังยืนของกิจการ 

6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรจัดท ารายงานท่ี

เปดิเผยถึงผลการปฏิบัติหน้าท่ีไว้อย่างครบถ้วน 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่ยังไม่ครอบคลุม

รายละเอียดผลการปฏิบัติหน้าท่ีไว้อย่างครบถ้วน 

 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2565 อยู่ในระดับ “ดี” ด้วยคะแนน 100 คะแนน จาก 100 คะแนน 
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7. โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ และข้อมลูส าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 
 
7.1 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
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7.2 ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัท 

ตามข้อบังคับของบริษัทระบุว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสองคน (12) คน  

โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมด จะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือ

หุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้  

ท้ังน้ีบริษัทไม่มีการกีดกันทางเพศ รวมท้ังในการด าเนินกิจการน้ัน กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์

ของบริษัท และมอบหมายให้ผู้บริหารบริษัทปฏิบัติงานแทนตามอ านาจอนุมัติ  

 

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันท่ี  22  กุมภาพันธ์ 2565  มีจ านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร   จ านวน  3 ท่าน 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร   จ านวน  4 ท่าน 

 กรรมการท่ีเป็นอิสระ  จ านวน  4 ท่าน  

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ (ไม่เปน็ผู้บริหาร) 

2 นายสริศ         พัฒนะเมลือง กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3 นายทาโร่ เทราอุรา กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) 

4 นายทวีฉัตร   จุฬางกูร กรรมการ 

5 นายณัฐพล   จุฬางกูร กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) 

6 นายสันติ พัฒนะเมลือง กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) 

7 นายฮาจิเมะ      คาโตะ กรรมการ 

8 นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

9 นายอภินันท์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

10 นายฉัตรชัย  เอียสกุล กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

11 นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

กรรมการท่ีออกระหว่างปี 

1 นายมากาโต      เทราอุรา กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) 

 หมายเหตุ : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติแต่งต้ังนายทาโร่ เทราอุรา ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ทดแทน นายมากาโต เทราอุรา ท่ีแจ้งความประสงค์ลาออก ซึ่งมีผลต้ังแต่วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือ นายณัฐพล จุฬางกูร คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกับ นาย

สริศ  พัฒนะเมลือง หรือ นายสันติ พัฒนะเมลือง หรือ นายฮาจิเมะ คาโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของ

บริษัท หรือ นายสริศ พัฒนะเมลือง หรือ นายสันติ พัฒนะเมลือง ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายฮาจิเมะ คาโตะ และประทับตรา

ส าคัญของบริษัท 

 

คณะกรรมการบริษทั 
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บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเห็นชอบ

ด้านกฎหมาย ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพ่ือผลประโยชน์สูงสุด

ของผู้ถือหุ้น 

2. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ

ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตาม

วาระ 

3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีจะด ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป 

4. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

5. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งต้ังกรรมการผู้จัดการ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอ านาจให้กรรมการผู้จัดการท าหน้าท่ีแทนบริษัท เก่ียวกับ

การด าเนินธุรกิจของบริษัทตามปกต ิ

6. พิจารณาอนุมัติการก าหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เปน็ไปตามความเหมาะสมของกิจการ  

7. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงนามผูกพัน

บริษัทได ้

8. พิจารณาแต่งต้ังหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระท าการอย่างหน่ึง

อย่างใดแทนคณะกรรมการตามท่ีเห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจน้ันๆ ได้ 

9. พิจารณาอนุมัติการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัท

ย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

10. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ัน

และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

11. พิจารณาอนุมัติเร่ืองท่ีมีสาระส าคัญ เช่น นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ การเข้าท ารายการระหว่าง

กันของบริษัท รายการท่ีเก่ียวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตาม

ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12. พิจารณาอนุมัติเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

13. พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบเร่ืองดังต่อไปน้ี 

(1)  นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เปา้หมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปขีองบริษัท  

(2)  ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบริษัทเทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณา

แนวโน้มระยะต่อไปของป ี

(3)  การลงทุนในโครงการท่ีไม่มีในงบประมาณประจ าปหีรือตามอ านาจการอนุมัติ 

(4)  การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการท่ีได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ท่ีไม่ใช่

งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10 
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(5)  การซ้ือและจ าหน่ายสินทรัพย์ การซ้ือกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนท่ีไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาด    

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีมูลค่าเกินจ านวนท่ีมอบอ านาจให้ฝา่ยบริหารตามอ านาจการอนุมัติ              

(6)  การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อันมีผลกระทบท่ีส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหน้ีสิน 

ยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัท 

(7)  การท าสัญญาใดๆ ท่ีไม่เ ก่ียวกับการท าธุรกิจปกติและสัญญาท่ีเก่ียวกับการท าธุรกิจปกติท่ีมี

ความส าคัญ                     

(8)  การท ารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ส่วนท่ีไม่เข้าข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(9)  ธุรกรรมใดๆ ท่ีมีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเกิน 1.5 : 1 

(10) การจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล 

(11) การเปล่ียนนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีมีนัยส าคัญเก่ียวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการ

ควบคุมภายใน 

(12) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง 

(13) การก าหนดและการเปล่ียนแปลงอ านาจอนุมัติท่ีมอบให้ผู้บริหารระดับสูง 

(14) การเสนอแต่งต้ังและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท 

(15) การมอบอ านาจหน้าท่ีให้กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหน่ึง รวมถึงการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขการมอบอ านาจหน้าท่ีดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อก าหนดตลาด

หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(16) การแต่งต้ังและก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 

(17) การจัดให้มีและก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 

(18) การปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับกรรมการผู้จัดการข้ึนไป 

(19) การด าเนินการอื่นใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ

บริษัท      

 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 

1.  ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท   

2. ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบท่ีก าหนดไว้ 

3. ก ากับ ติดตาม และดูแลให้การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเปา้หมายหลัก 

4. เสริมสร้างมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ  

5. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ โดยเฉพาะให้เปน็หน้าท่ีของประธานกรรมการ 

6. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีอ้างอิงตาม

กฎบัตรของบริษัทท่ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว  

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

 

 

 

 

 

 

 

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

คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 

คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแล

กิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังน้ี 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
 

 ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายปริญญา      ไววัฒนา* ประธาน 

2 นายอภินันท์       ณ ระนอง กรรมการ 

3 นายฉัตรชัย        เอียสกุล กรรมการ 

4 นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ กรรมการ 

*นายปริญญา ไววัฒนา เปน็กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 

 ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายอภินันท์       ณ ระนอง ประธาน 

2 นายปริญญา      ไววัฒนา กรรมการ 

3 นายฉัตรชัย        เอียสกุล กรรมการ 

4 นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ กรรมการ 

 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 

  ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายปริญญา      ไววัฒนา ประธาน 

2 นายอภินันท์       ณ ระนอง กรรมการ 

3 นายฉัตรชัย       เอียสกุล กรรมการ 

4 นายวีรวัฒน์      ขอไพบูลย์ กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ                       

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ                    

สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ                    

ก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ                    

บริหารความเส่ียง 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

  ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 
นายสริศ          พัฒนะเมลือง 

(กรรมการผู้จัดการ) 

ประธาน 

2 
นางสาวสิริณา    พัฒนะเมลือง 

(ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ ) 

กรรมการ 

3 

นางสาวภัทรา     ชัยยศบูรณะ 

(ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานวิจัย

และพัฒนา) 

กรรมการ 

4 
นายฮาจิเมะ        คาโตะ 

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) 

กรรมการ 

5 
นางกสิตา         พิทักษ์สงคราม  

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 

กรรมการ 

6 
นายวัชรินทร์      สยามรัตนกิจ 

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานผลิต) 

กรรมการ 

7 
นายสมเกียรติ    เกาะเตัน1 

(ผู้จัดการท่ัวไป – ส่วนงานสนับสนุนการผลิต) 

กรรมการ 

8 
นายศิววงษ์      บุษเกตุ2 

(ผู้จัดการท่ัวไป (รักษาการ) - ส่วนงานคุณภาพ) 

กรรมการ 

กรรมการท่ีลาออกระหว่างปี 

- ไม่มี - 

หมายเหตุ : 1ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้จัดการท่ัวไป - สว่นงานสนับสนุนการผลิต วนัท่ี 1 มีนาคม 2565 
                     2ได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้จัดการท่ัวไป (รักษาการ) - ส่วนงานคณุภาพ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 

 
7.4 ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหาร 

ฝ่ายบริหาร 

ฝา่ยบริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส และผู้จัดการท่ัวไป 
 

ฝ่ายบริหาร มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซ่ึงอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของ

บริษัท ท้ังน้ีการมอบอ านาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

ของบริษัท ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

(แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณารายการดังกล่าวตามท่ีข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องก าหนด ยกเว้นเป็นการ

อนุมัติรายการท่ีเปน็ไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอ านาจหน้าท่ีได้ดังน้ี 

1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานท่ัวไปท่ีมีลักษณะเปน็การประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 

2. บริหารกิจกรรมภายในของบริษัท รวมท้ังก าหนดระบบการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท 

3. วางแผนและก าหนดโครงการด้านต่างๆ ของบริษัท 

4. ก าหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัท เพ่ือการประกอบธุรกิจโดยปกติ 

5. ก าหนดโครงสร้างในการบริหารองค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท 

6. บังคับบัญชา ประสานงาน ติดตามการปฏิบัติการ การก าหนดหน่วยงานและก าหนดต าแหน่งหน้าท่ี ก าหนด

ความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าท่ีการบริหารงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

7. ก าหนดแนวทางส าหรับการควบคุมการบริหารท่ีรัดกุมและเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติการท่ีบรรลุเป้าหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ และเปน็ไปตามนโยบายบริษัท 

8. ด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวันของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และ

ระเบียบบริษัทท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด  
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9. ด าเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ

อย่าง เคร่งครัด ซ่ือสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีท่ีสุด  

10. รายงานความก้าวหน้าจากการด าเนินงานตามมติ และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีส าคัญต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเน่ืองตามก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

11. ด าเนินกิจการของบริษัทตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

12. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

บริษัท ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการบริษัท

รับทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการน้ันๆ ได้  

 

ผู้บริหาร 

รายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหาร   

  ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายทวีฉัตร          จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2 นายสริศ             พัฒนะเมลือง กรรมการผู้จัดการ  

3 นางสาวสิริณา       พัฒนะเมลือง ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 

4 นางสาวภัทรา        ชัยยศบูรณะ ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และ

ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) 

5 นายฮาจิเมะ           คาโตะ ผู้จัดการท่ัวไป (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) 

6 นางกสิตา            พิทักษ์สงคราม ผู้จัดการท่ัวไป (ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 

7 นายวัชรินทร์         สยามรัตนกิจ ผู้จัดการท่ัวไป (ส่วนงานผลิต) 

8 นายสมเกียรติ       เกาะเต้น ผู้จัดการท่ัวไป (ส่วนงานสนับสนุนการผลิต) 

ผู้บริหารท่ีเปล่ียนแปลงระหว่างป ี(ลาออก/พ้นจากต าแหน่งเดิมแต่ยังด ารงต าแหน่งอื่นในบริษัท) 

 -ไม่มี- 

ผู้บริหารข้างต้น เป็นผู้บริหารตามค านิยามของ กลต. ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรก

นับต่อจากผู้จัดการ ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายท่ีส่ีทุกราย  
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  คณะผู้บริหาร
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7.4.2 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนของกรรมการจัดให้อยู่ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ภาระหน้าท่ี 

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก

กรรมการแต่ละคน  

 

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ี

คณะกรรมการก าหนดภายในกรอบท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับ

ค่าตอบแทนท่ีเปน็เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจ ควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้อง

ค านึงผลประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นได้รับ 

 

การน าผลการประเมินการท างานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหารระดับสูง มาเช่ือมโยงใช้กับการก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เปน็ผู้จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ี

ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดย

พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ผลตามเป้าหมายการด าเนินงานของบริษัท และผลส ารวจค่าตอบแทนในธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน ท้ังน้ีตัวช้ีวัดจะครอบคลุมการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับเป้าหมายด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

 

7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร***  ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับ

ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานท้ังในระยะสั้นและ

ระยะยาว และเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน 

ดังน้ี 

 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่าน้ัน) 

   ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเปน็ดังน้ี 

 ค่าเบ้ียประชุม ประจ าป ี2565 (ต่อคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม) อยู่ในอัตราเดียวกับป ี2564 คือ 

- ประธานกรรมการบริษัท   เปน็เงิน 35,000 บาท 

- กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เปน็เงิน 25,000 บาท 

 จ่ายบ าเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลท่ีจ่ายจากผลการด าเนินงานป ี

2564 ท้ังน้ี บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร*** ของบริษัท 

ค่าตอบแทน 
ปี 2564 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

ปี 2565 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนัสและอื่น ๆ 63.62 (จ านวน 19 ราย) 89.46 (จ านวน 18 ราย) 

 
(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร*** 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีนโยบายให้ปรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารประจ าป ี2565 ในอัตรา 5% ของอัตราในปีก่อนหน้า  

 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร***  ระดับรองลงไป ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร*** 

จ านวน 18 ราย รวมท้ังสิ้น 89.46 ล้านบาท 

 

 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 

- ไม่มี - 

 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร*** 

 เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 ของ

เงินเดือน และบริษัทสมทบให้ในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2565 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพส าหรับผู้บริหารท้ังหมด รวมท้ังสิ้น 1,126,653.85 บาท 

 เงินประกันสังคม 

 ในป ี2565 บริษัทได้จ่ายเงินประกันสังคมส าหรับผู้บริหารท้ังหมด รวมท้ังสิ้น 52,050 บาท 

 

*** ผู้บริหารของบริษัทท่ีนับต่อจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, 

ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโสและผู้จัดการท่ัวไปทุกราย และผู้จัดการฝา่ยบัญชีการเงิน 

 

7.5 ข้อมูลเก่ียวกับพนักงาน 

จ านวนพนักงาน 

บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)            

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทมีพนักงานท้ังสิ้นจ านวน 756 คน และมีพนักงานรายวันช่ัวคราวอีกจ านวน 463 คน 

โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

 

ธุรกิจ 

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2565 

พนักงาน 

รายเดือน 

พนักงาน 

ชั่วคราว 

พนักงาน 

รายเดือน 

พนักงาน 

ชั่วคราว 

พนักงาน 

รายเดือน 

พนักงาน 

ชั่วคราว 

 สายควบคุมรถยนต์ 180 154 207 211 206 218 

 สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 48 56 62 61 65 63 

 ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 13 55 22 34 23 26 

 ส่วนกลาง 375 170 456 158 462 156 

 รวมจ านวนพนักงาน  616 435 747 464 756 463 

 
การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ 

- ไม่มี -  

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคัญในระยะเวลา 3 ปี 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอย่างมีนัยส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกิจ  
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ผลตอบแทนพนักงาน 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับพนักงานของบริษัทท้ังหมดในปี 2565 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริหาร) รวมเป็นเงิน 

443.47 ล้านบาท คิดเปน็พนักงานหญิงร้อยละ 49.24 และพนักงานชายร้อยละ 50.76 ประกอบด้วย  

- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจ าป ีรวมเปน็เงิน 394.16 ล้านบาท  

- ค่าตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน ค่าเคร่ืองแบบ เงินสมทบกองทุน  

  ทดแทน เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าใช้จ่ายประกันสังคม ค่าอบรมสัมมนา ค่าประกันชีวิตและ 

  ประกันสุขภาพ ค่าสวัสดิการอื่นๆ) รวมเปน็เงิน 20.37 ล้านบาท 

- ค่าแรงของพนักงานช่ัวคราว รวมเปน็เงิน 73.51 ล้านบาท 

- สัดส่วนของพนักงานท่ีเข้าร่วมกองทุนส ารองเล้ียงชีพร้อยละ 63.54 

 

การพัฒนาบุคลากร 

บริษัทให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรท่ีเติบโตไปพร้อมกัน”  บริษัท

สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างท่ัวถึงและต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและขับเคล่ือน

องค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซ่ึงบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายงานของตนเอง เพ่ือให้

เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่างย่ังยืน โดยในปีท่ีผ่านมาจ านวนช่ัวโมงเฉล่ียของการฝึกอบรมของพนักงานอยู่ท่ี 

5.88 ช่ัวโมงต่อคนต่อป ี 

 

จัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ี

บริษัทจะได้รับ 

บริษัทได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้พนักงาน เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมือ

อาชีพ  ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีการเปิดโอกาสให้เรียนรู้และพัฒนาในสายงานอื่นๆ มีการสนับสนุนให้

พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย รวมถึงมีการ

ฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และการพัฒนาท่ีย่ังยืนอีกด้วย นอกจากน้ียังสนับสนุนให้

พนักงานได้เข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอก เพ่ือแลกเปล่ียนและน าความรู้มาสร้างคุณค่าให้กับองค์กร

ต่อไป 

 

ภาพรวมการพัฒนาบุคลากร 

ภาพรวมการพัฒนาบุคลากรบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองและปรับปรุงแผนการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจและนวัตกรรมในปัจจุบัน โดยวางแผนการพัฒนา

บุคลากรต้ังแต่พนักงานเร่ิมงานใหม่เพ่ือให้พนักงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการท างานในองค์กร 

(On the Job training) การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ และการพัฒนา

บุคลาการตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ     

 เส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map) 

 ด้วยกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจในปจัจุบันเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับ

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทจึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนแผนงานเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสาย

อาชีพในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเ น่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรและเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 การประเมินประสิทธิภาพหลังการฝกึอบรม (Training Effectiveness Evaluation) 

 เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือสร้างความม่ันใจในการน าความรู้ท่ีได้รับจาก

การพัฒนาตามสายอาชีพมาประยุกต์ใช้ในการท างาน บริษัทจึงมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพหลังการ

ฝึกอบรม รวมถึงการติดตามประสิทธิภาพในการท างานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิผลในแต่ละ

หลักสูตร 
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 การประเมินขีดความสามารถของพนักงาน (Skill Matrix) 

 เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร บริษัทจึงก าหนดการประเมินขีด

ความสามารถของบุคลากรเพ่ือให้ทราบศักยภาพและระดับความสามารถของบุคลากรแต่ละท่าน และเพ่ือให้

สอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map) จึงม่ันใจได้ว่าบุคลากร 

ของบริษัทมีความเช่ียวชาญ พร้อมท่ีจะเติบโตไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและพร้อมท่ีจะ

พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับสากล 
 

ท้ังน้ีนโยบายการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสาย

อาชีพและมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ของบุคลากรพร้อมท่ีจะช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับโลกได้ 
 

นโยบายการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรม

เดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าท่ีกฏหมายก าหนด เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตรวจ

สุขภาพพนักงาน เงินค่าเกษียณอายุงาน เบ้ียขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าท าศพ ค่าท างานในกะกลางคืน ค่า

ระดับงาน เบ้ียขยันรายเดือน ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอย่าง

ต่อเน่ือง ให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการท างาน และได้ใช้เวลาท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมให้

พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว  
 

บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน มีการปฏิบัติ

ตามกฏหมาย กฏระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้

ก าหนดโครงสร้างเงินเดือนส าหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับข้ึนตามผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละป ี
 

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนท่ีชัดเจน โดยในระยะสั้นมีการก าหนดเป้าหมายการท างานของพนักงานและ

ของบริษัทในแต่ละปไีว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานจริงท่ีเกิดข้ึนในปน้ัีนๆ  
 

ส าหรับในระยะยาว บริษัทมีการจัดท าแผนการบริหารการเติบโตในต าแหน่งงานไว้ล่วงหน้า 5 ปี โดยมีแผนการ

พัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลรองรับการเติบโตดังกล่าว ซ่ึงการจ่ายค่าตอบแทนก็จะสอดคล้องกับแต่ละ

ต าแหน่งงาน ผลการปฏิบัติงานจริงท่ีเกิดข้ึน และนโยบายของบริษัทท่ีก าหนดไว้ 
 

การประเมินผลและค่าตอบแทน 

บริษัทได้มีการก าหนดให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยใช้ Performance Management 

System โดยมีมาตรฐานการประเมินปลีะสองคร้ัง และมีเกณฑ์การประเมินผลท่ีชัดเจน ดังน้ี 

 

ต าแหน่ง KPI/OKR Competency 

พนักงาน 80 20 

เจ้าหน้าท่ี 50 50 

หัวหน้าแผนก  60 40 

ผู้จัดการข้ึนไป 70 30 
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ผลการประเมินท่ีได้จะถูกน ามาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานและผู้บริหารของ

บริษัท โดยมีการแบ่งระดับการพิจารณาไว้ ดังน้ี 
 

ผลรวมคะแนนจากการประเมิน ระดับเกรด อัตราการปรับค่าตอบแทน 

90 - 100 A 

ตามนโยบายของบริษัทในแต่ละปี 

75 - 89 B 

60 - 74 C 

50 - 59 D 

0 - 49 F 

 

นอกเหนือจากการใช้ Performance Management System ในการก าหนดค่าตอบแทนแล้ว การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานยังมีคุณค่าต่อกระบวนการพัฒนางาน กล่าวคือ สามารถน ามาเป็นแนวทางในการท า

แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของบริษัทได้อย่างเหมาะสม 

ตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

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

พัฒนา  

2. เลือก Competency ท่ีจะพัฒนาจ านวน 2 Competency โดยพิจารณาจากระดับความส าคัญต่อ

พนักงาน/ผู้บริหาร และระดับความส าคัญต่องาน 

3. เลือกแนวทางในการพัฒนาและวิธีในการพัฒนาในตัวอย่างกิจกรรมและวิธีการพัฒนา โดยเลือกวิธีในการ

พัฒนาไม่เกิน 3 วิธี ส าหรับ Competency แต่ละตัว จัดท าแผนการพัฒนารายบุคคลโดยการกรอก

รายละเอียดลงในแบบฟอร์มประเมินผลงาน 

 

7.6 ข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ 

7.6.1 เลขานุการบริษัท, ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี, หัวหน้างานตรวจสอบภายใน, หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของบริษัท (compliance) 

 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ัง นางสาวศุภพิชญ์  โกศลพิริยธรรม ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้

มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม 

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

 

คุณสมบัติ 

อ้างอิงจากกฎหมายมิได้ก าหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทไว้ จึงถือเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ี

จะต้องดูแลรับผิดชอบให้ได้บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี โดยเลขานุการบริษัทซ่ึง

เป็นลูกจ้างของบริษัทมิสามารถรับหน้าท่ีเลขานุการบริษัทในบริษัทอื่นๆ แต่อาจรับหน้าท่ีเลขานุการบริษัทใน

บริษัทย่อยได้ 

 

ขอบเขตและหน้าท่ี  

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ท าหน้าท่ีดูแลและ

ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง สนับสนุนให้ด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ี

ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)  โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบตามท่ีกฎหมายและบริษัทก าหนด ดังน้ี  

1. ให้ค าแนะน าเบ้ืองต้นแก่กรรมการเก่ียวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และ

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคัญแก่

กรรมการ  
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2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง รวมท้ังด าเนินการให้มีการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท  

3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อ

พึงปฎิบัติต่างๆ  

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังติดตามให้มีการ

ปฏิบัติตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบและข้อก าหนดของกลต. 

และตลท. 

6. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ  

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้

ถือหุ้น 

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

8. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด  

9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้กับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  

10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท 

11. เร่ืองอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ัง นายทวีศักด์ งามพัตราพันธ์ุ ท าหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 

โดยมีคุณสมบัติอ้างอิงตามข้อก าหนดของส านักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งต้ังให้ นางสาวศุภิสรา เกียรติคณารัตน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าผู้

ตรวจสอบภายใน และผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ี

เหมาะสม มีความรู้ มีประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงาน

ทางการเงินการบัญชี กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการ

ด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยมี

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี   
1. ปฏิบัติหน้าท่ีผู้จัดการ “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

2. ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการ "คณะกรรมการตรวจสอบ" จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดท าเอกสาร

ประกอบระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุม  
ท้ังน้ี การแต่งต้ัง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ตลอดจน บริษัทได้จัดต้ังฝา่ยตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้างองค์กร หน้าท่ี 90 

  และประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดปรากฏท่ีหน้า 244 

ส าหรับปี 2565 ทางคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเก่ียวกับการดูแลผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายในของบริษัท ดังน้ี 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษาเหมาะสม มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 

และได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน รวมท้ังมีความเข้าใจใน
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กิจกรรม และการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

เพียงพอ  

 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 

 บริษัทได้แต่งต้ังนางสาวศุภพิชญ์  โกศลพิริยธรรม ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษัท หัวหน้าแผนก 

ฝา่ยก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (Compliance and Invertors 

Relation) ต้ังแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 เปน็ต้นไป โดยมีบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 

1.  สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูง เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าจะมีการ

ก ากับการปฏิบัติอย่างเพียงพอ 

2. เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและส่งเสริมความรู้ เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้

อย่างถูกต้อง 

3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ รวบถึงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงและเพ่ิมเติมในปจัจุบัน 

4. ก ากับ และติดตามด้านการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน เปน็ประจ า 

 

ตลอดจนบริษัทได้จัดต้ังฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ตาม

โครงสร้างองค์กร หน้าท่ี 90 

 โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปน้ี 

 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

700/737 หมู่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 

น าส่งเลขานุการบริษัท 

 

ir@tscpcl.com 

 

 

+66 38 447 200 – 05 หมายเลขต่อ 122 
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7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
   1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

รายการที ชอืผู้สอบบัญชี ประเภทของงานตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนของงาน

ตรวจสอบ 

1. 

บจ. สํานักงาน อีวาย  
ตรวจสอบบญัชี 960,000.00 

2. ตรวจสอบ BOI 365,000.00 

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ 1,325,000.00 

 
 2. ค่าบรกิารอืน (Non-Audit Fee) 

รายการ 
ประเภทของงานบรกิารอืน 
(non-audit service) 

ผู้ให้บรกิาร 

ค่าตอบแทน 
ของงานบริการอืน 

ส่วนทจี่ายไปในระหว่าง
ปดบัญชี 

ส่วนทจีะ 
ต้องจ่าย 
ในอนาคต 

1 คดีฟองร้องคดี Outer  น.ส.ณัฐพัชร์ คําบุญมา 550,000.00  -  
2 คดีฟองร้องคดี Outer  น.ส.ดวงรัตน์ เสถียรไพศาล 550,000.00  -  
3 คดีฟองร้องคดี Outer  นายเดชา นิยมตรง 300,000.00  -  
4 คดีฟองร้องคดี Outer  นายกฤชวัตร บุญมังมี 550,000.00  -  
5 คดีฟองร้องคดี Outer  นายธีรพล จันติกะวนิช 550,000.00  -  
6 ค่าจัดทําหนังสือบอกกล่าว 

(ภาษาอังกฤษ) 
บริษัท สํานักกฎหมาย คํานวณ 
ชโลปถัมภ์ จํากัด 

30,000.00  -  

7 ค่าทีปรึกษา BOI บริษัท สํานักกฎหมายธรรมนิติ 
จํากดั 

70,000.00  -  

8 ค่าทีปรึกษา Project 
Automation ของ บ. โอคาย่า 

บริษัท สํานักกฎหมาย คํานวณ 
ชโลปถัมภ์ จํากัด 

50,000.00  -  

9 ค่าทีปรึกษาและภาษี บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอดไวซอรี 
จํากดั 

1,080,000.00  -  

10 ค่าทีปรึกษาทางกฎหมาย MSC#
เคส Okaya 

บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชัน
แนล ลอว์ ออฟฟศ จํากัด 

28,920.00  -  

11 ค่าทีปรึกษาทางกฎหมาย/HRM บริษัท บาลานซ์ ลอว์ คอนซัล
แตนซ์ จํากดั 

130,000.00  10,000.00  

12 ค่าทีปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ 
จํากดั 

 (29,695.00) -  

13 ค่าทีปรึกษาทางบัญชี บริษัท เอ็มอาร์ที ซินเนอร์จี จํากัด 44,000.00  -  
14 ค่าบริการ Consult for ERP นางอโณทัย เฉยดิษฐ 87,000.00  -  
15 ค่าบริการวิเคราะห์ต้นทุน บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอดไวซอรี 

จํากดั 
150,000.00  -  

16 ค่าวิเคราะห์งบการเงิน  บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอดไวซอรี 
จํากดั 

120,000.00  -  

17 ค่าวิชาชีพเข้าร่วมประชุมของทนาย 
เคสโอคาย่า 

บริษัท สํานักกฎหมาย คํานวณ 
ชโลปถัมภ์ จํากัด 

14,000.00  -  

18 ค่าวิชาชีพทนายรา่งสัญญาผู้เช่า 
รง.กิงแก้ว 

บริษัท เทพ จํากัด 40,000.00  -  
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รายการ 
ประเภทของงานบริการอื่น 

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทน 

ของงานบริการอื่น 

ส่วนท่ีจ่ายไปในระหว่าง

ปีดบัญชี 

ส่วนท่ีจะ 

ต้องจ่าย 

ในอนาคต 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอื่น (non-audit fee) 4,314,225.00  10,000.00  

 

3. ผู้สอบบัญชี                   

  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

  เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดา ช้ัน 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

 โทรศัพท์    :   (02) 264 9090 

 โทรสาร      :   (02) 264 0789  

 นางกุลรพี         ปยิะวรรณสุทธ์ิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137 

นายกฤษดา   เลิศวนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 

 นางสาววิสสุตา   จริยธนากร      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

 

ท้ังน้ีผู้สอบบัญชีท้ัง 3 ท่านข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติท่ีได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทและได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 

8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ 
 

8.1. การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบตัหิน้าที่ของคณะกรรมการ 

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จะมีการ

พิจารณาคัดเลือกและกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก่อน จึงจะน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะด าเนินการตามนโยบายของบริษัท  

 

การสรรหากรรมการ 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและค านึงถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสอดคล้องตามกฎ

บัตรคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเวลาท างานให้บริษัทอย่างเพียงพอตาม

ข้อบังคับของบริษัท ซ่ึงจะพิจารณาองค์ประกอบตาม Board Skill Matrix เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ 

ทักษะ และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นของกรรมการท่ีต้องสรรหา เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทท้ัง

คณะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมิติความหลากหลาย ท่ีเอื้อ

ประโยชน์ให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี อีกท้ังใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพ่ือประกอบในการพิจารณาสรรหา 

กรรมการใหม่ 

 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึง

หน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

หรือไม่ก็ได้ 

 

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยก าหนดนโยบายว่า

คณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาเพ่ือให้สามารถให้ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจ

ได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากท่ีสุด  
 

ในการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทักษะท่ีคณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรก และ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการท่ีได้เปดิเผยไว้ล่วงหน้า  

 

นอกจากน้ี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเข้ารับเลือกต้ังเข้า

เปน็กรรมการของบริษัท โดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคล

เพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเปน็กรรมการของบริษัท 

 

คุณสมบัติกรรมการ 

ผู้ท่ีจะได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นดังต่อไปน้ี  

 1. มีความรู้ ความช านาญในการด าเนินธุรกิจ  

  2. มีประสบการณ์เปน็ผู้บริหารองค์กรในระดับไม่ต ่ากว่าผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปข้ึีนไป 

3. เป็นผู้มีธรรมมาภิบาล มีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีระบุไว้ในกฏหมายว่าด้วย

บริษัท มหาชนจ ากัด และไม่เคยถูกด าเนินคดีทางอาญา  

4. สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการได้อย่างเต็มท่ี และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประชุม

ผู้ถือหุ้น และการประชุมอื่นๆ ท่ีส าคัญได้ทุกคร้ัง 
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โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการท่ีเปน็ผู้บริหารและกรรมการอิสระโดยกรรมการอิสระ จะต้องมีจ านวน

ไม่ต ่ากว่าสามคน และไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท้ังคณะ  
 

คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายว่าคณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาเพ่ือให้

สามารถให้ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านมากท่ีสุด แต่จะต้องมีกรรมการท่ีมีความ

เช่ียวชาญในธุรกิจของบริษัท และกรรมการท่ีมีทักษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทละหน่ึงท่านเป็นอย่างน้อย 

ดังน้ี 

ความเชี่ยวชาญและทักษะ กรรมการ กรรมการอิสระ 

ธุรกิจยานยนต์ 1. คุณสรรเสริญ    จุฬางกูร 

2. คุณทาโร่         เทราอุรา 

3. คุณสริศ         พัฒนะเมลือง 

4. คุณฮาจิเมะ      คาโตะ 

5. คุณสันติ         พัฒนะเมลือง 

1. คุณวีรวัฒน์   ขอไพบูลย์ 

บัญชี / การเงิน 1. คุณทวีฉัตร      จุฬางกูร 1. คุณปริญญา   ไววัฒนา 

ธุรกิจอื่น 1. คุณณัฐพล      จุฬางกูร 1. คุณอภินันท์    ณ ระนอง 

2. คุณฉัตรชัย    เอียสกุล 

รวม 7 ท่าน 4 ท่าน 

 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการแต่งต้ังกรรมการใหม่ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก 

บริษัทจะคัดเลือกกรรมการจาก 2 ช่องทางคือ 

1.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะสรรหาผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากบัญชี

รายช่ือคณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยก่อนเป็นอันดับ

แรก หากไม่พบผู้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท จึงจะสรรหาจากแหล่งอื่นๆ  

2.  ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

 

กระบวนการแต่งต้ังกรรมการใหม่ 

เม่ือได้รายช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเปน็กรรมการใหม่แล้ว เลขานุการคณะกรรมการฯ จะน าเสนอเข้าท่ีประชุม

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้นและข้อมูลประกอบอื่นๆ  

 

หากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีมติเห็นชอบจะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมประจ าปผู้ีถือหุ้นต่อไป 

 

การแต่งต้ังกรรมการใหม่จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมประจ าปีผู้ถือหุ้นตามก าหนดเวลาดังน้ี 

ช่วงเวลา กิจกรรม 

สิงหาคม - พฤศจิกายน แจ้งช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

พฤศจิกายน  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบน าเสนอต่อท่ีประชุมประจ าปผู้ีถือหุ้น 

มกราคม ของปถีัดไป ท่ีประชุมประจ าปีผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ 
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2. การแต่งต้ัง  แบ่งเปน็ 2 กรณี  ดังน้ี 

กรณีท่ี 1 ต าแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ   

 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกต้ังกรรมการแทนผู้ครบก าหนดออกตามวาระ โดยกรรมการท่ีครบ

ก าหนดออกจากต าแหน่งอาจได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น

สามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการใน

ขณะน้ัน ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเปน็สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับ

ส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้  

 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกหรือปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้จับ

สลากกัน ส่วนปถัีดไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเปน็ผู้ออกจากต าแหน่ง 

กรณีท่ี 2 ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้น้ันจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ใน

ต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้ามาแทน โดยมติของ

กรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ 

 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการ 

- ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

- บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

- ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

ด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ เพ่ือม่ันใจได้ว่า

บริษัท มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพ่ือจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง

ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) 

ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่ง เพ่ือคัดเลือกผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องตามท่ีก าหนด สามารถสืบ

ทอดงานของแต่ละต าแหน่งได้ 

3. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติ

สอดคล้อง เทียบกับระดับ Competency ท่ีต้องการ เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด 

Competency Gap 

4. ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้อง 

และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เพ่ือให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และ

ความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต 

5. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน

ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นประจ าและรายงานคณะกรรมการบริษัททราบปีละ 2 

คร้ัง 
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การแต่งต้ังผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมและ

เปน็ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจในธุรกิจและวงจรธุรกิจของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็น

อย่างดี อันเปน็ปจัจัยส าคัญเพ่ือผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตและบรรลุเปา้หมายของบริษัทฯ 

 

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุน้รายใหญ่แต่ละกลุ่ม 
 

กลุ่ม ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1. จุฬางกูร 1 นายสรรเสริญ  จุฬางกูร 

2 นายทวีฉัตร  จุฬางกูร 

3 นายณัฐพล  จุฬางกูร 

2. Hi-Lex Corporation 4 นายทาโร่     เทราอุรา 

5 นายฮาจิเมะ       คาโตะ 

3. พัฒนะเมลือง 6 นายสริศ   พัฒนะเมลือง 

7 นายสันติ   พัฒนะเมลือง 

 

กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ท้ังด้านคุณสมบัติและกระบวนการสรรหา บริษัทด าเนินการสรรหา

ตามกระบวนการสรรหากรรมการข้างต้น โดยอ้างอิงคุณสมบัติกรรมการอิสระจากกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ

รายน้ันๆ ด้วย 

2. ไม่เปน็หรือเคยเปน็กรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ีย่ืนค าขอ

อนุญาตต่อส านักงาน ท้ังน้ีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ี

ปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเปน็ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะ

ได้รับการเสนอให้เปน็ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็น

หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปก่ีอนวันท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การ

เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เปน็หลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซ่ึง

เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ

ของบริษัทหรือต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ท้ังน้ี การค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไป

ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน

การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 

1 ป ีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบ
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บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ีก่อนวันท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงินซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง

วิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อ

ส านักงาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึง

เปน็ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเปน็การแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอย่างเดียวกันและเปน็การแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับ

การแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ

เดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 

(collective decision) ได้ 

 ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษัทแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเปน็บุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ

การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือ

เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเม่ือบริษัทได้จัดให้มีความเห็น

คณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือนัด

ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระด้วย 

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่

เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ข. เหตุผลและความจ าเปน็ท่ียังคงหรือแต่งต้ังให้บุคคลดังกล่าวเปน็กรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวเปน็กรรมการอิสระ 

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

บัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทาง

วิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลน้ัน  

 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา 

-ไม่ม-ี 

 

การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยก าหนดตารางการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอด

ท้ังปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ อาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยก าหนดวาระการประชุม แจ้ง

ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันประชุมและให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอ 

 

ท้ังน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบ

เปน็องค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ในกรณีมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม แต่

หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมน้ัน หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือก

กรรมการคนหน่ึงเปน็ประธานท่ีประชุม 
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และจ านวนองค์ประชุมข้ันต ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการท้ังหมด 

 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน เว้น

แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเพ่ือเปน็เสียงช้ีขาด 

 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ

บริษัท กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการบริษัทท้ังหมด โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งก่อน ถ้าจ านวนกรรมการท่ี

จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเปน็ 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่ง

แล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลท่ี

เหมาะสม ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งต้ัง

กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม  

คณะกรรมการบริษัทจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 

1. เสียชีวิต 

2. ลาออก 

3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

4. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 21 

5. ศาลมีค าสั่งให้ออก 

 

การพบปะนักวิเคราะห์ 

 - ไม่มี - 

 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการปฐมนิเทศและการอบรมให้กับกรรมการ โดยมีนโยบายสรุปได้ดังน้ี  

1. ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคร้ัง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทน าเสนอเอกสารและ

ข้อมูลท่ีเปน็ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ ได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือ

หลักการก ากับดูแลกิจการ (ซ่ึงประกอบด้วยจรรยาบรรณของบริษัท) ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างทุน 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการด าเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติท่ีดี กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ

หลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมท้ังข้อมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ท้ังน้ีเพ่ือ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการท่ีเข้ารับ

ต าแหนง่ในบริษัทเปน็คร้ังแรก 

2.   มอบหมายให้บริษัทอ านวยความสะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเย่ียมชมกิจการ เพ่ือให้เข้าใจการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทได้ดีย่ิงข้ึน 

3. ส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการฝกึอบรมในหัวข้อหรือหลักสูตรท่ีจะเพ่ิมพูนความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ี 

และภารกิจ ภายใต้แผนงานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ โดยกรรมการสามารถเข้ารับการ

อบรมท่ีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทเป็น

ผู้ด าเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด เพ่ือให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง  
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และเพ่ือให้กรรมการทุกท่านมีศักยภาพสามารถขับเคล่ือนบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท

ท่ีก าหนดไว้ได้น้ัน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ อย่าง

ต่อเน่ือง ท้ังในแง่การก ากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพ่ือ

ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ท้ังน้ีกรรมการบริษัทต้องเข้ารับการอบรม

ในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อย 1 ท่านต่อป ี

 

ผู้บริหาร 

บริษัทให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรตามปรัชญา “คนและองค์กรท่ีเติบโตไปพร้อมกัน” ซ่ึงแสดงให้

เห็นได้ว่าบริษัทมีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เติบโตและขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทาง

ธุรกิจ ดังน้ัน บุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพ่ือให้สามารถเจริญเติบโตไป

พร้อมกับองค์กรอย่างย่ังยืน 

 

โดยผู้บริหารจะได้รับการพัฒนาการอบรมตามสายอาชีพ (Training Road map) อย่างต่อเน่ืองทุกป ี

 

การเข้ารับการพัฒนาและฝกึอบรมของคณะกรรมการ 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม รุ่นท่ี สถาบัน 
ปีท่ีเข้า

อบรม 

1 นายสรรเสริญ   จุฬางกูร ประธานกรรมการ - - - - 

2 นายทาโร่         เทราอุรา กรรมการ - - - - 

3 นายทวีฉัตร      จุฬางกูร กรรมการ/

ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร 

1. Director 

Accreditation 

Program (DAP)  

109/2014   IOD 2557 

4 นายณัฐพล      จุฬางกูร กรรมการ 1. Director 

Accreditation 

Program (DAP) 

179/2021 IOD 2564 

2. Director     

Certification 

Program (DCP) 

314/2022 IOD 2565 

5 นายสริศ         พัฒนะเมลือง กรรมการ/ 

กรรมการ

ผู้จัดการ/ 

ประธาน

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

1. Director 

Certification 

Program (DCP) 

42/2004 IOD 2547 

2. Director    

Accreditation  

Program (DAP) 

172/2020 IOD 2563 

 

6 นายสันติ        พัฒนะเมลือง 

 

 

 

 

 

กรรมการ 1. Director 

Certification 

Program (DCP) 

253/2018 

 

 

IOD 2561 

 2. Director    

   Accreditation  

   Program (DAP) 

156/2019 IOD 2562 

3. Risk Management 

   Program for  

   Corporate  

   Leaders (RCL) 

23/2021 IOD 2564 
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ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม รุ่นท่ี สถาบัน 
ปีท่ีเข้า

อบรม 

7 นายฮาจิเมะ     คาโตะ กรรมการ/ 

ผู้จัดการท่ัวไป  

(ส่วนงานวิจัยและ

พัฒนา) 

1.  Director 

Accreditation 

Program (DAP)  

 

146/2018 IOD 2561 

8 นายปริญญา   ไววัฒนา กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหา

และก าหนด

ค่าตอบแทน/ 

ประธานกรรมการ

ก ากับดูแลกิจการ 

1.  Audit Committee 

Program (ACP)  

9/2005 IOD 2548 

2. Director 

Accreditation 

Program (DAP) 

35/2005 IOD 2548 

3. Director 

Certification 

Program (DCP)  

72/2006 IOD 2549 

4. Monitoring the 

System of 

Internal Control 

& Risk 

Management 

(MIR)  

2/2008 IOD 2551 

5. Role of the 

Compensation 

Committee (RCC)  

10/2010 IOD 2553 

6.  AC vs การ

เปล่ียนแปลงรายงาน

ทางการเงินป ี2554 

- SET 2554 

9 นายอภินันท์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ 

กรรมการ

ตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการ

สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน/ 

กรรมการก ากับ

ดูแลกิจการ  

1.  Audit Committee 

Program (ACP)  

9/2005 IOD 2548 

2. Director 

Accreditation 

Program (DAP)  

35/2005 IOD 2548 

3. Monitoring the 

System of 

Internal Control 

& Risk 

Management 

(MIR)  

2/2008 IOD 2551 

 

 

 

10 นายฉัตรชัย เอียสกุล กรรมการอิสระ/ 

กรรมการ

ตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหา

และก าหนด

ค่าตอบแทน/ 

กรรมการก ากับ

ดูแลกิจการ 

1. Director 

Accreditation 

Program (DAP) 

84/2010 IOD 2553 
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ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม รุ่นท่ี สถาบัน 
ปีท่ีเข้า

อบรม 

11 นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ/ 

กรรมการ

ตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหา

และก าหนด

ค่าตอบแทน/ 

กรรมการก ากับ

ดูแลกิจการ 

1. Director 

Accreditation 

Program (DAP) 

13/2014 IOD 2547 

2. Directors 

Certification 

Program (DCP) 

151/2011 IOD 2554 

3. Financial 

Statements for 

Directors (FSD) 

14/2011 IOD 2554 

 

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล  

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทจัดข้ึนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยบริษัทจะแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้กรรมการทราบล่วงหน้าทุกปี เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดวาระการประชุมท่ีชัดเจน โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการ

ประชุม 

 

ในปี 2565 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 4 คร้ัง โดยจัดในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563) โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการเปน็รายบุคคลดังน้ี 

 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท การเข้าร่วมประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2565 ด้วยตัวเอง 
ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
รวม 

นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ  -/4 4/4 4/4 1/1 

นายสริศ         พัฒนะเมลือง กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

-/4 4/4 4/4 1/1 

นายมากาโต     เทราอุรา กรรมการ  -/2 -/2 -/2 -/1 

นายทาโร่        เทราอุรา กรรมการ  -/2 -/2 -/2 -/1 

นายทวีฉัตร   จุฬางกูร กรรมการ -/4 4/4 4/4 1/1 

นายณัฐพล   จุฬางกูร กรรมการ  -/4 4/4 4/4 1/1 

นายสันติ พัฒนะเมลือง กรรมการ  -/4 4/4 4/4 1/1 

นายฮาจิเมะ      คาโตะ กรรมการ -/4 4/4 4/4 1/1 

นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

-/4 4/4 4/4 1/1 

นายอภินันท์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

-/4 4/4 4/4 1/1 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท การเข้าร่วมประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2565 ด้วยตัวเอง 
ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
รวม 

ค่าตอบแทน 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

นายฉัตรชัย  เอียสกุล กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

-/4 4/4 4/4 1/1 

นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

-/4 4/4 4/4 1/1 

หมายเหตุ: นายทาโร่ เทราอุรา เข้ารับต าแหน่งกรรมการแทน นายมากาโต เทราอุรา (ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ) โดยมีผลตั้งแต่วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 

2565 ตามมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2565 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 

 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2565 มีรายละเอียดดังน้ี      

รายชื่อ ต าแหน่ง 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรม 

การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาและ

ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

ก ากับดแูล

กิจการ 

บ าเหนจ็

กรรมการ 

ค่าตอบแทน

กรณีกรรมการ

ลาออก/พ้น

ต าแหน่ง 

รวม 

นายสรรเสริญ    จุฬางกูร ประธานกรรมการ    140,000        354,272.73  494,272.73 

นายสริศ         พัฒนะเมลือง กรรมการ    100,000        354,272.73  454,272.73 

นายมากาโต      เทราอุรา กรรมการ -       354,272.73 236,181.81 590,454.54 

นายทาโร่      เทราอุรา กรรมการ -       -  - 

นายทวีฉัตร      จุฬางกูร กรรมการ    100,000        354,272.73  454,272.73 

นายวุฒภิูมิ     จุฬางกูร  กรรมการ 
 

      88,568.15  88,568.15 

นายณัฐพล  จุฬางกูร  กรรมการ    100,000       265,704.55  365,704.55 

นายฮาจิเมะ       คาโตะ กรรมการ    100,000        354,272.73  454,272.73 

นายสันติ        พัฒนะเมลือง  กรรมการ    100,000        354,272.73  454,272.73 

นายอภินันท ์    ณ ระนอง กรรมการอสิระ    100,000    100,000      75,000      50,000  354,272.73  679,272.73 

นายปริญญา    ไววฒันา กรรมการอสิระ    100,000    100,000      75,000     50,000  354,272.73  679,272.73 

นายฉัตรชัย     เอียสกลุ กรรมการอสิระ    100,000    100,000  75,000     50,000  354,272.73  679,272.73 

นายวีรวฒัน ์  ขอไพบูลย์ กรรมการอสิระ    100,000    100,000      75,000     50,000  354,272.73  679,272.73 

รวม 1,040,000  400,000  300,000  200,000  3,897,000 236,181.81 6,073,181.81  

 

ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี) 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : ไม่มี 

8.1.3 การก ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

      - ไมมี่ - 
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8.1.4  การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก ากับดูแลกิจการ 

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความ

เก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย เพ่ือประโยชน์ในการติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ระหว่าง

บริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และ

โอกาส รวมถึงการท าธุรกรรมในลักษณะท่ีไม่สมควร และด าเนินการตามข้อก าหนดเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงซ่ึงเป็น

รายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 

นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความ

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

แก้ไขเพ่ิมเติม และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ออกประกาศท่ี ทจ.2/2552 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้อง

รายงานให้บริษัททราบถึงการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ี

เก่ียวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยให้มีผลนับต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพ่ือให้

บริษัทมีข้อมูลประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนดเก่ียวกับการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากน้ีการท่ีกรรมการและผู้บริหารต้อง

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังและซ่ือสัตย์สุจริต (Fiduciary duties) ซ่ึงต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อมในเร่ืองท่ีตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเปน็ประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การท าหน้าท่ีของกรรรมการ

และผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ก าหนดแนวทางเพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานได้ถือปฏิบัติใน

การปอ้งกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวโดยมีนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และแนวปฏิบัติดังต่อไปน้ี  

1. กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ด าเนินการรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน 

ดังน้ี 

1.1 รายงานคร้ังแรกภายใน 15 วัน นับจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบรายงานฯ 

1.2 แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทุกคร้ัง ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจาก

วันท่ีได้รับรายงานฯ 

2. การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันและรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ในการท า

รายการดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์เข้า

มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับรายการระหว่างกันและรายการเก่ียวโยงท่ีเกิดข้ึน ท้ังน้ีในกรณีท่ีมีรายการท่ีต้อง

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะมีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นรวมท้ังด าเนินการให้มีการ

เปดิเผยข้อมูลต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องครบถ้วน 

3. หลีกเล่ียงการด าเนินการใดอันจะท าให้เกิดความขัดแย้งหรือขัดกับผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงการใช้ต าแหน่งหน้าท่ี

ของตนหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นการกระท าทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

 

ท้ังน้ีสามารถขอรับแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องได้ท่ีฝ่ายก ากับ

หลักทรัพย์ ประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขติดต่อ (038) 447 200 – 05 ต่อ 122  หรือ

ทางอีเมล ir@tscpcl.com 

  

โดยในป ี2565 บริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจในเร่ืองการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ผ่านคู่มือก ากับดูแล

กิจการบนเว็ปไซต์ของบริษัท เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และสามารถน าไปปฏิบัติใช้ในการด าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบถึงการเปิดเผยรายการความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ครบถ้วนทุกคน  

 

และในป ี2565 บริษัทไม่มรีายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
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(2) การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์  

บริษัทก าหนดนโยบายและจรรยาบรรณฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในน า

ข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น โดยสื่อสารการใช้ข้อมูลภายในคู่มือการก ากับดูแลกิจการให้ผู้ท่ี

เก่ียวข้องรับทราบอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าท่ีต้อง

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีพบเห็นการปฏิบัติท่ีขัดต่อนโยบายดังกล่าวให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือฝ่าย

บริหารทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี สรุปได้ดังน้ี 

 จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการและลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพ่ือ

ผลประโยชน์ตนเองและบุคคลภายนอก ซ่ึงข้อมูลภายในหมายรวมถึงข้อมูลท่ีไม่ได้มีการเปิดเผยสู่

สาธารณชนภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคน หรือบุคคลใดก็ตามท่ีรับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระส าคัญและมีผลกระทบต่อราคา

หลักทรัพย์ซ่ึงข้อมูลน้ันยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์อื่นท่ีเก่ียวข้องมาซ้ือขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อ

สาธารณชน  

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้างการ

ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังน้ันบริษัทจึงก าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในข้ึนเพ่ือเป็นการป้องกัน

การน าเอาข้อมูลภายในท่ีส าคัญของบริษัทท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ

ผู้อื่น โดยมีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลภายในท่ีส าคัญของบริษัท คือ ข้อมูลท่ีมีความส าคัญและจูงใจให้ผู้ท่ีรับรู้ข้อมูลท าการซ้ือหรือขายหุ้น 

และข้อมูลท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงข้อมูลท่ีบริษัทจัดเก็บไว้และยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนเปน็การช่ัวคราว 

2. แนวทางและมาตรการการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีดังน้ี 

2.1 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท างบการเงิน เลขานุการบริษัท 

เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ท่ีได้รับการบอกกล่าวเก่ียวกับข้อมูลภายใน

ท่ีส าคัญ เปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอื่น รวมท้ังห้ามซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และไม่ท าการซ้ือ 

ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท อันเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอื่นโดยใช้ข้อมูลภายในท่ีส าคัญ

ท่ียังไม่เปดิเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะเปน็ไปเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น   

     

ในปี 2565 ฝ่ายงานก ากับหลักทรัพย์ประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ จะแจ้งเป็น

อีเมล ไปยังบุคคลท่ีเก่ียวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout period ล่วงหน้า และไม่พบว่า

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานท่ีเก่ียวข้องมีการซ้ือขายหลักทรัพย์ในช่วงท่ีบริษัทก าหนดให้งดการ

ซ้ือขาย 

2.2 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดท าและส่งรายงาน

การถือครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งต้ัง รวมท้ังจัดท าและจัดส่งรายงาน

การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ อันเน่ืองมาจากการซ้ือ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของ

บริษัท ภายใน 3 วันท าการ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

2535 และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ท่ีออกโดยบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตร

มาส 

2.3 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการซ้ือ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์

ของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนด าเนินการทุกคร้ัง 

2.4 บริษัทก าหนดให้พนักงานทุกคนยึดม่ันเก่ียวกับการปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

กิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจและห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูล

ภายในท่ีส าคัญท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 



 

120 

 

ท้ังน้ีรวมถึงการท ารายการระหว่างกันท่ีส าคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย 

โดยในป ี2565 ไม่มกีรรมการและผู้บริหารซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

 

(3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 บริษัทด าเนินการป้องกันมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทมี

มติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 

ท่ีจะไม่มีส่วนร่วมหรือเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน ซ่ึงได้ระบุขอบเขตการด าเนินการ 

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

 ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึงกฎหมาย

เก่ียวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันและหน้าท่ีดูแลข้างต้น รวมท้ังมอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานคณะกรรมการบริษัทรับทราบในทุกไตรมาส 

และคณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ปลีะ 1 คร้ัง  

 บริษัทก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจซ่ึงครอบคลุม

ประเด็นการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการป้องกันการใช้

ข้อมูลภายใน 

 พนักงานทุกระดับทุกคนของบริษัทจะได้รับการอบรมคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบด้วยจรรยาบรรณ

ธุรกิจในวันปฐมนิเทศ ตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจ าปี เพ่ือปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบัติงานขององค์กร 

ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญและผลเสียของการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน อีกท้ังมี

กระบวนการด าเนินการเม่ือมีการร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (รายละเอียดตามคู่มือหลักการก ากับดูแล

กิจการ) โดยในป ี2565 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 

 

การด าเนินการ 

- เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 บริษัทประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Anti-Corruption: CAC) เพ่ือร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ 

เพ่ือสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจท่ีใสสะอาด โดยจะด าเนินงานตามกรอบและข้ันตอนตามหลักการสากล 

- เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมติให้การรับรอง 

“บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)” เปน็สมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

- ในช่วงป ี2560 - 2561 บริษัทมีการทบทวนนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง สื่อสาร ติดตามการรายงาน และตรวจสอบการ 

ควบคุมภายใน   

- เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2562 บริษัทได้รับการรับรองการย่ืนต่ออายุการเปน็สมาชิกฯ คร้ังท่ี 1   

- ในช่วงปี 2563 - 2564 บริษัทมีการทบทวนนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง สื่อสาร ติดตามการรายงาน และตรวจสอบ 

นอกจากน้ียังมีการด าเนินการชักชวนคู่ค้าเข้าร่วมเปน็ภาคี 

- ในช่วงปี 2564 - 2565 บริษัทอยู่ระหว่างการทบทวนนโยบาย จัดท าแบบประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัป

ชัน ฉบับ 4.0 เพ่ือเตรียมการย่ืนรับรองในคร้ังท่ี 2 ภายในเดือนมีนาคม 2565  

- เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทได้รับการรับรองการย่ืนต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ คร้ังท่ี 2   

 

การด าเนินการตามนโยบายในการปอ้งกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชัน ประจ าป ี2565 

บริษัทก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

ความซ่ือสัตย์ โปร่งใส เท่ียงตรง และเกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม ซ่ึงได้ระบุในคู่มือหลักการก ากับดูแล

กิจการ และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางต่างๆ โดย

สื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) TSC Line@ รวมท้ังเผยแพร่ผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากน้ียังมีการประชาสัมพันธ์ชักชวนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการต่อต้านคอร์รัปชันด้วย ซ่ึง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปน็ผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment) ซ่ึง

รวมถึงการคอร์รัปชัน ควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Assessment) อย่างสม ่าเสมอ (อย่าง

น้อยปีละคร้ัง) โดยติดตามมาตรการท่ีเก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ว่าได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิผล ทบทวน และปรับปรุงมาตรการฯ อย่างสม ่าเสมอ และรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และคอร์รัป
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ชันให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างทันเวลา ท้ังน้ีมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ี

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง โดย

ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปท่ีีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ

ท่ีมีนัยส าคัญ แนวทางแก้ไข และป้องกันท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ม่ันใจว่า ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล รวมท้ังปฏิบัติได้

สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปช่ัน และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบ

รับทราบ 

 

นอกเหนือจากน้ี บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงาน เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท จัดให้มีช่องทางท่ีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ ร้องเรียน ในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากับ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทโดยตรง รวมท้ังจัดให้มีกระบวนการจัดการกับเร่ืองท่ีพนักงาน

ร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระท าผิด นโยบายหรือแนวทางปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท าผิด ช่องทางการ

แจ้งหรือร้องเรียนส าหรับผู้มีส่วนได้เสียกรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิพร้อมให้ข้อมูลติดต่อท่ีชัดเจน นโยบายความรับผิดชอบต่อ

สังคมท่ีชัดเจนและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ นโยบายสิ่งแวดล้อมพร้อมแนวปฏิบัติท่ีเป็นธรรม เช่น การด าเนินการตาม

มาตรฐาน ISO 14001 หรือมาตรการ วิธีปฏิบัติภายในองค์กรท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ใช้

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยการส่งเสริม ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเร่ืองสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการ

ปฏิบัติ ตลอดจนจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึงในทุกรายการท่ีกล่าวข้างต้น ทางบริษัทได้จัดท าและ

เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและเผยแพร่ตามข้ันตอนของบริษัท โดยเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแล

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

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

 

(4 ) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดท่ีแสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

ผลกระทบหรือมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเก่ียวกับการกระท าผิดกฏหมายหรือจรรยาบรรณรวมถึงพฤติกรรม

ท่ีอาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม หรือการกระท าท่ีขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบไว้ท่ีหน้า

เว็บไซต์ของบริษัท ดังน้ี www.tscpcl.com/th/contactus 

ในป ี2565 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ   
 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นายปริญญา      ไววัฒนา* ประธาน 4/4 

2 นายอภินันท์       ณ ระนอง กรรมการ 4/4 

3 นายฉัตรชัย        เอียสกุล กรรมการ 4/4 

4 นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ กรรมการ 4/4 

กรรมการท่ีออกระหว่างป ี 

- ไม่มี - 

*  นายปริญญา ไววัฒนา เปน็กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน  

   

โดยม ีนางสาวศุภิสรา  เกียรติคณารัตน์ เปน็เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ   

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาทบทวนกฏบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันแล้ว  ซ่ึงมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส านักงาน

กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 5 สิงหาคม 2565 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.tscpcl.com ภายใต้

หัว ข้อ “ข้อมูลส าห รับนักลงทุน ( Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร 

(Charter))  

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปน้ี 

1. การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานการเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีส าคัญอย่างเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจ

อย่างระมัดระวัง และประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดท า รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส าคัญอย่าง

เพียงพอ 

3. จัดให้มีการรับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเก่ียวกับรายการในงบการเงินท่ีไม่เหมาะสม หรือประเด็นอื่นๆ จาก 

พนักงานและผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และด าเนินการติดตามอย่างเหมาะสม  

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

ประชุมด้วยอย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง  

5. สอบทานกับฝ่ายบริหารเก่ียวกับการจัดท าบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s 

Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซ่ึงเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

ประจ าป ี(56-1 One Report) 

 

2. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

1. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) และระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล 

2. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา

แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ

การตรวจสอบภายใน รวมท้ังการก าหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้

คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการพิจารณาและเห็นชอบด้วย และมีการดูแลให้ผู้ด ารงต าแหน่ง
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการ

ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 

3. พิจารณาอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4. สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

5. สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยกระบวนการดังกล่าว

ต้องท าให้ผู้แจ้งเบาะแสม่ันใจว่า มีการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ โดยแจ้งตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ

หรือคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ม่ันใจว่ามีการด าเนินการอย่างเหมาะสม 

 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

1. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

2. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ท้ังน้ี เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อบริษัท 

3. ก าหนดให้มีการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปช่ันโดยเปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแสโดยตรงไปยังประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เพ่ือด าเนินการหากมีมูลความผิดเกิดข้ึน  

 

4. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน  

1.  สอบทานให้ม่ันใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน นโยบายการป้องกันความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดท าเปน็ลายลักษณ์อักษร โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 

2.  ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์  

 

5. การรายงาน 

1. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน

ประจ าปี (56-1 One Report) ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 

 ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เปน็ท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

 ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 

(Charter) 

 รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

2. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า

ดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

 รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
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 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหน่ึง 

กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

6. หน้าท่ีอื่นๆ 

1. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย

ตนเองเป็นประจ าทุกปี ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการตรวจสอบก าหนด และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบริษัททราบ 

2. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละคร้ังหรือตามความจ าเป็นเพ่ือให้ทันสมัย 

และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

3. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

อ านาจ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้ในหัวข้อ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 

1. มีอ านาจในการเชิญฝา่ยจัดการหรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมช้ีแจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารท่ี 

ร้องขอตามความจ าเปน็ 

2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดี ความชอบ

ของผู้บริหารสูงสุดของฝา่ยตรวจสอบภายใน 

3. จัดหาท่ีปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 

4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพ่ือหารือประเด็นท่ีเก่ียวข้อง โดยอาจไม่มีฝา่ยจัดการร่วมด้วย 

 

8.3 รายงานผลการปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นายอภินันท์       ณ ระนอง ประธาน 2/2 

2 นายปริญญา      ไววัฒนา กรรมการ 2/2 

3 นายฉัตรชัย        เอียสกุล กรรมการ 2/2 

4 นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ กรรมการ 2/2 

กรรมการท่ีออกระหว่างป ี 

- ไม่มี - 

 
โดยมีนางสาวศุภพิชญ์  โกศลพิริยธรรม (เลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน  

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาทบทวนกฏบัตร

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันแล้ว ซ่ึงมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทาง

เดียวกันกับส านักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 5 สิงหาคม 2565 โดยได้เผยแพร่ให้

คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเ ก่ียวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 
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(www.tscpcl.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ 

(Publications)/กฎบัตร (Charter))  

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ี 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมี

ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 

งานด้านการสรรหา 

1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยก าหนดจ านวนโครงสร้าง

และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ

เสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

2. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

ระดับสูง 

4. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ

บริษัท 

5. ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

งานด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท กรรมการชุดย่อย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและขออนุมัติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

2. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหาร

ระดับสูงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. ให้ค าช้ีแจงและตอบค าถามท่ีเก่ียวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

4. รายงานนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/

รายงานประจ าป ี(56-1 One Report) 

5. ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีระบุในกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นายปริญญา      ไววัฒนา ประธาน 2/2 

2 นายอภินันท์       ณ ระนอง กรรมการ 2/2 

3 นายฉัตรชัย        เอียสกุล กรรมการ 2/2 

4 นายวีรวัฒน์       ขอไพบูลย์ กรรมการ 2/2 

กรรมการท่ีออกระหว่างป ี 

- ไม่มี - 

 

โดยมนีางสาวศุภพิชญ์  โกศลพิริยธรรม (เลขานุการบริษัท) เปน็เลขานุการของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาทบทวนกฏบัตร

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันแล้ว ซ่ึงมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ

ส านักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 5 สิงหาคม 2565 โดยได้เผยแพร่ให้
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คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเ ก่ียวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 

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

(Publications)/กฎบัตร (Charter))  

 

ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ี 

1.  ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมท้ัง  

   ฝา่ยบริหารและพนักงาน ให้เปน็ไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของ  

             บริษัท และข้อก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

2. พิจารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตาม  

   ระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

3. ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ 

   จรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม เพ่ือยกระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล 

4. ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติเพ่ือ

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้ันตอนของบริษัท 

 

ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

ในปี 2565 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่าง

ครบถ้วน พิจารณาและทบทวนการน าหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว 

และได้รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม โดยมีสรุปสาระส าคัญของการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในรอบป ี2565 ดังน้ี 

1. ก าหนดนโยบายเพ่ือการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน  

 ก ากับดูแลให้มีการทบทวนสาระส าคัญของคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และ

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจเปน็ประจ าทุกปี และพัฒนาด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ืองให้

เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มี

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  

 ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการด าเนินการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน 

ของภาคเอกชนไทย Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับทิศทาง 

การด าเนินงานของบริษัท  

 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน 

การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร ด้านกิจการเพ่ือสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการ

บริหารความย่ังยืนองค์กร ประจ าป ี2565  

 พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และพิจารณาเห็นชอบรายงาน

การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เพ่ือเปิดเผยใน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป/ีรายงานประจ าป ี(56-1 One Report) ประจ าป ี2565 ของบริษัทฯ  

3. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด  

 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็น

ประจ าทุกป ีเพ่ือให้กฎบัตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทฯ และเป็นไปตามมาตรฐาน

ของบริษัทจดทะเบียน 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นายสริศ          พัฒนะเมลือง 

(กรรมการผู้จัดการ) 

ประธาน 4/4 

2 นางสาวสิริณา    พัฒนะเมลือง 

(ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 

กรรมการ 4/4 

3 นางสาวภัทรา     ชัยยศบูรณะ 

(ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ 

และส่วนงานวิจัยและพัฒนา) 

กรรมการ 4/4 

4 นายฮาจิเมะ        คาโตะ 

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) 

กรรมการ 4/4 

5 นางกสิตา         พิทักษ์สงคราม  

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 

กรรมการ 4/4 

6 นายวัชรินทร์      สยามรัตนกิจ 

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานผลิต) 

กรรมการ 4/4 

7 นายสมเกียรติ    เกาะเตัน1 

(ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานสนับสนุนการผลิต) 

กรรมการ 4/4 

8 นายศิววงษ์      บุษเกตุ2 

(ผู้จัดการท่ัวไป (รักษาการ) - ส่วนงานคุณภาพ) 

กรรมการ 2/2 

กรรมการท่ีลาออกระหว่างปี  

- ไม่มี - 

หมายเหตุ : 1ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานสนับสนุนการผลิต วันท่ี 1 มีนาคม 2565  
                     2ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการท่ัวไป (รักษาการ) - ส่วนงานคุณภาพ วันท่ี 1 มีนาคม 2565  

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท้ังหมดเป็นผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์จะรับค่าเบ้ียประชุมฯ 

 

โดยมนีางสาวศุภิสรา เกียรติคณารัตน์ (ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2565 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2565 ได้พิจารณาทบทวนกฏบัตรคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบันแล้ว ซ่ึงมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส านักงาน 

กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 5 สิงหาคม 2565 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.tscpcl.com ภายใต้

หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน ( Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร 

(Charter)) ต่อไป 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปน้ี 

1. ก าหนดและทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กรท่ีเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การ

ด าเนินงานและแผนธุรกิจ    

2. ก าหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมท้ังกฎบัตรคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพ่ือให้มีประสิทธิผลและมี

ความเพียงพอสอดคล้องตามสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  
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3. ก ากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคัญ พร้อมท้ังให้ค าแนะน าเพ่ือให้ม่ันใจ

ว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจบริษัท   

4. รายงานและประสานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรับทราบ ขอ

ค าแนะน า และให้ความเห็นเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ี

ส าคัญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา

โดยเร็วท่ีสุด 

6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับท่ัวท้ังองค์กร รวมท้ังเคร่ืองมือต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และ

มีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อ านาจ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบท่ีก าหนดไว้

ในหัวข้อหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต่อไปน้ี 

1. มีอ านาจให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมช้ีแจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารท่ี

ร้องขอตามความจ าเปน็ 

2. จัดหาท่ีปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามท่ี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม 

3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมท้ังผู้รับจ้าง (Outsource) ให้บริการงานอื่นๆ 

เพ่ือหารือความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง 

 

ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

สรุปในภาพรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ ในกฎบัตรคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ด าเนินการบริหาร

ความเสี่ยงได้ครอบคลุมกับปจัจัยเสี่ยงต่างๆ รวมท้ังความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่ เช่น การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค

โรนา (โควิด-19) มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร

อย่างต่อเน่ือง และมีการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิผล โดยมีสรุปสาระส าคัญของการ

ด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับบริหารความเสี่ยงในรอบป ี2565 ดังน้ี 

1. พิจารณาการทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดยให้

ความส าคัญกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับผลประกอบการ เช่น การทบทวนนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงและการทบทวนความเสี่ยงท่ียอมรับได้ รวมถึงการพิจารณาการทบทวนกฎบัตรคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

2. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและให้ความเห็นชอบต่อการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจ าปีท่ีมีความ

สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจ และการก าหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยงท่ีส าคัญ เพ่ือติดตามผลการ

บริหารความเสี่ยงองค์กรทุกไตรมาส 

3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีส าคัญต่างๆ สรุปได้ดังน้ี  

     3.1 ความเสีย่งด้านกลยุทธ์  

 ให้ข้อคิดเห็นต่อการลงทุนโครงการใหม่หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีมีความเสี่ยงต่อองค์กรอย่าง

มีนัยส าคัญ เช่น การลงทุนในรูปแบบต่างๆ และการแนะน าให้แสวงหาโอกาสในการลงทุนเพ่ิมเติมใน

โครงการท่ีจะช่วยให้ธุรกิจท่ีบริษัทด าเนินงานน้ัน สามารถปรับตัวทันต่อการเปล่ียนแปลงจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Disruption) การ

เปล่ียนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ (Climate Change) และพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป

จากวิกฤติ Covid-19 เพ่ือให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างย่ังยืน  

 ให้ค าแนะน าในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ 

ก าหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยง และจัดท าแผนการควบคุมเพ่ิมเติม  
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3.2 ความเสีย่งด้านการปฏิบัติการและธุรกิจ  

 ติดตามรายงานการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ใหญ่หลวงอย่างใกล้ชิด  

 ติดตามการบริหารความเสี่ยงราคาและต้นทุนผลิตภัณฑ์เป็นประจ าทุกไตรมาส 

3.3 ความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ  

 ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน

บุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และการเตรียมรับมือด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber 

Security)  

3.4 ความเสีย่งด้านการเงิน  

 ติดตามการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเปน็ประจ าทุกไตรมาส  

 

โดยสรุปแล้ว จากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้ให้ความส าคัญต่อ

การปฏิบัติหน้าท่ี ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความม่ันใจว่าองค์กรจะสามารถด าเนินงานบรรลุตามกลยุทธ์และ

เปา้หมายท่ีก าหนด รวมท้ังการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างย่ังยืน 

 

8.4  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่างน้อยปี

ละ 1 คร้ัง ในเดือนสิงหาคม มีกระบวนการดังน้ี 

1. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ทบทวนแบบประเมินผลฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการก ากับ

ดูแลกิจการท่ีดี 

2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ด าเนินการจัดท าแบบประเมินฯ และน าส่งเลขานุการคณะฯ 

3. เลขานุการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

4. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาด าเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

โดยเกณฑ์และผลประเมินประจ าป ี2565 เปน็ดังน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้

คณะกรรมการพิจารณาผลงานและด าเนินการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

หมวดท่ี หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 

จ านวน

ข้อ 

คะแนน

มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

จ านวน

ข้อ 

คะแนน

มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 11 75 2 75 

2 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 

12 75 5 75 

3 การประชุมคณะกรรมการ 9 75 4 75 

4 การท าหน้าท่ีของกรรมการ 7 75 - - 

5 ความสัมพันธ์กับฝา่ยจัดการ 5 75 - - 

6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา

ผู้บริหาร 

6 75 - - 

รวม 50 75 11 75 
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ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” 

75 ≥ X < 100 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี” 

50 ≥ X < 75 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย” 

< 25 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการด าเนินการ” 

หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ท่ีจัดท าข้ึน อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝา่ยพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาด 

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558 
 

ซ่ึงผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าป ี2565 สรุปได้ดังน้ี 
รายคณะ รายบุคคล 

 
83.45% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 

 
83.47% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง เพ่ือให้

คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี หัวข้อการประเมิน วัตถุประสงค์ จ านวนข้อ 

1 การท าหน้าท่ีโดยรวมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เ พ่ือ เป็นแนวทางการพิจารณาความ เหมาะสมของ

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ว่ามีลักษณะสนับสนุนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

2. เพ่ือพิจารณาสภาพแวดล้อมท่ัวไปว่าเอื้อต่อการท าหน้าท่ี

หรือไม่ 

21 

2 การปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้าน

ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. เ พ่ือ เป็นแนวทางการพิจารณาการปฏิ บั ติหน้า ท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปีท่ีผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าท่ี

ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนหรือไม่ 

73 

รวม 94 
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ซ่ึงผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าป ี2565 สรุปได้ดังน้ี 

ส่วน

ท่ี 
หัวข้อการประเมิน 

จ านวนข้อ (ผลประเมิน)  

ส่วนท่ี 1 

จ านวนข้อ (ผลประเมิน)  

ส่วนท่ี 2 
หมายเหตุ 

ใช ่ ไม่ใช ่
เพียง

พอ 

ไม ่

เพียง

พอ 

ท า

แล้ว 

ไม่

แน่ใจ 

ไม่ได้

ท า 

ใน 

ระหว่าง 

ปีไม่ม ี

กรณี

ดังกล่าว 

 

1 
การท าหน้าท่ีโดยรวมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
10 1* 10 - 

    

* ข้อ 9 ยังไม่มีก าหนด

ระยะเวลานานสุดท่ี AC 

จะอยู่ในวาระอย่าง

ต่อเน่ือง 

2 

การปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะด้าน 

ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
    

65 - 1** 7 

**ข้อ 2.10 จัดให้มีการ

ประเมินคุณภาพงาน

ตรวจสอบฯ โดยผู้

ประเมินอิสระภายนอก

ทุกๆ 5 ป ี

รวม 10 1 10 - 65 - 1 7  

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง เพ่ือให้

คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป 

หมวด หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 

จ านวน

ข้อ 

คะแนน

มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

จ านวน

ข้อ 

คะแนน

มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 4 75 3 75 

2 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 ด้านการสรรหา 

 ด้านก าหนดค่าตอบแทน 

 

2 

3 

 

75 

75 

 

2 

3 

 

75 

75 

3 การประชุมคณะกรรมการ 5 75 5 75 

4 การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ 4 75 4 75 

5 ความสัมพันธ์กับฝา่ยจัดการ 3 75 3 75 

6 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 5 75 5 75 

รวม 26 75 25 75 

 

ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” 

75 - 99 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี” 

50 - 74 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร” 

25 - 49 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย” 

ต ่ากว่า 25 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการด าเนินการ” 
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หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ท่ีจัดท าข้ึน อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝา่ยพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558 

 

ซ่ึงผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าป ี2565 สรุปได้ดังน้ี 

รายคณะ รายบุคคล 

 
96.63% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 

 
97.75% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา

ผลงานและปรับปรุงต่อไป 

หมวด

ท่ี 
หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 

จ านวน

ข้อ 

คะแนน

มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

จ านวน

ข้อ 

คะแนน

มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 5 75 2 75 

2 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 

4 75 5 75 

3 การประชุมคณะกรรมการ 6 75 4 75 

รวม 15 75 11 75 

 

ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” 

75 ≥ X < 100 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี” 

50 ≥ X < 75 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย” 

< 25 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการด าเนินการ” 

หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ท่ีจัดท าข้ึน อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558 

 

ซ่ึงผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ประจ าป ี2565 สรุปได้ดังน้ี 

รายคณะ รายบุคคล 

 
96.67% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 

 
96.59% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา

ผลงานและปรับปรุงต่อไป 

หมวด

ท่ี 
หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 

จ านวน

ข้อ 

คะแนน

มาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

จ านวน

ข้อ 

คะแนนมาตรฐาน 

(ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2 75 1 75 

2 บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 

5 75 4 75 

3 การประชุมคณะกรรมการ 5 75 4 75 

รวม 12 75 9 75 

 

ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” 

75 ≥ X < 100 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี” 

50 ≥ X < 75 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย” 

< 25 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการด าเนินการ” 

หมายเหตุ: แบบประเมินฯ ท่ีจัดท าข้ึน อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝา่ยพัฒนาธรรมาภิบาลเพ่ือตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558 

 

ซ่ึงผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจ าป ี2565 สรุปได้ดังน้ี 

รายคณะ รายบุคคล 

 
91.93% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 

 
92.71% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง  

หัวข้อ หัวข้อการประเมิน 
คะแนนเต็ม 

(ร้อยละ) 

ผลคะแนน ประจ าปี 2565 

(ร้อยละ) 

1 ความเปน็ผู้น า 10 9.55 

2 การก าหนดกลยุทธ์ 10 9.47 

3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 10 9.32 

4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 10 8.79 

5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 10 8.79 

6 ความสัมพันธ์กับภายนอก 10 8.33 

7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 10 7.73 

8 การสืบทอดต าแหน่ง 10 6.82 

9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10 7.88 

10 คุณลักษณะส่วนตัว 10 7.58 

รวม 100 84.24 

 

ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

90 - 100 การปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร อยู่ในระดับ “ยอดเย่ียม” 

80 ≥ X < 90 การปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร อยู่ในระดับ “ดีเย่ียม” 

70 ≥ X < 80 การปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร อยู่ในระดับ “ดี” 

60 ≥ X < 70 การปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร อยู่ในระดับ “พอสมควร” 

50 ≥ X < 60 การปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร อยู่ในระดับ “ผ่าน” 

< 50 การปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร อยู่ในระดับ “ต้องด าเนินการปรับปรุง” 

   

9.การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1 การควบคุมภายใน 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหว่างปี 2565 โดยในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2566 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

ความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยอ้างอิงจากแบบประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงท่ีประชุมมี

ความเห็นว่า “บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท” มี

สาระส าคัญดังน้ี 

1.  การควบคุมภายในองค์กร 

บริษัทก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได้ ได้แก่ การก าหนดแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์

องค์กร งบประมาณประจ าปี และดัชนีช้ีวัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน (Key Performance 

Indicator: KPI) โดยพิจารณาความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ก าหนด

โครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าท่ีส่วนงานต่างๆ เพ่ือให้การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีงาน

ตรวจสอบภายในซ่ึงข้ึนตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการ
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ก ากับดูแลกิจการ ซ่ึงประกอบด้วยนโยบายจรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องให้มีข้อมูลท่ีเป็น

ปจัจุบัน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ รวมท้ังเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย 

 

ส าหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุ Recertification เป็นสมาชิก

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปช่ันของภาคเอกชนไทย (Collective Anti-Corruption: CAC) คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 

30 กันยายน 2565 โดยใบประกาศรับรองท่ีบริษัทได้รับจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันท่ีมีมติให้การรับรอง โดย

บริษัทก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปช่ันภายในบริษัท รวมท้ัง

ก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันโดยก าหนดแผน

ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันในปี 2563 โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปช่ันอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

2.  การประเมินความเสี่ยง 

 บริษัทได้ก าหนดนโยบาย กรอบ หลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษัท

บรรลุวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจหน้าท่ีสอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัท ผู้บริหาร มีความตระหนักและมุ่งม่ันให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพอย่างเป็น

รูปธรรม เน่ืองจากการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นกระบวนการและเคร่ืองมือส าคัญประการหน่ึงท่ีช่วย

สนับสนุน และส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังสร้าง

มูลค่าเพ่ิมและความเจริญเติบโตในระยะยาวอย่างย่ังยืน โดยพนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบก าหนด

วัตถุประสงค์ของฝา่ยและจัดท าตารางการประเมินความเสี่ยงท้ังจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ก าหนด

ดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง รวมท้ังจัดท ารายงานท่ีเก่ียวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ียึดถือ

ปฏิบัติ และมีส่วนร่วมพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จ และลดผลกระทบท่ีอาจ

เกิดข้ึนต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยก าหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ 

ทุกไตรมาส และจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท่ีมีการระบาดใหญ่ไปท่ัวโลก รวมถึงประเทศ

ไทย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นสาระส าคัญ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ฝ่าย

จัดการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการแพร่ระบาดของ 

   เช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ 

 

3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน 

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง มีหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติงานของฝา่ยบริหาร โดยฝา่ยบริหารก าหนดระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือสร้างระบบควบคุมการปฏิบัติงาน และการควบคุมท่ัวไปของระบบสารสนเทศ 

รวมท้ังการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงระบุขอบเขต อ านาจหน้าท่ี และล าดับช้ัน

การอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมท้ังค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย นอกจากน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี พิจารณาประเด็นส าคัญ โดย

เสนอแนะให้ฝา่ยบริหารแก้ไข และรายงานผลการแก้ไข มาตรการปอ้งกันมิให้เกิดปัญหาเดิมอีก 

 

กรณีท่ีมีการท าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน บริษัทก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และเพ่ือความโปร่งใสผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง 

และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทก าหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลท่ีส าคัญอย่างเพียงพอ เพ่ือให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดย

การจัดส่งข้อมูลน าเสนอ พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการเพ่ือศึกษาประกอบการตัดสินใจ

ล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้กรรมการบริษัทสามารถติดต่อ

ขอข้อมูลอื่นได้ นอกจากน้ีบริษัทได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็น

หมวดหมู่ และไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเร่ืองน้ี 

 

บริษัทมีกระบวนการติดต่อสื่อสารกับภายนอกบริษัท และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ หรือช่องทางลับ

เพ่ือให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตหรือคอร์รัปช่ันแก่บริษัทได้อย่าง

ปลอดภัย 

 

ตามท่ีได้มีประกาศบังคับใช้ “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” (Personal Data Protection 

Act) เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายเป็น

อย่างย่ิง จึงจัดให้มีการอบรมโดยวิทยากรภายนอก (ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย) ให้กับผู้บริหารรับทราบเก่ียวกับ 

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ

เน้ือหาและข้อบังคับท่ีส าคัญของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และสื่อสารข้อมูลดังกล่าว พร้อมท้ัง

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทให้พนักงานในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางอีเมล 

นอกจากน้ียังมกีารทบทวนและวัดความเข้าใจเก่ียวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ โดยจัดกิจกรรมให้

พนักงานร่วมสนุกตอบค าถามชิงรางวัล เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามนโยบาย

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ท่ีได้ท าการจัดเก็บรวบรวม น าไปใช้ 

เปดิเผย และการถ่ายโอนข้อมูล 

               

5. ระบบการติดตาม 

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ม่ันใจว่าผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ระบบควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ฝ่ายบริหารจัดท ารายงานการ

ด าเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทรายไตรมาสหรือเม่ือเกิดเหตุการณ์ ซ่ึงในปี 2565 มีการประชุม

คณะกรรมการบริษัท 4 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายใน โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความเสี่ยงท่ีส าคัญ และให้

ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานได้อย่างอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน  

 

หน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฏหมายและกฏระเบียบของบริษัท (Compliance Unit) 

ในปี 2565 ท่ีผ่านมาได้มีการสื่อสารให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงแนวทางการประพฤติ

ตนและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมลภายในองค์กร เป็น

ต้น และส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดม่ันในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ 

หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจผ่านเว็ปไซต์ของบริษัท ซ่ึงเป็นการสื่อสาร

ข้อความส าคัญอันเป็นข้อคิดหรือแนวทางในการประพฤติตน และปฏิบัติงานจากผู้บริหารระดับสูง ผ่านทาง

อีเมลเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

บรรยากาศวัฒนธรรมองค์กรด้าน Compliance นอกจากน้ียังมีการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการเหตุ

ของการปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Non-Compliance) โดยมีการรวบรวมและ

ติดตามเหตุ Non-Compliance ท่ีเกิดข้ึน (หากมี) เพ่ือหาแนวทางป้องกันและลดโอกาสการเกิดเหตุซ ้าใน

อนาคต พร้อมท้ังมีการเน้นย ้าในเร่ืองการแจ้งข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต รวมถึงการแจ้งเหตุ

ของการปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ (Whistleblowing) อย่างต่อเน่ือง โดยติดบอร์ด

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและสนับสนุนให้พนักงานไม่น่ิงเฉยต่อการทุจริตหรือการปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับ

กฎหมายและกฎระเบียบ และประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวให้พนักงานได้รับทราบ ท้ังน้ี

การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพ่ือกระตุ้นให้
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เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ เสริมสร้างให้บุคลากรของบริษัทฯ มี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายส าคัญต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนและตระหนักถึง

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ รวมท้ังสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ถูกต้องและยึดม่ันในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่หยุดชะงักจากประเด็นความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมุ่งหมายให้การ

ด าเนินงานของบริษัทฯ บรรลุเปา้หมาย “Zero Non-Compliance” อย่างย่ังยืนต่อไป 

 

สรุป คือ บริษัทได้จัดท าและรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ

การควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การด าเนินการ การก ากับดูแลการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความ

เสี่ยง ซ่ึงบริษัทมีการตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน (บริษัท ตรวจสอบภายใน

ธรรมนิติ จ ากัด) และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติ รวมท้ังเร่ืองท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

ฝา่ยบริหารระบุให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ และมอบหมายให้ฝา่ยตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไข

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจากรายงาน

ผลการตรวจสอบภายในป ี2565 ซ่ึงจัดท าโดยผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่

พบประเด็นความผิดพลาดท่ีเปน็นัยส าคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมเพียงพอ มีบุคลากรอย่าง

เพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบ

ข้อก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างถูกต้อง และมีการป้องกันทรัพย์สิน 

มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมท้ังมีการปรับปรุงระบบการ

ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 



 

138 

 

9.2 รายการระหว่างกัน 

ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2564 2565 

1 .  บจ . ซั ม มิท  โอ โต  บอ ด้ี 

อินดัสตรี  

(SAB) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

- ขายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปประเภทสาย

เบรคหน้ารถยนต์ 

 

 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

1.28 

 

 

 

 

 

 

 

0.35 

1.32 

 

 

 

 

 

 

 

0.34 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้า

ตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

1) กลุ่มจุฬางกูร ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 89  

2) กรรมการร่วมกันคือ                     

นายสรรเสริญ   จุฬางกูร                

นายทวีฉัตร      จุฬางกูร               

และนายณัฐพล  จุฬางกูร 

2. บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัส

ตรี 

(SAS) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

 - ขายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปประเภท

สายคันเร่ง สายเบรค สายเปิดฝา

กระโปรง สายเปิดฝาถังน ้ามัน และ

สายปรับเบาะท่ีน่ังส าหรับรถยนต์ 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

0.03 

 

 

 

 

 

 

 

- 

0.04 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 - เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิดข้ึน

ตามปกติโดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้นใน

อัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้า

ตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

1) กลุ่มจุฬางกูร ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 

2) กรรมการร่วมกันคือ                    

นายสรรเสริญ   จุฬางกูร               

และนายทวีฉัตร  จุฬางกูร  
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2564 2565 

3. บจ.ซัมมิท โอซูกะ  

แมนูแฟคเจอร่ิง (SOM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

- ขายช้ินส่วนเหล็ก เพ่ือน าไปใช้ในการ

ประกอบสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต ์

 

 

2) ลูกหน้ีการค้า  

    - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

 

3) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

    - ซ้ือช้ินส่วนและวัตถุดิบ เพ่ือน ามาใช้

ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์

และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

 

 

 

 

4) เจ้าหน้ีการค้า 

    - ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

15.48 

 

 

 

 

 

 

 
2.83 

 

 

 
 

0.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

9.82 

 

 

 

 

 

 

 
0.55 

 

 

 
 

0.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.003 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เกิดข้ึน

ตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาท่ีให้

ก าไรข้ันต้นในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตรา

ก าไรข้ันต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย

ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล

อื่นท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้า

ตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

 

 

- เป็นรายการซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน

ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า

รายอื่น โดยท าการคิดราคาตามราคา

ตลาด และได้ท าการเปรียบเทียบราคากับ

ผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นท่ีมีอยู่

ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือก ผู้ท่ี

เสนอราคาต ่าสุด 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

1) กรรมการร่วมกันคือ                     

นายสรรเสริญ   จุฬางกูร                

และนายทวีฉัตร  จุฬางกูร  
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2564 2565 

4. บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ท  

   (CAPCO) 

1) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ซ้ือช้ินส่วนพลาสติก เหล็ก สังกะสี 

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

ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ

รถจักรยานยนต ์

 

 

 

2) เจ้าหน้ีการค้า 

  - ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

3) เจ้าหน้ีสินทรัพย์ 

     - ยอดคงค้างจากการซ้ือแม่พิมพ์ 

 

 

4) ซ้ือสินทรัพย์ 

     - ซ้ือแม่พิมพ์เพ่ือผลิตช้ินส่วน 

37.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.66 

 

 

 
0.37 

 

 

 

0.55 

47.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.29 

 

 

 
0.14 

 

 

 

4.32 

- เป็นรายการ ซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิด ข้ึน

ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า

รายอื่น โดยท าการคิดราคาตามราคา

ตลาด และได้ท าการเปรียบเทียบราคากับ

ผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นท่ีมีอยู่

ในประเทศไทยแล้ว พิจารณาเลือกผู้ท่ี

เสนอราคาต ่าสุด 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เปน็ไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เปน็ไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

 

- เป็นรายการสั่งท าแม่พิมพ์เ พ่ือผลิต

ช้ินส่วนซ่ึงเกิดข้ึนเช่นเดียวกับคู่ค้าราย

อื่น 

1) กลุ่มจุฬางกูร ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 43 

2) กรรมการร่วมกันคือ                    

นายสรรเสริญ  จุฬางกูร                

นายทวีฉัตร     จุฬางกูร                 

และนายสริศ     พัฒนะเมลือง 



 

141 

 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2564 2565 

5. บจ.คอมพลีท โอโต รับ

เบอร์ แมนูแฟค็เจอร่ิง 

(CAR) 

 

1) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ซ้ือช้ินส่วนยาง เพ่ือน ามาใช้ในการ

ประกอบสายควบคุมรถยนต์และ

จักรยานยนต ์

 

 

 

2) เจ้าหน้ีการค้า 

 - ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

 

3) เจ้าหน้ีสินทรัพย์ 

    - ยอดคงค้างจากการซ้ือแม่พิมพ์ 

 

 

4) ซ้ือสินทรัพย์ 

    - ซ้ือแม่พิมพ์เพ่ือผลิตช้ินส่วน 

52.50 

 

 

 

9.87 

 

 

0.26 

 

2.59 

63.92 

 

 

 

13.28 

 

 

0.30 

 

2.34 

- เป็นรายการ ซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิด ข้ึน

ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า

รายอื่น โดยท าการเปรียบเทียบราคากับ

ผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการ รายอื่นท่ีมี

อยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือก ผู้ท่ี

เสนอราคาต ่าสุด 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

 

- เป็นรายการสั่งท าแม่พิมพ์เพ่ือผลิต

ช้ินส่วนซ่ึงเกิดข้ึนเช่นเดียวกับคู่ค้าราย

อื่น 

1) กลุ่มจุฬางกูร ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 45.45 

2) กรรมการร่วมกันคือ                    

นายสรรเสริญ  จุฬางกูร                

นายทวีฉัตร     จุฬางกูร                   

นายสริศ        พัฒนะเมลือง                 

และนายสันติ    พัฒนะเมลือง 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2564 2565 

6. บจ. เอเดียน แอนด์ ซัมมิท 

คอร์ปอเรช่ัน  

   (JSI-METAL) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

    - ขายผลิตภัณฑ์ส าเ ร็จรูปประเภท

สายปรับเบาะท่ีน่ังส าหรับรถยนต์ 

 

 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

    - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

30.05 

 

 

 

 

 

 

 

7.69 

35.73 

 

 

 

 

 

 

 

11.79 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เกิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้า

ตามเกณฑ์ปกติการค้าท่ัวไป 

1) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ 

จุฬางกูร 

7.  บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโต

พาร์ท (SAA) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

- ขายช้ินส่วนเหล็ก เพ่ือน าไปใช้ในการ

ประกอบสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต ์

 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

   - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

33.02 

 

 

 

 

 

 

 

5.46 

32.28 

 

 

 

 

 

 

 

5.27 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน

ตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาท่ีให้

ก าไรข้ันต้นในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตรา

ก าไรข้ันต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย

ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล

อื่นท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการ

ค้าตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

1) กรรมการร่วมกันคือ                    

นายสรรเสริญ จุฬางกูร  
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2564 2565 

8. บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า  

(SCS) 

1) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ซ้ือช้ินส่วนและวัตถุดิบ เพ่ือน ามาใช้

ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์

และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

 

 

 

 

 

 

2) เจ้าหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

38.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.58 

 

 

37.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01 

 

 

- เป็นรายการซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็น

ช้ินส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตใน

ประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่

คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหา

วัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ 

ท้ังน้ี หากเป็นกรณีท่ีมีผู้ขายผลิตภัณฑ์

รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ท า

การเปรียบเทียบราคาแล้วพิจารณาเลือก

ผู้ท่ีเสนอราคาต ่าสุด 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

1) กรรมการร่วมกันคือ                    

นายสรรเสริญ  จุฬางกูร                

นายทวีฉัตร     จุฬางกูร                   

นายสริศ        พัฒนะเมลือง                 

และนายสันติ    พัฒนะเมลือง 

9. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน  

(HI-LEX Corporation) 

1 ) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ  

บริการ 

 - ขายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปประเภทสาย

ปรับเบาะท่ีน่ัง สายเบรค และสาย

คันเร่งส าหรับรถยนต์ 

 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

    - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

6.99 

 

 

 

 

 

 

 

1.28 

 

 

 

7.82 

 

 

 

 

 

 

 

2.06 

 

 

 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการ

ค้าตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

 

1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 

26.94 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ

บริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือนายทาโร่ เทราอุรา 

ซ่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร และยัง

ด ารงต าเเหน่งเป็นกรรมการท่านหน่ึงของ

บริษัท 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2564 2565 

 

 

3) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ซ้ือช้ินส่วนและวัตถุดิบ เพ่ือน ามาใช้

ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 

และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

  

 

 

 

 

 

4) ค่าใช้จ่ายอื่น 

- ค่ าธรรม เนียมจากการ รับความ

ช่วยเหลือทางเทคนิคส าหรับการผลิต

ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  

รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมราง

กระจกหน้าต่างรถยนต์  

 

5) เจ้าหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

182.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17.31 

 

 

 

 

 

 

31.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.89 

 

 

 

 

 

 

24.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เป็นรายการซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็น

ช้ินส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตใน

ประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่

คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหา

วัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ 

ท้ังน้ี หากเป็นกรณีท่ีมีผู้ขายผลิตภัณฑ์

รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ท า

การเปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณา

เลือกผู้ท่ีเสนอราคาต ่าสุด 

 

- เป็นไปตามอัตราและเง่ือนไขตามท่ี

ก าหนดในสัญญา ซ่ึงใกล้เคียงกันกับ

อัตราและเ ง่ือนไขในสัญญาประเภท

เดียวกันท่ีกระท า กับบุคคลอื่น ท่ี ไม่ มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2564 2565 

6) เจ้าหน้ีอื่น 

- ค่ าธรรม เนียมจากการ รับความ

ช่วยเหลือทางเทคนิคส าหรับการผลิต

สายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

เเละชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถยนต์ เเบบใช้สายเคเบิลควบคุม

ท้ังหมด 

 

7) รายได้ค่าเคลมผลิตภัณฑ์ 

- รายได้ จ ากการ เคลมผลิตภัณฑ์

ส าเร็จรูปประเภทสายปรับเบาะท่ีน่ัง 

สายเบรค และสายคันเร่งส าหรับ

รถยนต ์

3.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.09 

 

 

4.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือส าหรับ

การช า ร ะค่ าธรรมเนียม เป็น ไปตาม

เ ง่ือนไขในสัญญา ซ่ึงอ ยู่ ใน เกณฑ์

เดียวกันกับเง่ือนไขในสัญญาประเภท

เดียวกันท่ีบริษัทท ากับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

 

- เปน็รายการจากการเคลมผลิตภัณฑ์ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2564 2565 

10. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 

(HI-LEX Vietnam Co., 

Ltd.) 

      

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

- ขาย ช้ินส่วนเห ล็กและยาง เ พ่ือ

น าไปใช้ในการประกอบสายควบคุม

รถจักรยานยนต ์

 

 

2)  ลูกหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

3) เจ้าหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

4) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ซ้ือช้ินส่วนและวัตถุดิบ เพ่ือน ามาใช้

ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 

และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

 

 

 

 

6.04 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 

 

 

 
10.11 

 

 

 

 

57.77 

 

 

6.02 

 

 

 

 

 

 

 

1.45 

 

 

 
12.77 

 

 

 

 

69.06 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการ

ค้าตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เปน็ไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

 

- เป็นรายการซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็น

ช้ินส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตใน

ประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่

คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหา

วัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ 

ท้ังน้ี หากเป็นกรณีท่ีมีผู้ขายผลิตภัณฑ์

รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ท า

การเปรียบเทียบราคาแล้วพิจารณาเลือก

ผู้ท่ีเสนอราคาต ่าสุด 

1) เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ถือ

หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6.28 ของทุนจด

ทะเบียนท่ีช าระแล้ว 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายทาโร่ เทราอุรา 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2564 2565 

11. พีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย 

(PT. HI-LEX Indonesia) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

   - ขายช้ินส่วนเหล็กเพ่ือน าไปใช้ในการ

ประกอบสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต ์

 

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

3) ค่าซ้ือสินค้าและบริการ 

- ซ้ือช้ินส่วนและวัตถุดิบเพ่ือน ามาใช้ใน

การประกอบสายควบคุมรถยนต์และ

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

6.93 

 

 

 

 

 

 

 

1.94 

 

 

 

- 

3.66 

 

 

 

 

 

 

 

1.06 

 

 

 

- 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน

ตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาท่ีให้

ก าไรข้ันต้นในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตรา

ก าไรข้ันต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย

ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล

อื่นท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัท  

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการ

ค้าตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

 

- รายการ ซ้ือผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวเป็น

ช้ินส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตใน

ประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่

คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหา

วัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ 

1) กรรมการร่วมกันคือ นายทาโร่ เทราอุรา 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2564 2565 

12. บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)  

   (TSK Korea) 

1) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

   - ซ้ือช้ินส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ 

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

ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  แ ล ะ

รถจักรยานยนต ์

 

 

2) เจ้าหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

3) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

 - ขายช้ินส่วนเห ล็กและยาง เ พ่ือ

น าไปใช้ในการประกอบสายควบคุม

รถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจก

หน้าต่างรถยนต ์

8.62 

 

 

 

 

 

 

 

1.56 

 

 

 

 

0.03  

 

 

 

7.10 

 

 

 

 

 

 

 

1.65 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- เป็นรายการ ซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิด ข้ึน

ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า

รายอื่น โดยท าการเทียบราคากับผู้ขาย

ผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ 

(หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ

ราคาต ่าสุด 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ ท่ี เกิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

1) กรรมการร่วมกันคือ นายทาโร่ เทราอุรา 

      

13. บจ.ยานไต ทีเอสเค เคเบิล 

ซิสเต็ม  

   (Yantai TSK Cable 

System) 

1) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

   - ซ้ือช้ินส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ 

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

ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  แ ล ะ

รถจักรยานยนต ์

 

 

2) เจ้าหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์

และบริการ 

0.28 

 

 

 

 

 

 

 

0.12  

 

1.47 

 

 

 

 

 

 

 

1.31 

 

- เป็นรายการ ซ้ือผลิตภัณฑ์ ท่ี เ กิด ข้ึน

ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า

รายอื่น โดยท าการเทียบราคากับผู้ขาย

ผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ 

(หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ

ราคาต ่าสุด 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

1) กรรมการร่วมกันคือ นายทาโร่ เทราอุรา 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2564 2565 

14. บจ.ไฮเล็กซ์ อเมริกา  

    (HI-Lex America) 

 

1) ซ้ือสินค้า 

- ซ้ือช้ินส่วนเพ่ือมาใช้กับเคร่ืองจักร

และอุปกรณ์ 

0.27 0.22 - เป็นรายการซ้ือสินค้าเพ่ือน ามาซ่อมแซม

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

1) กรรมการร่วมกันคือ นายทาโร่ เทราอุรา 

15.  บจ.ไฮเล็กซ์ แมคซิกานา        

(Hi-Lex Mexicana S.A 

de C.V.) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

- ขายช้ินส่วนเหล็กประเภทสายเร่ง 

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

ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  แ ล ะ

รถจักรยานยนต ์

 

2) ลูกหน้ีการค้า 

 - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์

และบริการ 

8.44 

 

 

 

 

 

 

 

2.63 

7.79 

 

 

 

 

 

 

 

3.93 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน

ตามปกติ โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรข้ันต้น

ในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตราก าไรข้ันต้นท่ี

บริ ษัทได้ รับจากการขายผลิตภัณฑ์

ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี

ความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการ

ค้าตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

1) กรรมการร่วมกันคือ นายทาโร่ เทราอุรา 

16. บจ. ไฮเล็กซ์  คอนโทรล 

(Hi-Lex Controls., Inc.) 

1)  ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

  - ซ้ือช้ินส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ 

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

ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ

รถจักรยานยนต์   

 

 

 

2)  เจ้าหน้ีการค้า 

  - ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

1.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.49 

0.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.01 

- เป็นรายการซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน

ตามปกติเช่นเดียวกับการซ้ือจากคู่ค้า

รายอื่น โดยท าการเทียบราคากับผู้ขาย

ผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ 

(หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ

ราคาต ่าสุด 

 

 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ

เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ี

การค้าท่ัวไป 

1) กรรมการร่วมกันคือ นายทาโร่ เทราอุรา 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 

ระหว่างกัน 

(ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ในการเข้าท ารายการ 
ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2564 2565 

17. บจ. ซัมมิท สเตียร่ิง วีล 

   (Summit Steering  

Wheel Co.,Ltd.) 

1) ค่าซ้ือผลิตภัณฑ์และบริการ 

- ซ้ือช้ินส่วนและวัตถุดิบ เพ่ือน ามาใช้

ในการประกอบระบบและอุปกรณ์

พวงมาลัยรถยนต ์

 

 

 

2)  เจ้าหน้ีการค้า 

- ยอดคงค้างจากการซ้ือผลิตภัณฑ์

และบริการ 

 

3) ซ้ือสินทรัพย์ 

   - ซ้ือแม่พิมพ์เพ่ือผลิตช้ินส่วน 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

1.19 

 

 

 

 

 

 

 

0.74 

 

 

 

 

0.96 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดข้ึน

ตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาท่ีให้

ก าไรข้ันต้นในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตรา

ก าไรข้ันต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย

ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล

อื่นท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกับบริษัท 

 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการ

ค้าตามเกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้า

ท่ัวไป 

 

 

- เป็นรายการสั่งท าแม่พิมพ์เ พ่ือผลิต

ช้ินส่วนซ่ึงเกิดข้ึนเช่นเดียวกับคู่ค้าราย

อื่น 

1) กรรมการร่วมกันคือ                     

นายสรรเสริญ  จุฬางกูร                

นายทวีฉัตร     จุฬางกูร                    

และนายสันติ    พัฒนะเมลือง 

 

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

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

กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามข้อ แล้วมีความเห็นว่ารายการซ้ือขาย

ผลิตภัณฑ์ และบริการรวมถึงรายการซ้ือสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติของบริษัท และ

เปน็ไปอย่างสมเหตุสมผล และจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าท ารายการดังกล่าวบริษัทได้

พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยเง่ือนไขต่างๆ ของรายการ

ระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนจะถูกก าหนดให้เปน็ไปตามเง่ือนไขการค้าท่ัวไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือ

เปน็ราคาท่ีมีความสมเหตุสมผล และมีเง่ือนไขไม่แตกต่างจากการท ารายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at 

arm's length) 

 

 มาตรการหรือข้ันตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

บริษัทมีข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความ

จ าเป็น มีความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก กรณีท่ีมี

รายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทร่วมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วน

เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็น

เก่ียวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการน้ันๆ โดยพิจารณา

เง่ือนไขต่างๆ ให้เปน็ไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของ

บุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และในกรณีท่ีมีรายการระหว่างกันท่ีมีสาระส าคัญ  บริษัทจะจัดให้ผ่านการ

อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังการประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี   

 

ท้ังน้ีหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะ

จัดให้ผู้เช่ียวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้ประกอบการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกท้ังจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบ หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 

 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เร่ืองการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคล หรือกิจการท่ี

เก่ียวข้องกัน ซ่ึงก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนด

เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไป   กรณีการเข้าท า

รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตช้ินงาน การซ้ือผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขาย

ผลิตภัณฑ์ เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองในอนาคต บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้

เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยท่ัวไป โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขท่ีเหมาะสม ให้มีความยุติธรรม 

สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดท่ีใช้กับลูกค้าท่ัวไป รวมท้ังสามารถตรวจสอบได้ตาม

หลักเกณฑ์ของรายการท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดให้มี

การตรวจสอบการท ารายการระหว่างกันโดยว่าจ้างผู้เช่ียวชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนินการตรวจสอบ

ว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และเปน็ไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกันท่ีไม่เข้าข่ายรายการท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น 

บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการ

ระหว่างกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังน้ีหากมีรายการระหว่างกันเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับความ

เหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการ
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ระหว่างกันท่ีเกิดข้ึน บริษัทจะจัดให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมี

ความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หรือบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือ

หุ้นแล้วแต่กรณี เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท ารายการท่ีบริษัทได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของผู้ถือหุ้นทุกราย 

 

นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียฯ 

 บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องด าเนินการรายงานการมีส่วนได้เสียตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังต่อไปน้ี 

1. รายงานคร้ังแรกภายใน 15 วันนับจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบรายงานฯ 

2. แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทุกๆ คร้ัง ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

3. เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันท่ี

ได้รับรายงานฯ 

 

จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 ด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังใน

เร่ืองการด าเนินธุรกิจและเร่ืองบุคลากร บริษัทจึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

เพ่ือยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน ซ่ึงอยู่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ 

 

การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน/การจัดท าจดหมายข่าวท่ีน าเสนอถึงฐานะการเงิน 

ในปี 2565 บริษัทได้จัดท าจดหมายข่าวท่ีน าเสนอฐานะทางการเงินของบริษัทเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ทันหุ้น ฉบับวันท่ี 23 

พฤศจิกายน 2565 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 : งบการเงิน 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

 

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) และข้อมูลทาง

การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดย

เลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีท่ีสุดในการจัดท า 

รวมท้ังมีการเปดิเผยข้อมูลท่ีส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้ม่ันใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความ

ถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในการ

ตรวจสอบน้ันทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง

ความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงไว้

ในรายงานประจ าปแีล้ว 

 

 ในการน้ีบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง

บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ี ซ่ึงปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและสามารถ

สร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทประจ าปี สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 มีความเช่ือถือได้ โดยได้

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

  

                          

 

 

     (นายสริศ พัฒนะเมลือง)   (นายสรรเสริญ จุฬางกูร) 

   กรรมการผู้จัดการ          ประธานกรรมการ 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแส

เงินสด ส าหรับปสีิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตาม

ข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบ

การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามท่ีระบุในข้อก าหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐาน

การสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ   งบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

  

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ

การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม

วิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซ่ึงได้รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย ได้ใช้

เปน็เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปน้ี 

 

รายได้จากการขาย 

เน่ืองจากรายได้จากการขายเป็นรายการบัญชีท่ีมีมูลค่าท่ีเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินอย่างมาก และเป็นรายการท่ีส่งผล

กระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯโดยตรง นอกจากน้ี บริษัทฯมีรายการขายท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยมี

เง่ือนไขทางการค้าท่ีแตกต่างกัน ด้วยเหตุน้ีข้าพเจ้าจึงให้ความส าคัญต่อการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ โดยเฉพาะ

เร่ืองงวดเวลาการรับรู้รายได้ 

 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้ โดยสอบถามผู้รับผิดชอบ ท า

ความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมส าคัญท่ีบริษัทฯออกแบบไว้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบ

เอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษัทฯออก

ภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายสินค้า 
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ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซ่ึงรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานน้ัน)  

 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือม่ันใน

รูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นน้ัน 

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นน้ันมีความ

ขัดแย้งท่ีมีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น

แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงน้ัน ท้ังน้ี ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเร่ืองดังกล่าวท่ีต้อง

รายงาน 

  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเปน็สาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

 

ในการจัดท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย

เร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงาน

ต่อเน่ือง เว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจท่ีจะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได้ 

 

ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเปน็สาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็น

การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือ

คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปน้ีด้วย 

 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยง

เหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ี

เกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจ

ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 

• ท าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปดิเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารจัดท า 

 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและสรุป

จากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจ

เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หาก

ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ

ข้าพเจ้าถึง 

 

การเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง

ความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการ

ด าเนินงานต่อเน่ืองได้ 

 

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน

ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่  

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็น

อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด

ความเปน็อิสระ 

  

จากเร่ืองท้ังหลายท่ีสื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปจัจุบันและก าหนดเปน็เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะ

เกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์

ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเปน็ผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ี 

 

 

 

 

กุลรพี ปยิะวรรณสุทธ์ิ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6137 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

กรุงเทพฯ: 22 พฤศจิกายน 2565 
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งบการเงนิ 

 
 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บริษทั ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 7 197,930,209       177,518,095        

ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อืน่ 8 550,780,244      427,821,088       

สินค้าคงเหลอื 9 203,191,260       195,523,678       

สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอืน่ 10 296,166,694       358,638,151        

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 12,782,691         18,083,599         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,260,851,098     1,177,584,611       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงนิลงทุนในตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 11 35,739,712         40,240,754        

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 12 116,817,909        118,755,447        

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 13 895,068,296      931,106,987        

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 13,687,198          6,786,031          

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 23 8,667,831           8,497,442          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 49,278,410         37,438,269        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,119,259,356      1,142,824,930     

รวมสินทรัพย์ 2,380,110,454     2,320,409,541    
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บริษทั ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

หนี้สินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 15 100,000,000 100,000,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 16 581,998,198 476,461,262

หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 17 2,212,553 2,262,508          

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 5,886,635 4,059,299          

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 14,727,849 15,548,494

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 704,825,235       598,331,563        

หนี้สินไม่หมุนเวยีน

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธจิากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 17 3,179,309           3,032,032          

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18 49,988,261         50,625,065        

ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า 19 73,977,535         73,233,522         

หนี้สินภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 23 2,007,142          2,907,351           

หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่ 519,600             999,600            

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 129,671,847        130,797,570       

รวมหนี้สิน 834,497,082      729,129,133        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทั ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

     หุ้นสามัญ 268,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 268,500,000      268,500,000      

   ทุนที่ออกและช าระแลว้

     หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 259,800,000      259,800,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 464,870,185       464,870,185       

ก าไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 26,850,000       26,850,000       

   ยังไม่ได้จัดสรร 786,064,617       828,130,820       

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น 8,028,570          11,629,403         

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,545,613,372      1,591,280,408     

รวมหนี้สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,380,110,454     2,320,409,541    

-                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทั ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ

ส ำหรับปส้ิีนสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายได้จากการขาย 21 2,644,336,329    2,602,510,377     

รายได้อืน่ 

   เงนิคืนจากอากรขาเข้า 29.5 36,769,949        217,651              

   อืน่ ๆ 21,391,099         10,385,164         

รวมรำยได้ 2,702,497,377    2,613,113,192       

คำ่ใช้จ่ำย

ต้นทุนขาย 2,243,734,415     2,124,354,009    

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 38,272,046        39,477,734         

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 205,320,855      211,874,127         

รวมคำ่ใช้จ่ำย 2,487,327,316     2,375,705,870    

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 215,170,061        237,407,322       

รายได้ทางการเงนิ 2,176,008          3,047,330          

ต้นทุนทางการเงนิ (1,275,786)          (1,574,597)          

ก ำไรก่อนคำ่ใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 216,070,283       238,880,055      

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 23 (7,462,108)         (1,774,590)          

ก ำไรส ำหรับปี 208,608,175       237,105,465       

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ก าไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่นแปลงมูลค่าของเงนิลงทุนในตราสารทุน

   ที่ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 

   - สุทธจิากภาษเีงนิได้ 11, 23 (3,600,833) 2,028,175          

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั

   - สุทธจิากภาษเีงนิได้ 18, 23 9,119,422           2,943,289          

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี 5,518,589           4,971,464          

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 214,126,764        242,076,929

ก ำไรต่อหุ้น 25

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน

   ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 0.80                 0.91                  

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

บริษทั ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปส้ิีนสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 216,070,283       238,880,055      

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษเีป็นเงนิสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 111,073,233         119,146,568        

   การปรับลดสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธทิี่จะได้รับ (โอนกลบั) (2,091,914)          1,687,633           

   ก าไรจากการจ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายอปุกรณ์ (260,040)           (163,274)            

   ตัดจ าหน่ายเงนิขอคืนอากรขาเข้า 6,441,792          -                      

   ส ารองจากการประมาณการหนี้สิน 1,553,310           35,241,193          

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 8,715,905           6,983,801          

   ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง (3,403,829)         (400,374)           

   รายได้ทางการเงนิ (2,176,008)         (3,047,330)         

   ต้นทุนทางการเงนิ 1,275,786           1,574,597           

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์

   และหนี้สินด าเนินงาน 337,198,518        399,902,869      

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลกูหนี้การค้าและลกูหนี้อืน่ (121,915,610)        (46,956,889)       

   สินค้าคงเหลอื (5,575,668)         (49,497,801)        

   สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ (1,140,884)          2,902,005         

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (35,239,152)        (21,275,533)        

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 100,842,400      69,569,264        

   หนี้สินหมุนเวียนอืน่ (820,645)           3,671,448           

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่ (480,000)           (473,400)           

เงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 272,868,959      357,841,963       

   จ่ายประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (809,297)           (1,099,192)          

   จ่ายดอกเบ้ีย (1,272,772)          (1,574,597)          

   จ่ายภาษเีงนิได้ (6,038,448)         (5,893,503)         

เงินสดสุทธจิำกกิจกรรมด ำเนินงำน 264,748,442      349,274,671       
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บริษทั ไทยสตีลเคเบลิ จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปส้ิีนสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

สินทรัพย์ทางการเงนิหมุนเวียนอืน่ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 62,471,457         (343,638,151)       

เงนิสดจ่ายซ้ืออปุกรณ์ (60,127,827)        (67,858,263)       

เงนิสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (9,137,705)          -                      

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 21,236,480         310,692             

เงนิสดรับจากดอกเบ้ีย 3,468,106          797,931             

เงินสดสุทธจิำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 17,910,511           (410,387,791)       

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

ช าระคืนเงนิต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า (2,453,039)         (3,401,093)         

จ่ายเงนิปันผล (259,793,800)     (233,819,800)      

เงินสดสุทธใิช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (262,246,839)     (237,220,893)     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 20,412,114          (298,334,013)      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี 177,518,095        475,852,108       

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยป ี(หมำยเหตุ 7) 197,930,209       177,518,095        

-                      -                      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

   เจ้าหนี้อืน่จากการซ้ืออปุกรณ์เพ่ิมข้ึน 5,759,707          1,859,316           

   โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ไปอปุกรณ์ 23,399,011         14,086,000        

   อปุกรณ์เพ่ิมข้ึนจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 2,550,361           137,588             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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องค์ประกอบอืน่ของ (หน่วย: บาท)
องค์ประกอบอืน่ของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแลว้ - ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ - รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ส ารองส าหรับมูลค่ายุติธรรม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 ตลุำคม 2563 259,800,000         464,870,185           26,850,000           821,901,866            9,601,228              1,583,023,279         

ก าไรส าหรับปี -                          -                          - 237,105,465           -                          237,105,465           

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

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                          -                          -                          (233,819,800)          -                          (233,819,800)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 259,800,000         464,870,185           26,850,000           828,130,820           11,629,403             1,591,280,408         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 ตลุำคม 2564 259,800,000         464,870,185           26,850,000           828,130,820           11,629,403             1,591,280,408         

ก าไรส าหรับปี -                          -                          - 208,608,175           -                          208,608,175           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี -                          -                          -                          9,119,422               (3,600,833)             5,518,589               

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                          -                          -                          217,727,597            (3,600,833)             214,126,764            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                          -                          -                          (259,793,800)         -                          (259,793,800)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2565 259,800,000         464,870,185           26,850,000           786,064,617           8,028,570              1,545,613,372          

-                          -                          -                          -                          -                          -                          

-                          -                          -                          -                          -                          -                          

บริษัท ไทยสตลีเคเบลิ จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปส้ิีนสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2565

ก าไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

 

 

 

 

 



 

165 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจ

หลักของบริษัทฯคือการผลิตและจ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถยนต์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัด

ชลบุรี 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติ

การบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ ภาษาอังกฤษ

แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปดิเผยเปน็อย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ปรับปรุงจ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มี

เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับ

วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเ งินดังกล่าวมาถือปฏิ บั ติ น้ี ไ ม่ มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญ                         

ต่องบการเงินของบริษัทฯ  

3.2    มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี   

------1 มกราคม 2565 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ส าหรับ

งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว

ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย

ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมี

การให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นช่ัวคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝา่ยบริหารของบริษัทฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเปน็สาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัท

ฯ 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

 ขายสินค้า 

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือบริษัทฯได้โอนอ านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบสินค้า 

รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส าหรับสินค้าท่ีได้ส่งมอบหลังจากหักสิ่งตอบแทนท่ีจะจ่ายให้กับ

ลูกค้า โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

รายได้ดอกเบ้ีย 

 รายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง โดยจะน ามูลค่าตามบัญชีข้ันต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมา

คูณกับอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ท่ีจะน ามูลค่าตามบัญชี

สุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน) มาคูณกับอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 

ต้นทุนทางการเงิน 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงและรับรู้ตาม

เกณฑ์คงค้าง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนัผล 

4.2    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึง

ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 

4.3 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคา

ใดจะต ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซ่ึงใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ 

แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต 

 วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า และจะถือ

เปน็ส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช้ 

4.4 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการท ารายการ หลังจากน้ัน บริษัทฯ

จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า (ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 

20 ป ีและ 40 ป ีค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

 บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของก าไรหรือ

ขาดทุนในปท่ีีตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 
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4.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ (ถ้าม)ี 

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 20  ปี 

อาคาร   - 20, 40  ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 25  ป ี

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงาน - 3 - 20  ป ี

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ - 1 - 20  ปี 

แม่พิมพ์  - 1 - 10  ปี 

ยานพาหนะ - 10  ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดต้ัง และอุปกรณ์ส านักงาน - 3 - 10  ป ี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพย์ระหว่างติดต้ังและก่อสร้าง 

บริษัทฯตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ใน

ส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี 

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์น้ัน 

บริษัทฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ของสินทรัพย์น้ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะ

ทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัด

จ าหน่ายรับรู้เปน็ค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดมีดังน้ี 

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ -   3 - 10 ปี 

ไม่มีการคิดค่าตัดจ าหน่ายส าหรับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดต้ัง 

4.7 สัญญาเช่า 

ณ วันเร่ิมต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะ

เป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญาน้ันมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ท่ีระบุได้ส าหรับ

ช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือเปน็การแลกเปล่ียนกับสิ่งตอบแทน 

บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

บริษัทฯใช้วิธีการบัญชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและ

สัญญาเช่าท่ีสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า ณ วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วันท่ีสินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯ บันทึก

สินทรัพย์สิทธิการใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า  

 



 

169 

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัด

มูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจาก

การรับรู้เร่ิมแรก ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อน

วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีได้รับ 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์

โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังน้ี 

อุปกรณ์ส านักงาน -    5 ปี 

ยานพาหนะ -   1 - 5 ปี 

หากความเปน็เจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทฯเม่ือสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้

รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเสื่อมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเปน็ส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

หนีส้ินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปจัจุบันของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จ านวนเงิน

ท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงท่ีหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรท่ีข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตรา 

จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่าง

สมเหตุสมผลท่ีบริษัทฯจะใช้สิทธิน้ัน และการจ่ายค่าปรับเพ่ือการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก าหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็น

ว่าบริษัทฯ จะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ี

เหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวข้องกับการจ่ายช าระน้ันได้เกิดข้ึน  

บริษัทฯคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตรา

ดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพ่ิมของบริษัทฯ หลังจากวันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมข้ึน

จากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบัญชีของ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

หรือการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพย์อ้างอิง 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต า่ 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับต้ังแต่วันท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมี

มูลค่าต ่า จะบันทึกเปน็ค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า 

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่

ว่าจะเปน็โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง

หรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมี

อ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 

 



 

170 

 

4.9 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเปน็สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 รายการท่ีเปน็เงินตราต่างประเทศแปลงค่าเปน็เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็น

ตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท าการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนหรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า 

บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

น้ัน ท้ังน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์

แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

 บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวด

ก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์น้ัน และจะกลับรายการผลขาดทุนจาก

การด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการ

รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเปน็ หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน 

ๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก าไรหรือขาดทุนทันที 

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปน็ค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯจ่าย

สมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯจ่ายสมทบ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเปน็ค่าใช้จ่ายในปท่ีีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนักงาน 

 บริษัทฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซ่ึงบริษัทฯถือว่าเงินชดเชย

ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากน้ี บริษัทฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะ

ยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลา 

 บริษัทฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมิน

ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุน 
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4.12 ประมาณการหน้ีสิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ได้เกิดข้ึนแล้ว และมีความ

เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผูกพันน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ  

4.13 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปจัจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปจัจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษี

ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วันสิ้น

รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเก่ียวข้องน้ันโดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้

ค่อนข้างแน่ท่ีบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้น้ัน 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลด

มูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเปน็ไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงิน

ได้รอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวข้องกับรายการท่ีได้บันทึก

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

4.14 เคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษัทฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการท ารายการเฉพาะใน 

กรณีท่ีเปน็สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการค้า

ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส าคัญ บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ 

ตามท่ีกล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเร่ืองการรับรู้รายได้ 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษัทฯจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ีรับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลังด้วย

ราคาทุนตัดจ าหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการใน

การจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 
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สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

บริษัทฯ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย เม่ือบริษัทฯถือครองสินทรัพย์ทางการเงินน้ันเพ่ือรับกระแส

เงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินต้น

และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันท่ีระบุไว้เท่าน้ัน  

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ท้ังน้ี ผล

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไร

หรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินทีมี่การก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่                            

(ตราสารทุน)  

ณ วันท่ีรับรู้รายการวันแรก บริษัทฯสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ได้ถือไว้เพ่ือค้าเป็นตราสารทุนท่ี

ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปล่ียนการจัดประเภทในภายหลังได้ ท้ังน้ี 

การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเปน็รายตราสาร  

ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของก าไรหรือ

ขาดทุนได้ในภายหลัง  

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นการได้รับคืนของ

ต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน บริษัทฯจะรับรู้รายการน้ันในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อก าหนดให้ประเมิน

การด้อยค่า  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 

ยกเว้นหน้ีสินตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกส าหรับหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการท า 

รายการ และจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธี

ดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ท้ังน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตัดรายการหน้ีสินทางการเงินและการตัดจ าหน่ายตามวิธี

ดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน โดยการค านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ าหน่ายค านึงถึงค่าธรรมเนียมหรือ

ต้นทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงน้ันด้วย ท้ังน้ี ค่าตัดจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงแสดงเป็นส่วน

หน่ึงของต้นทุนทางการเงินในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเม่ือสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์น้ันได้สิ้นสุดลง หรือได้มี

การโอนสิทธิท่ีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์น้ัน รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบท้ังหมดของ

สินทรัพย์น้ัน หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์น้ัน  

บริษัทฯตัดรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหน้ีสินน้ันแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันน้ัน 

หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันน้ัน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผู้ให้กู้ราย

เดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคัญ จะถือว่า

เป็นการตัดรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของก าไรหรือ

ขาดทุน  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

บริษัทฯรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีท้ังหมดท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณจากผลต่างของกระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตาม

สัญญากับกระแสเงินสดท้ังหมดท่ีบริษัทฯคาดว่าจะได้รับช าระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงโดยประมาณของ

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันท่ีได้มา 

ในกรณีท่ีความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับต้ังแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก บริษัทฯวัด

มูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะท่ี

หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญนับต้ังแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก บริษัทฯวัดมูลค่าผล

ขาดทุนด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุท่ีเหลืออยู่ของเคร่ืองมือทางการเงิน  

บริษัทฯพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญเม่ือมีการค้างช าระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน 

และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินน้ันมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญา เม่ือมีการค้างช าระการจ่ายเงินตาม

สัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี บริษัทฯ  อาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินน้ันมีการเพ่ิมข้ึนของความ

เสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญและมีการผิดสัญญาโดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความ

น่าเช่ือถือ  ด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร  

บริษัทฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการค้า ดังน้ัน ทุกวันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน บริษัทฯจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุน

ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของลูกหน้ีการค้า 

การค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต จากประสบการณ์ในอดีต 

ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเก่ียวกับลูกหน้ีน้ันและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ  

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ าหน่ายออกจากบัญชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป  

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเม่ือ

บริษัทฯมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และบริษัทฯมีความต้ังใจท่ีจะช าระด้วยยอดสุทธิ 

หรือต้ังใจท่ีจะรับสินทรัพย์และช าระหน้ีสินพร้อมกัน 

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผู้อื่น 

โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลค่า บริษัทฯใช้

ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์

หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่า

ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้อง

กับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันให้มากท่ีสุด  

 ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม

ระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเปน็ข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 
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 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมส าหรับ

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝา่ยบริหารจ าเปน็ต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ือง

ท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ

ต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว้ การใช้ดุลย

พินิจและการประมาณการท่ีส าคัญมีดังน้ี 

การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 

ในการประมาณการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณ

มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะได้รับจากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากการ

เปล่ียนแปลงของราคาขายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลังวันท่ีในงบการเงิน และฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลย

พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินค้าท่ีเสื่อมสภาพและเคล่ือนไหวช้า โดยค านึงถึงอายุของสินค้า

คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะน้ัน 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า

คงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก

การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้

ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพย์น้ัน 

 การรับประกันสินค้าเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่ลูกค้า 

ในการประมาณค่าใช้จ่ายการรับประกันสินค้า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการ

รับคืนหรือซ่อมแซมสินค้า ส าหรับสินค้าท่ีขายระหว่างปีและมีการรับประกัน โดยค านึงถึงประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลการ

เรียกร้องค่าเสียหายจากการรับประกันท่ีมีอยู่ในขณะน้ัน 

คดีฟอ้งร้อง 

บริษัทฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟอ้งร้อง  

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างป ีบริษัทฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเปน็ไปตามเง่ือนไข

ทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่าน้ัน ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ

โดยสามารถสรุปได้ดังน้ี 

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน    

รายได้จากการขาย 198 159 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 2565 2564 นโยบายการก าหนดราคา 

รายได้อื่น 3 10 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

ซ้ือวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป 406 381 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 

ซ้ือสินทรัพย์ 8 3 ราคาท่ีตกลงร่วมกัน 

ค่าลิขสิทธ์ิ 18 17 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 

     ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังน้ี                                     

 (หน่วย: พันบาท) 

 2565 2564 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 8)   

ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   

   บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 61,153 35,060 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   

   บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 24 25 

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 16)   

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   

   บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 82,041 70,566 

เจ้าหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   

   บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 632 1,398 

ค่าลิขสิทธ์ิค้างจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   

   บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 4,909 3,803 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปสีิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 

ดังต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 84,256 82,791 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 5,290 4,131 

รวม 89,546 86,922 

 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พันบาท) 

 2565 2564 

เงินสด 306 411 

เงินฝากธนาคาร 197,624 177,107 

รวม 197,930 177,518 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์และเงินฝากประจ ามีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 

0.25 ต่อป ี 
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8. ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น  

    (หน่วย: พันบาท) 

 2565 2564 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   

อายุหน้ีคงค้างนับจากวันท่ีถึงก าหนดช าระ   

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 52,350 30,828 

ค้างช าระไม่เกิน 3 เดือน 8,803 4,232 

รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 61,153 35,060 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน   

อายุหน้ีคงค้างนับจากวันท่ีถึงก าหนดช าระ   

ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 483,975 379,727 

 

ค้างช าระ 

  

 ไม่เกิน 3 เดือน 3,752 6,615 

 3 - 6 เดือน 156 124 

 6 - 12 เดือน 80 4 

   มากกว่า 12 เดือน 2 - 

รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 487,965 386,470 

รวมลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 549,118 421,530 

ลูกหน้ีอื่น   

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 24 25 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 1,638 6,266 

รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 1,662 6,291 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 550,780 427,821 

 ระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วันถึง 60 วัน 

 

9. สินค้าคงเหลือ 

 (หน่วย: พันบาท) 

  

ราคาทุน 

การปรับลดราคาทุนให้

เปน็มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

สินค้าส าเร็จรูป 46,202 42,418 (769) (553) 45,433 41,865 

สินค้าระหว่างผลิต 31,884 37,056 (301) (449) 31,583 36,607 

วัตถุดิบ 106,662 102,456 (2,724) (4,884) 103,938 97,572 

วัตถุดิบระหว่างทาง 17,384 17,133 - - 17,384 17,133 

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 4,853 2,347 - - 4,853 2,347 

รวม 206,985 201,410 (3,794) (5,886) 203,191 195,524 
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ในระหว่างป ี2565 บริษัทฯได้บันทึกกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นจ านวนเงิน 

2 ล้านบาท โดยน าไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือท่ีรับรู้เปน็ค่าใช้จ่ายในระหว่างป ี

ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯได้บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นจ านวนเงิน 2 ล้าน

บาท โดยแสดงเปน็ส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย 

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ ากับธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลามากกว่า 3 เดือนนับจากวันท่ี

ได้มาและไม่มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 

11. เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 

ช่ือบริษัท 

 

ลักษณะธุรกิจ 

จัดต้ังข้ึน

ในประเทศ 

 

ทุนช าระแล้ว 

 

สัดส่วนเงินลงทุน 

 

ราคาทุน 

   2565 2564 2565 2564 2565 2564 

     (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) 

HI-LEX 

Vietnam 

Co., Ltd. 

ผลิตช้ินส่วน

 ยานยนต์ 

เวียดนาม 211,092                

ล้านดอง

เวียดนาม

หรือ 11.15 

ล้าน

เหรียญ

สหรัฐ 

211,092                

ล้านดอง

เวียดนาม

หรือ 11.15 

ล้าน

เหรียญ

สหรัฐ 

6.28 6.28  40,241 

 

 

 

 

 

บวก: ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (4,501) 2,536 

        35,740 40,241 

 

12.     อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 แสดงได้ดังน้ี 

  (หน่วย: พันบาท) 

 ท่ีดินและส่วน

ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร  รวม 

30 กันยายน 2565:    

ราคาทุน 93,510 161,877 255,387 

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม (4,076) (134,493) (138,569) 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 89,434 27,384 116,818 

30 กันยายน 2564:    

ราคาทุน 93,510 161,877 255,387 

หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม (4,076) (132,556) (136,632) 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 89,434 29,321 118,755 

  

 37,705 
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       การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนส าหรับป ี2565 และ 2564 แสดงได้ดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

 2565 2564 

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 118,755 120,784 

ค่าเสื่อมราคา (1,937) (2,029) 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 116,818 118,755 

 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 แสดงได้ดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

 2565 2564 

ท่ีดิน 332,400 332,400 

อาคาร 68,400 68,400 

รวม 400,800 400,800 

 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระซ่ึงใช้เกณฑ์ราคาตลาดส าหรับท่ีดินและใช้เกณฑ์วิธีต้นทุนทดแทนส าหรับอาคาร 

ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวถือเป็นระดับ 2 

13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 2565 2564 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 889,794 926,068 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 17) 5,274 5,039 

รวม 895,068 931,107 
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 (หน่วย: พันบาท) 

   เคร่ืองจักร 

อุปกรณ์ 

โรงงาน 

เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้ 

และแม่พิมพ์ 

    

  

 

ท่ีดินและ 

ส่วนปรับปรุง 

ท่ีดิน 

     

   

 

 

ยานพาหนะ 

เคร่ืองตกแต่ง   

 อาคารและ ติดต้ัง สินทรัพย์  

 ส่วนปรับปรุง 

อาคาร 

และอุปกรณ์ 

ส านักงาน 

ระหว่างติดต้ัง 

และก่อสร้าง 

 

รวม  

ราคาทุน        

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

ซ้ือเพ่ิม - 55 6,530 - 1,392 61,806 69,783 

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

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

30 กันยายน 2564 142,981 626,312 1,356,381 8,748 74,598 117,257 2,326,277 

ซ้ือเพ่ิม - 226 1,602 - 524 63,535 65,887 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - - (39,722) - (14,863) - (54,585) 

โอนเข้า (ออก) - 51,092 79,104 - 307 (107,104) 23,399 

30 กันยายน 2565 142,981 677,630 1,397,365 8,748 60,566 73,688 2,360,978 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

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

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 36 16,562 87,826 1,004 5,357 - 110,785 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/             

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

30 กันยายน 2564 278 241,840 1,089,959 3,273 64,859 - 1,400,209 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี 36 18,101 80,961 1,004 4,481 - 104,583 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/             

ตัดจ าหน่าย 
- - (18,750) - (14,858) - (33,608) 

30 กันยายน 2565 314 259,941 1,152,170 4,277 54,482 - 1,471,184 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

30 กันยายน 2564 142,703 384,472 266,422 5,475 9,739 117,257 926,068 

30 กันยายน 2565 142,667 417,689 245,195 4,471 6,084 73,688 889,794 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        

2564 (จ านวน 103 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)  110,785 

2565 (จ านวน 98 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)  104,583 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี

ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงิน 735 ล้านบาท (2564: 615 ล้านบาท)  
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 แสดงได้ดังน้ี 

   (หน่วย: พันบาท) 

  

คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ 

คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์

ระหว่างติดต้ัง 

 

 

รวม 

30 กันยายน 2565:    

ราคาทุน 88,150 9,047 97,197 

หัก: ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (83,510) - (83,510) 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 4,640 9,047 13,687 

30 กันยายน 2564:    

ราคาทุน 88,660 - 88,660 

หัก: ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (81,874) - (81,874) 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 6,786 - 6,786 

 

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส าหรับป ี2565 และ 2564 แสดงได้ดังน้ี 

 

   (หน่วย: พันบาท) 

   2565 2564 

มูลค่าตามบัญชีต้นปี   6,786 10,201 

ซื้อเพ่ิม   9,138 - 

ค่าตัดจ าหน่าย   (2,237) (3,415) 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี   13,687 6,786 

 

15.   เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

 (หน่วย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 2565 2564 

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 1.10 100,000 100,000 

    

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเป็นเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค ้าประกัน 
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16.    เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 

 (หน่วย: พันบาท) 

 2565 2564 

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  82,041 70,566 

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 382,753 293,588 

เจ้าหน้ีอื่น 27,538 20,156 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 89,666 92,151 

รวม 581,998 476,461 

 

17.     สัญญาเช่า 

 บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

 บริษัทฯท าสัญญาเช่าสินทรัพย์ ได้แก่ อุปกรณ์ส านักงานและยานพาหนะ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุ

สัญญาระหว่าง 1 - 5 ป ี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้  

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 สรุปได้ดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

 อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะ รวม 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 7,819 7,819 

เพ่ิมข้ึน - 138 138 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี - (2,918) (2,918) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 - 5,039 5,039 

เพ่ิมข้ึน 457 2,094 2,551 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี (54) (2,262) (2,316) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 403 4,871 5,274 

 

ข) หน้ีสินตามสัญญาเช่า  

 (หน่วย: พันบาท) 

 2565 2564 

จ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า 5,799 5,566 

หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจ าหน่าย (407) (271) 

รวม 5,392 5,295 

หัก: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,213) (2,263) 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 3,179 3,032 
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การเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564                              

มีรายละเอียดดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

 2565 2564 

ยอดคงเหลือต้นปี 5,295 8,558 

เพ่ิมข้ึน 2,551 138 

ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 179 273 

จ่ายค่าเช่า (2,633) (3,674) 

ยอดคงเหลือปลายปี 5,392 5,295 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 

30.1 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ค) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

 (หน่วย: พันบาท) 

 ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 2565 2564 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 2,316 2,918 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 179 273 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับสัญญาเช่าระยะสั้น 393 678 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 7,973 3,544 

 

ง) อื่น ๆ  

บริษัทฯมีกระแสเงินสดจ่ายท้ังหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 จ านวน 9 ล้านบาท (2564: 7 

ล้านบาท) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า นอกจากน้ี 

บริษัทฯมีรายการท่ีมิใช่เงินสดเพ่ิมข้ึนส าหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าเป็นจ านวนเงิน 3 ล้านบาท (2564: 

0.1 ล้านบาท) 
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18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

  (หน่วย: พันบาท) 

 ส ารอง

ผลประโยชน์   

หลังออกจาก

งาน 

ส ารอง

ผลประโยชน์  

ระยะยาวอื่น รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 41,253 5,427 46,680 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    

ต้นทุนบริการในปจัจุบัน  6,230 760 6,990 

ต้นทุนดอกเบ้ีย 966 70 1,036 

ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - (1,043) (1,043) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    

(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย    

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 4,078 - 4,078 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน (5,079) - (5,079) 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์ (2,037) - (2,037) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 45,411 5,214 50,625 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    

ต้นทุนบริการในปจัจุบัน  7,587 965 8,552 

ต้นทุนดอกเบ้ีย 1,161 85 1,246 

ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - (1,082) (1,082) 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:    

 

ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย    

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน (9,353) - (9,353) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 44,806 5,182 49,988 

  

 ระหว่างป ี2565 และ 2564 บริษัทฯคาดว่าไม่มีผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานท่ีต้องช าระภายใน 1 ปข้ีางหน้า 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ

ประมาณ 19 ป ี(2564: 17 ป)ี 
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 สมมติฐานท่ีส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังน้ี 

 2565 2564 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อัตราคิดลด 2.28 - 4.11 0.51 - 2.82 

อัตราการข้ึนเงินเดือน 2.5 - 5.5 2.5 - 5.5 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน (ข้ึนกับช่วงอายุ) 3.0 - 17.0 3.0 - 17.0 

 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ 

วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 สรุปได้ดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

 2565 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อัตราคิดลด (7,297) 8,727 

อัตราการข้ึนเงินเดือน  9,055 (7,616) 

 เพ่ิมข้ึน 10% 

ของฐานแต่ละช่วงอายุ 

ลดลง 10% 

ของฐานแต่ละช่วงอายุ 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน (2,842) 3,041 

   

 (หน่วย: พันบาท) 

 2564 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อัตราคิดลด (6,473) 7,722 

อัตราการข้ึนเงินเดือน  8,004 (6,725) 

 เพ่ิมข้ึน 10% 

ของฐานแต่ละช่วงอายุ 

ลดลง 10% 

ของฐานแต่ละช่วงอายุ 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน (2,548) 2,703 

 

19.    ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกันสินค้า 

รายการเปล่ียนแปลงส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 สรุปได้ดังน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 39,092 

เพ่ิมข้ึนในระหว่างป ี 36,925 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง                  (1,099) 

โอนกลับประมาณการหน้ีสิน (1,684) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 73,234 

เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 1,946 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง                  (809) 

โอนกลับประมาณการหน้ีสิน (393) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 73,978 
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 บริษัทฯบันทึกประมาณการหน้ีสินจากการรับประกันสินค้า โดยต้ังข้ึนในอัตราร้อยละของยอดขาย ซ่ึงอัตราดังกล่าวประมาณ

ข้ึนจากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต และข้อมูลการเรียกร้องค่าเสียหายจากการรับประกันท่ีมีอยู่ในขณะน้ัน 

20. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี

ส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน

ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ 

ในปจัจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

21. รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 

(หน่วย: พันบาท) 

 2565 2564 

ประเภทของสินค้า   

สายควบคุมรถยนต์ 1,766,113 1,815,156 

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 389,708 358,977 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 341,095 329,719 

การทดสอบช้ินส่วนผลิตภัณฑ์ 1,481 7,619 

อื่น ๆ 147,792 93,295 

รวม 2,646,189 2,604,766 

หัก: สิ่งตอบแทนท่ีจะจ่ายให้กับลูกค้า  (1,853) (2,256) 

รวมรายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า 2,644,336 2,602,510 

 

22.   ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายท่ีส าคัญดังต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

 2565 2564 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 485,818 472,628 

ค่าเสื่อมราคา 108,836 115,732 

ค่าตัดจ าหน่าย 2,237 3,415 

ส ารองการรับประกันสินค้า 1,553 35,241 

ค่าเช่า 8,366 6,999 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,407,870 1,360,384 

การเปล่ียนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต 1,388 (20,572) 

การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ) (2,092) 1,688 

ค่าบรรจุภัณฑ์ 10,807 10,954 
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23.  ภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 สรุปได้ดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

 2565 2564 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 7,866 9,953 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างช่ัวคราว 

และการกลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราว (404) (8,178) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรหรือขาดทุน 7,462 1,775 

 

จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 

และ 2564 สรุปได้ดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

 2565 2564 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับก าไร (ขาดทุน)                                                 

จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (900) 507 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับก าไรจาก                            

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 233 95 

รวม (667) 602 

 

รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

 2565 2564 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 216,070 238,880 

   

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20% 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 43,214 47,776 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีไม่ได้บันทึกในปก่ีอนและบันทึก

ในระหว่างปี (203) (7,876) 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 24) (36,605) (37,889) 

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 2,840 969 

ค่าใช้จ่ายท่ีมีสิทธิหักได้เพ่ิมข้ึน (1,784) (1,205) 

รวม (35,549) (38,125) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรหรือขาดทุน 7,462 1,775 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

 30 กันยายน 

2565 

30 กันยายน 

2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 94 123 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 8,821 8,840 

ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกันสินค้า 99 97 

อื่น ๆ 178 286 

ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (521) (556) 

เงินทดรองจ่ายค่าภาษีอากร - (291) 

สัญญาเช่า (3) (2) 

   รวม 8,668 8,497 

 

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  

ก าไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ

เงินลงทุน 2,007 2,907 

รวม 2,007 2,907 

 

24. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการต่าง ๆ ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 สิทธิประโยชน์ท่ีส าคัญบางประการสามารถสรุปได้ดังน้ี 

  การยกเว้น 

อากรขาเข้า 

การยกเว้น  

  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  

 บัตรส่งเสริม ส าหรับ ส าหรับก าไรสุทธิ วันเร่ิมใช้สิทธิ 

 การลงทุนเลขท่ี เคร่ืองจักร เปน็ระยะเวลา ในบัตรส่งเสริม 

การผลิตสายควบคุมส าหรับยานพาหนะและ

รางกระจกรถยนต์ 
1539(2)/2557 หมดอายุแล้ว 7 ปี 2 มีนาคม 2559 

การผลิตสายควบคุมส าหรับยานพาหนะและ

รางกระจกรถยนต์ 60-0797-0-00-1-0 

หมดอายุ                          

ภายในวันท่ี                                

19 มกราคม 2566 

7 ปี 4 พฤษภาคม 2560 

การผลิตสายควบคุมส าหรับยานพาหนะและ

ช้ินส่วน และรางกระจกรถยนต์และช้ินส่วน  61-1445-1-04-1-0 

หมดอายุ                          

ภายในวันท่ี                                

13 ธันวาคม 2564 

3 ป ี 2 เมษายน 2562 

การผลิตสายควบคุม รางกระจกรถยนต์และ

ช้ินส่วนสายควบคุม 63-0564-1-04-1-0 

หมดอายุ                          

ภายในวันท่ี                                

27 พฤษภาคม 2566 

3 ป ี 2 กรกฎาคม 2563 

การผลิตสายควบคุมส าหรับยานพาหนะและ

รางกระจกรถยนต์ 60-0798-0-00-1-0 

หมดอายุ                          

ภายในวันท่ี                                

19 มกราคม 2566 

7 ปี 
8 พฤศจิกายน 

2564 

การผลิตสายควบคุมส าหรับยานพาหนะและ

รางกระจกรถยนต์ 

60-0799-0-00-1-0 หมดอายุ                          

ภายในวันท่ี                                

19 มกราคม 2566 

7 ปี ยังไม่เร่ิมใช้สิทธิ 
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รายได้ของบริษัทฯจ าแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2565 และ 2564 สามารถสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

(หน่วย: พันบาท) 

 กิจการท่ีได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุน 

กิจการท่ีไม่ได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุน รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

รายได้จากการขาย       

 รายได้จากการขายใน

ประเทศ 2,277,751 2,157,203 220,868 320,090 2,498,619 2,477,293 

 รายได้จากการส่งออก 36,794 48,020 108,923 77,197 145,717 125,217 

รวมรายได้จากการขาย 2,314,545 2,205,223 329,791 397,287 2,644,336 2,602,510 

 

25. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย

จ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างป ี

26. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน

ได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงาน

ของส่วนงาน 

 บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์

และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย 

บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์

เดียวกับท่ีใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังน้ัน รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์

ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเปน็การรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2565 บริษัทฯมีรายได้จากกลุ่มบริษัทรายใหญ่จ านวน 4 กลุ่ม เป็นจ านวนเงิน 441 ล้านบาท  386 ล้านบาท 334 ล้าน

บาท และ 266 ล้านบาท ตามล าดับ (2564: 4 กลุ่มเป็นจ านวนเงิน 476 ล้านบาท 383 ล้านบาท 307 ล้านบาท และ 253 

ล้านบาท ตามล าดับ)  

27. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 

2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารอง

เล้ียงชีพน้ีบริหารโดย บริษัท เอไอเอ จ ากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วย

กองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวนเงิน 7 ล้านบาท (2564: 5 ล้าน

บาท) 
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28. เงินปันผล 

 

เงินปันผล 

 

อนุมัติโดย 

 

เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล               

จ่ายต่อหุ้น 

  (พันบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปสีิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2563 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2564 129,900 0.50 

เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับปี

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ      

เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 

103,920 0.40 

รวมเงินปันผลส าหรับป ี2564  233,820 0.90 

เงินปันผลประจ าปสีิ้นสุดวันท่ี 30 

กันยายน 2564 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2565 155,876 0.60 

เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับปี

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2565 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ       

เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

103,918 0.40 

รวมเงินปันผลส าหรับป ี2565  259,794 1.00 

 

29. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

29.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวนเงิน 70 ล้านบาท และ 0.16 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(2564: 45 ล้านบาท และ 0.22 ล้านเหรียญสหรัฐ) ท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ืออุปกรณ์ 

29.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่า 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 บริษัทฯมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตท้ังสิ้นภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าท่ี

สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่าและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได้ ดังน้ี 

    (หน่วย: ล้านบาท) 

 2565 2564 

จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 16 30 

มากกว่า 1 ปแีต่ไม่เกิน 5 ป ี 4 15 

รวม 20 45 

 

29.3  ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาค่าสิทธิ 

 บริษัทฯได้ท าสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง ในต่างประเทศเพ่ือการใช้

เคร่ืองหมายการค้า และรับข้อมูลด้านการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยภายใต้เง่ือนไขตาม

สัญญา บริษัทฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 2 คร้ังตามอัตราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงในระหว่างปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 

บริษัทฯมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เปน็ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 18 ล้านบาท (2564: 17 ล้านบาท) 
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29.4 การค ้าประกัน 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 บริษัทฯมีหนังสือค ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจ านวน 3 

ล้านบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการค ้าประกันการใช้ไฟฟา้ 

29.5 คดีฟอ้งร้อง 

 จากกรณีท่ีกรมศุลกากรได้เข้าตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย และได้กล่าวหาว่าบริษัทฯส าแดงพิกัดประเภทอัตราศุลกากร

สินค้าน าเข้าในใบขนสินค้าขาเข้าระหว่างป ี2546 ถึง 2549 ต ่ากว่าความเป็นจริง จ านวน 3 ล๊อต โดยประเมินอากรขาเข้าและ

ภาษีมูลค่าเพ่ิมขาด ล๊อต 1 และ 3 เป็นเงินจ านวนเงินรวม 17.90 ล้านบาท และ 5.67 ล้านบาท ตามล าดับ และทุนทรัพย์

ส าหรับล๊อต 2 เท่ากับ 3.84 ล้านบาท  ซ่ึงยังไม่รวมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม   

 ล๊อต 1: ในเดือนกันยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลาง มีค าพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขาเข้า และเงินเพ่ิมอากรขา

เข้า แต่บริษัทฯไม่มีอ านาจฟอ้งกรมสรรพากรขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เน่ืองจากบริษัทฯยังไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ต่อมาเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดี

ช านัญพิเศษมีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2564 วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2564 วันท่ี 

22 มีนาคม 2564 และ วันท่ี 7 มิถุนายน 2564 ศาลภาษีอากรกลางได้อ่านค าพิพากษาศาลฎีกาท้ังหมด 14 คดีแล้ว โดยมีค า

พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีคิดจากอากรขาเข้า 

 ปจัจุบันบริษัทฯได้รับเงินคืนมาบางส่วน และส่วนท่ีเหลืออยู่ในระหว่างด าเนินการขอคืน 

 ล๊อต 2: ในเดือนธันวาคม 2561 ศาลภาษีอากรกลาง มีค าพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขาเข้า และเงินเพ่ิมอากรขา

เข้า แต่บริษัทฯไม่มีอ านาจฟอ้งกรมสรรพากรขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เน่ืองจากบริษัทฯยังไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ต่อมาเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2562 ศาล

อุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ มีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ต่อมาศาลฎีกาได้อนุญาตให้กรมศุลกากรฎีกา 

ท้ังน้ีเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทฯได้ย่ืนค าแก้ฎีกาต่อศาลฎีกาแล้ว 

 เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565 ศาลฎีกามีค าพิพากษาให้บริษัทฯชนะคดี และมีสิทธิขอคืนเงินอากรขาเข้า ต่อมาวันท่ี 26 

กรกฎาคม 2565 บริษัทฯได้ย่ืนหนังสือแจ้งต่อกรมศุลกากรเพ่ือขอให้พิจารณาด าเนินการคืนเงินอากรตามค าพิพากษา

ดังกล่าว 

 ล๊อต 3: ในเดือนธันวาคม 2562 ศาลภาษีอากรกลาง มีค าพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขาเข้า และเงินเพ่ิมอากร

ขาเข้า แต่บริษัทฯไม่มีอ านาจฟอ้งกรมสรรพากรขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เน่ืองจากบริษัทฯยังไม่ได้ใช้สิทธิ

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ต่อมาเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2563 

ศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ มีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ต่อมาศาลฎีกาได้อนุญาตให้กรมศุลกากร

ฎีกา ท้ังน้ีเม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯได้ย่ืนค าแก้ฎีกาต่อศาลฎีกาแล้ว 

 เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2565 ศาลฎีกามีค าพิพากษาให้บริษัทฯชนะคดี และมีสิทธิขอคืนเงินอากรขาเข้า ต่อมาวันท่ี 16 กันยายน 

2565 บริษัทฯได้ย่ืนหนังสือแจ้งต่อกรมศุลกากรเพ่ือขอให้พิจารณาด าเนินการคืนเงินอากรตามค าพิพากษาดังกล่าว  

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

สินทรัพย์ทางการเงิน เงินลงทุนในตราสารทุน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงทางการเงินท่ี

เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังน้ี  
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ความเส่ียงด้านเครดิต 

 บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจต้องสูญเสีย

จากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ลูกหนี้การค้า 

 บริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและข้ันตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุน

ทางการเงินท่ีมีสาระส าคัญ นอกจากน้ี บริษัทฯมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหน้ีการค้าอย่างสม ่าเสมอ และการจัดส่งสินค้า

ให้กับลูกค้ารายใหญ่มักจะมีการขอหนังสือรับรองด้านเครดิต (Letters of credit) หรือการประกันสินเช่ือแบบอื่น ๆ จาก

ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นท่ีมีช่ือเสียง นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษัทฯ เป็นการให้สินเช่ือแบบไม่กระจุกตัวเน่ืองจาก

บริษัทฯมีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จ านวนมากราย 

บริษัทฯพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการต้ังส ารองของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

ค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงค้างนับจากวันท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตท่ี

คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้า การค านวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน

ค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลท่ีมีความ 

สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วันท่ีรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการ

คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยท่ัวไป บริษัทฯจะตัดจ าหน่ายลูกหน้ีการค้าออกจากบัญชีหากลูกหน้ีน้ันค้างช าระเกิน

กว่าหน่ึงป ีและบริษัทฯไม่ได้มีการด าเนินการตามกฎหมายกับลูกหน้ีรายดังกล่าว 

เครือ่งมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร 

 บริษัทฯบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีเก่ียวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารและสถาบันการเงินโดยจะลงทุนกับคู่สัญญาท่ี

ได้รับการอนุมัติแล้วเท่าน้ันและอยู่ในวงเงินสินเช่ือท่ีก าหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย  ซ่ึงอาจมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโดย

กรรมการบริหารน าเสนอเพ่ือขออนุมัติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การก าหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความ

เสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากผิดนัดช าระของคู่สัญญา 

 ความเส่ียงด้านตลาด 

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีเปน็สกุลเงินตรา

ต่างประเทศ ดังน้ี 

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน)   (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียสหรัฐอเมริกา 1.3 0.9 1.0 0.6 37.91 33.92 

เยน 8.0 4.3 91.7 104.3 0.26 0.30 

ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของบริษัทฯจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างสมเหตุสมผลของ

อัตราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และสกุลเงินเยน โดยก าหนดให้ตัวแปรอื่นท้ังหมดคงท่ี ท้ังน้ี ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีน้ี
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เกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงิน รวมถึงตราสารอนุพันธ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

ท่ีไม่ได้ก าหนดให้เปน็เคร่ืองมือท่ีใช้ปอ้งกันความเสี่ยง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 

 2565 2564 

 

สกุลเงิน เพ่ิมข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อ

ก าไรก่อนภาษี เพ่ิมข้ึน / ลดลง 

ผลกระทบต่อ

ก าไรก่อนภาษี 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา + 12 1.1 +12 0.8 

 - 12 (1.1) -12 (0.8) 

เยน + 7 (2.6) +7 (3.6) 

 - 7 2.6 -7 3.6 

ท้ังน้ี ข้อมูลน้ีไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตรา

ตลาดในปจัจุบัน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 2564 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และ

ส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบก าหนด หรือ วันท่ีมีการก าหนดอัตรา

ดอกเบ้ียใหม่ (หากวันท่ีมีการก าหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้ดังน้ี 

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 2565 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย    

 ภายใน  ปรับข้ึนลง ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1-5 ป ี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแท้จริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 118.9 79.0 197.9 0.05 - 0.25 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - - - 550.8 550.8 - 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 296.2 - - - 296.2 0.55 - 0.60 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท

ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - - - 35.7 35.7 - 

 296.2 - 118.9 665.5 1,080.6  

       

หน้ีสินทางการเงิน       

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 100.0 - - - 100.0 1.10  

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น - - - 582.0 582.0 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2.2 3.2 - - 5.4 3.75 และ 5.02 

 102.2 3.2 - 582.0 687.4  
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   (หน่วย: ล้านบาท) 

 2564 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย    

 ภายใน  ปรับข้ึนลง ไม่มีอัตรา  อัตราดอกเบ้ีย 

 1 ปี 1-5 ป ี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแท้จริง 

      (  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 113.7 63.8 177.5 0.05 - 0.25 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - - - 427.8 427.8 - 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 358.6 - - - 358.6 0.55 - 0.95 

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัท

ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - - - 40.2 40.2 - 

 358.6 - 113.7 531.8 1,004.1  

       

หน้ีสินทางการเงิน       

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 100.0 - - - 100.0 1.10  

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น - - - 476.5 476.5 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2.3 3.0 - - 5.3 3.75 

 102.3 3.0 - 476.5 581.8  

  

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 บริษัทฯมีการก ากับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยผู้บริหาร

พิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน บริษัทฯมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนท่ี

หลากหลายอย่างเพียงพอ ลดผลกระทบจากการผันผวนของกระแสเงินสด 

 รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และ 

2564 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาท่ียังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปจัจุบัน สามารถแสดงได้ดังน้ี 

 
(หน่วย: พันบาท) 

 2565 

 
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ป ี รวม 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์    

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 100,271 - 100,271 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 581,998 - 581,998 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,403 3,396 5,799 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 684,672 3,396 688,068 
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(หน่วย: พันบาท) 

 2564 

 
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ป ี รวม 

 

รายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์    

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 100,271 - 100,271 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 476,461 - 476,461 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,418 3,148 5,566 

รวมรายการท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ 579,150 3,148 582,298 

 

30.2  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ีย

ในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของเคร่ืองมือทางการเงินเปรียบเทียบกับจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงได้

ดังน้ี  

  (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

 มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงิน     

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ี

ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 

26 36 26 40 

บริษัทฯค านวณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนโดยใช้วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตาม

บัญชี ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวถือเป็นระดับ 3 

 ในระหว่างปปีจัจุบัน กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

และไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

31. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษัทฯ คือ การจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทฯมีอัตราส่วนหน้ีสิน

ต่อทุนเท่ากับ 0.54:1 (2564: 0.46:1) 

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  

 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติเสนอการจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2565 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวนเงิน 155.9 ล้านบาทซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯจะเสนอต่อท่ีประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2566 เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 

 
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report) ฉบับน้ีแล้ว และ

ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่

ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากน้ีบริษัทขอรับรองว่า  

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One 

Report) ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และ

กระแสเงินสดของบริษัท  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปดิเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปดิเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญท้ังของ

บริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง

ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ 30 กันยายน 2565 

ของบริษัทแล้ว ซ่ึงครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ัง

การกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท 

 

ในการน้ีเพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารท้ังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้

มอบหมายให้ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี

ลายมือช่ือของ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องของ

ข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 

 ชื่อ    สกุล ต ำแหน่ง   ลำยมือชื่อ 

 

1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร     ประธานกรรมการ            

 

2. นายสริศ   พัฒนะเมลือง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /      

   กรรมการผู้จัดการ             

   

 ชื่อผู้รับมอบอ ำนำจ       ต ำแหน่ง                                       

 

 นางสาวสิริณา   พัฒนะเมลือง   ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส ส่วนงานบริหารธุรกิจ     

       

  

 ท้ังน้ี มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้อง

ร่วมกันรับผิดต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนเน่ืองจากการเปิดเผย

ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนท่ัวไป โดยแสดงข้อความท่ีเป็นเท็จในสาระส าคัญหรือปกปิดข้อความจริงท่ีควร

บอกให้แจ้งในสาระส าคัญ ในกรณีของงบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ

บริษัท หรือรายงานอื่นใดท่ีต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จ ากัดความรับผิดไว้เฉพาะ

กรรมการและผู้บริหารท่ีลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่าน้ัน อย่างไรก็ดี

กรรมการหรือผู้บริหารซ่ึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยต าแหน่งหน้าท่ีตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือ

การขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งน้ัน ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้

รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงใน

การควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของบริษัท (Compliance) 

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการ

บริษัท 

 

 
นายสรรเสริญ จุฬางกูร  

ประธานกรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังคร้ังแรก : 2 เมษายน 2548 

อายุ : 80 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : 83,115,000 หุ้น (31.99%) 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ : บิดานายทวีฉัตร จุฬางกูร และนายณัฐพล จุฬางกูร 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ดุษฎีบัณฑิต 

 

ประวัติการอบรม : ไม่มี 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

2521 - ปัจจุบัน 

 

2521 - พฤศจิกายน 2561 

ประธานกรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2515 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี  โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ทุกชนิด 

2525 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   

กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้

อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท 

ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง 

และปลอกสาย 

2529 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้อินดสั

ตรี  

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างท า

แบบพิมพ์ 

2530 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอม

โพเน้นท์  

ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์ 

2531 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  บจ.บางกอก อีเกิล วิง  ผลิตชิ้นส่วน Press Part 
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ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

กรรมการ 

2531 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   

กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างท า

พวงมาลัยรถยนต์และกระปุก

เกียร์รถยนต์ 

2533 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมทที

เรียล  

น าเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก 

ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก 

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต 

บอดี้ เวิร์ค  

ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จาก

การป๊ัมขึ้นรูป   ชิ้นส่วนท่อไอเสีย 

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ 

 

 

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท 

แมนูแฟคเจอร่ิง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและ

อุปกรณ์เลื่อน 

2534 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมทที

เรียล แมนูแฟคเจอร่ิง  

ผลิต Dry Mat, Sound 

Insulation แผ่นพลาสติก แผ่น

เส้นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพ่ือใช้

ประกอบรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ 

2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   

กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ฮิตาชิ แอสเตโม ชลบุรี 

แมนูแฟก็เชอริง จ ากัด 

ผลิตโช๊คอัพ ชิ้นส่วนเคร่ืองยนต์

ระบบส่งก าลัง ระบบเบรค ระบบกัน

สะเทือนหรือระบบสติร่ิง 

2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ  ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel 

Sheet, Resin Felt 

2537 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัด

นิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย 

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสั

ตรี  

ผลิตผ้าส าหรับหุ้มเบาะรถยนต์ 

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัส

ตรี  

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟม

เบาะรถยนต์ 

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  

แมนูแฟค็เจอร่ิง  

ผลิตชิ้นส่วนยางส าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ และ

อิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ 

2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการ 

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษส าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ 

2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ    

กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอ

ร่ิง  

ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ 

รวมท้ังชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์

ยานพาหนะทุกชนิด 

2540 - ปัจจุบัน 

 

ประธานกรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท  ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อค

ประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์

ฝากระบะท้าย ห่วงล็อคประตู  

2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียร่ิง เซ็น

เตอร์  

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ 

เคร่ืองฉีดพลาสติกโลหะงานไม้ 

2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   

ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดสัตรี  ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบ

ชิ้นส่วนรถยนต ์

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจ.แอเดียนท์ แอนด ์ซัมมิท ผลิตเบาะน่ังรถยนต์ 
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ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม คอร์ปอเรชั่น 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอช เอส เอช  ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น 

2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์  ผลิต น าเข้า ส่งออก และรับจ้าง

ผลิตพรมปูพ้ืน หัวหมอนเบาะ

รถยนต์ 

2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอลฟ์

คลับ 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี 

เวียดนาม 

ผลิตชิ้นส่วนเบาะท่ีน่ังรถยนต์ 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท   ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอ

ร่ิง  

ผลิตเบรคมือรถยนต์ 

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท รีเทอร์ นิทโตกุ 

ซาวด์ พรู๊ฟ  

ผลิตเพ่ือขา 

 

ยและส่งออกซ่ึงวัสดุกันเสียง

ส าหรับรถยนต์ 

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ 

เชียงใหม่ คันทรีคลับ 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็น

เตอร์  

ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ 

ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์

และสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 

วิเคราะห์วิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี ออกแบบเคร่ืองมือ 

แม่พิมพ์และกระบวนการผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์ 

2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วน

รถยนต์ 

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้สกิลล์  

เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม 

 

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์วิส 

เซ็นเตอร์ 

Coil Steel, Slitter Steel  

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศ

ไทย) 

ประกอบกิจการโรงงานผลิต

ชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ของ

ยานพาหนะ 
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นายทวีฉัตร จุฬางกูร  

กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังคร้ังแรก : 2 เมษายน 2548 

อายุ : 50 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : 21,942,600 หุ้น (8.45%) 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร และพ่ีชายนายณัฐพล จุฬางกูร 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขา Finance Webster University 

 

ประวัติการอบรม  

 Director Accreditation Program (DAP109/2014) 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

ธันวาคม 2561 – ปัจจุบัน 

 

2546 - ปัจจุบัน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  

 

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้อินดสั

ตรี  

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างท า

แบบพิมพ์ 

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัส

ตรี  

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟม

เบาะรถยนต์  

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษส าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ 

2539 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอ

ร่ิง 

ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ 

รวมท้ังชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์

ยานพาหนะทุกชนิด 

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดสัตรี ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบ

ชิ้นส่วนรถยนต ์

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น  ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ทุกชนิด 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท 

แมนูแฟคเจอร่ิง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและ

อุปกรณ์เลื่อน 
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ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต 

บอดี้ เวิร์ค 

ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จาก

การป๊ัมขึ้นรูป 

ชิ้นส่วนท่อไอเสีย 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมทที

เรียล  

น าเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก 

ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียร่ิง เซ็น

เตอร์  

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ 

เคร่ืองฉีดพลาสติกโลหะงานไม้ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์  ผลิต น าเข้า ส่งออก และรับจ้าง

ผลิตพรมปูพ้ืน หัวหมอนเบาะ

รถยนต์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมทที

เรียลแมนูแฟคเจอร่ิง  

ผลิต Dry Mat, Sound 

Insulation แผ่นพลาสติก แผ่น

เส้นใยอัดและแผ่นพลาสติก เพ่ือใช้

ประกอบรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอลฟ์

คลับ 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสั

ตรี  

ผลิตผ้าส าหรับหุ้มเบาะรถยนต์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างท า

พวงมาลัยรถยนต์และกระปุก

เกียร์รถยนต์ 

2546 - ปัจจบุัน กรรมการ บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี 

เวียดนาม  

ผลิตชิ้นส่วนเบาะท่ีน่ังรถยนต์ 

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท  โอโตพาร์ท ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้

อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท 

ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง    

และปลอกสาย 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอ

ร่ิง  

ผลิตเบรคมือรถยนต์ 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  

แมนูแฟค็เจอร่ิง 

ผลิตชิ้นส่วนยางส าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ และ

อิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ 

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิ้นส่วนยางส าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ และ

อิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ 

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ 

เชียงใหม่ คันทรีคลับ 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ 

แอ็คเซ็ส 

 

ประกอบกิจการจัดหา ซ้ือ ขาย และ

ให้เช่าเคร่ืองจักร รวมท้ังอุปกรณ์

ชิ้นส่วนของสินค้า 

ประเภทดังกล่าวทุกประเภท 

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้สกิลล์  

เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม 

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็น

เตอร์  

ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ 

ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์

และสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 

วิเคราะห์วิจัยและพัฒนา
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ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

เทคโนโลยี ออกแบบเคร่ืองมือ 

แม่พิมพ์และกระบวนการผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์ 
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นายสริศ พัฒนะเมลือง  

กรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการผู้จัดการ 

 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังคร้ังแรก : 2 เมษายน 2548 

อายุ : 47 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : 10,592,000 หุ้น (4.08%) 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ พ่ีชาย นายสันติ พัฒนะเมลือง และน้องชาย นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา 

 

ประวัติการอบรม  

 Director Accreditation Program (DAP172/2020) 

 Director Certification Program (DCP42/2004) 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

กรรมการผู้จัดการ  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์  

และชดุควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษส าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้

อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภทซิงค์ 

พลาสติก เหล็ก ทองเหลอืง 

ปลอกสาย 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 

แมนูแฟค็เจอร่ิง  

ผลิตชิ้นส่วนยางส าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ และ

อิเล็กทรอนิคส์และอื่นๆ 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ ใช้เช่าและจ าหน่ายโรงงาน 
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นายทาโร่ เทราอุรา 

กรรมการ 

 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังคร้ังแรก : 9 กุมภาพันธ์ 2565 

อายุ : 45 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : ไม่มี 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ : ไม่มี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 B.A. in Civil Engineering Osaka City University Osaka, ญ่ีปุน่ 

 

ประวัติการอบรม : ไม่มี 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

2565 - ปัจจุบัน กรรมการ   บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ HI-LEX Hungary Cable 

System Manufacturing 

LLC. 

ผลิตสายควบคุมรถยนต์  

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX EUROPE GMBH ออกแบบวิจัยและพัฒนา 

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ HI-LEX Czech, s.r.o. ผลิตชุดควบคุมรางกระจก

หน้าต่างและหน้าต่างบานเลื่อน

รถยนต์  

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Autoparts 

(Shenyang) Co., Ltd 

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุด

ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถยนต์ 

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia 

 

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Parts 

Indonesia 

ผลิตชิ้นส่วนส าหรับรถยนต์ 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Cirebon ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุด

ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถยนต์ 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ TSK of America Inc. บริษัทผู้ถือหุ้น  
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ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Controls Inc. 

 

ผลิตชุดควบคุมรางกระจก

หน้าต่างและหน้าต่างบานเลื่อน

รถยนต์ 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX America Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ 

 

Daedong HI-LEX of 

America Inc. LLC. 

ผลิตชุดควบคุมรางกระจก

หน้าต่างรถยนต์และชุดแผง

ควบคุมประตูรถยนต์  

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Mexicana, S.A 

DE.C.V 

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ Yantai TSK Cable System 

Co., Ltd. 

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุด

ควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถยนต์ 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ 

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ Dae Dong System Co., 

Ltd. 

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ 

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Vietnam Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Medical Corp. ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ 
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นายณัฐพล จุฬางกูร  

กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังคร้ังแรก : 1 มกราคม 2564 

อายุ : 46 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : ไม่มี 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร และน้องชายนายทวีฉัตร จุฬางกูร 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท : Lincoln University USA 

 

ประวัติการอบรม  

 Director Accreditation Program (DAP179/2021) 

 Director Certification Program (DCP 314/2022) 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

2564-ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2545-ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดสั

ตรี 

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างท า

แบบพิมพ์ 

2545-ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ 

2545-ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ซัมมิท แอดวานซ์ แมทที

เรียล 

น าเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก 

ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก 

2545-ปัจจุบัน ประธานบริหาร / กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอลฟ์ 

คลับ 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 

2545-ปัจจุบัน ประธานบริหาร / กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.แอ็คม่ี รีเฟรชเมนท์ ประกอบกิจการขายสินค้าและ

ให้บริการ/บริการด้านซัก อบ รีด 

ส าหรับโรงแรม อุตสาหกรรม และ

ลูกค้าปลีกย่อย 

2550 – ปัจจุบัน ประธานบริหาร / กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ 

เชียงใหม่ คันทรี คลับ 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ/

บริการ 
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ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บล.ซัมมิท  ออนกรีน มีเดีย ประกอบกิจการด้านสื่อ สิ่งพิมพ์ 

2551 – ปัจจุบัน ประธานบริหาร / กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. เรียลแลนด์ ดิเวลล็อป

เมนท์ 

อพาร์ทเมนท์ 

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เดอะ ทีเจ จอมเทียน พัทยา โรงแรม/บริการ 

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.แอมเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อาคารพาณิชย์ – เช่า 
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นายสันติ พัฒนะเมลือง  

กรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังคร้ังแรก : 12 กุมภาพันธ์ 2561 

อายุ : 44 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : 10,602,400 หุ้น (4.08%) 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ น้องชายนายสริศ พัฒนะเมลือง และนางสาวสิริณา  พัฒนะเมลือง 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ประวัติการอบรม  

 Director Accreditation Program (DAP156/2019) 

 Director Certification Program (DCP253/2018) 

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

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์และชุดควบคุมราง

กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส ์2 ซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส ์ ซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. อมตะ ปีโตรเลียม ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับพลังงาน 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดี

เวลลอปเมนท ์

ซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์ 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร ์ ผลิตช้ินสว่นยางส าหรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์  

และอิเล็กทรอนิคส ์ และอื่นๆ 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท สเตียริง วลี ผลิตพวงมาลัยรถยนต์ ฝาครอบแตร 

และหัวเกียร์รถยนต์ 

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร ์

แมนูแฟค็เจอร่ิง 

ผลิตช้ินสว่นยางส าหรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์  

และอิเล็กทรอนิคส ์ และอื่นๆ 

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.อมตะ ซัมมิท เรดด้ี บิลท์ ให้เช่าและจ าหน่ายโรงงาน 
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นายฮาจิเมะ  คาโตะ 

กรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ผู้จัดการท่ัวไปส่วนวิจัยและพัฒนา 

 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังคร้ังแรก : 12 กุมภาพันธ์ 2561 

อายุ : 59 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : ไม่มี 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ : ไม่มี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 Faculty of Science and Engineering, Department of Metallurgical Engineering,  

Kindai University 

 

ประวัติการอบรม   

 Director Accreditation Program (DAP146/2018) 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ผู้จัดการท่ัวไปส่วนงานวิจัย

และพัฒนา 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

 2555 - มกราคม 2561 รองประธาน HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
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นายปริญญา ไววัฒนา 

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ, กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังคร้ังแรก : 2 เมษายน 2548 

อายุ : 74 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : ไม่มี 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ : ไม่มี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ประวัติการอบรม  

 Director Accreditation Program (DAP 35/2005)  

 Audit Committee Program (ACP 9/2005) 

 Director Certification Program (DCP 72/2006) 

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

 Role of the Compensation  Committee (RCC 10/2010) 

 AC vs การเปล่ียนแปลงรายงานทางการเงินป ี2554 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

1 กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.สายการบินนกแอร์ ธุรกิจสายการบิน 

กุมภาพันธ์ 2563 – ปัจจุบัน 

 

มกราคม 2563 – ปัจจุบัน 

 

มีนาคม 2561 – ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการอิสระ 

บมจ.นวนคร อสังหาริมทรัพย์ 

พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน 

 

2548 - ปัจจุบัน 

 

 

2548 - พฤษภาคม 2559 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

ประธานกรรมการก ากับดูแล

กิจการ 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหาและก าหนด

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล การลงทุนบริษัทอื่น 



 

213 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ค่าตอบแทน 

กรรมการการลงทุน 

ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี / สือ่สาร 
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นายอภินันท์  ณ ระนอง 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังคร้ังแรก : 2 เมษายน 2548 

อายุ : 72 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : ไม่มี 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ : ไม่มี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ประวัติการอบรม  

 Director Accreditation Program (DAP35/2005)  

 Audit Committee Program (ACP 9/2005) 

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

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน 

 

2548 - ปัจจุบัน 

 

2548 - พฤษภาคม 2559 

ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

พฤษภาคม 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจ

เม้นท์  

ผู้จัดการกองทรัสต์เพ่ือลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ 

(เม่ือได้รับอนุมัติจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย) 
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นายฉัตรชัย  เอียสกุล 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังคร้ังแรก : 17 พฤษภาคม 2553 

อายุ : 67 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : ไม่มี 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ : ไม่มี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การวางแผนและนโยบาย Northeastern University 

 

ประวัติการอบรม  

 Director Accreditation Program (DAP84/2010) 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

2553 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์ และการ

พิมพ์ 

ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์และ

การพิมพ์ 

บริษัททั่วไป 

2562 - ปัจจุบัน 

2554 - ปัจจุบัน 

กรรมการผู้จัดการบริษัท 

กรรมการบริษัท 

บจ. ธัญญกิจ เซอร์วิส โกดังและท่าเทียบเรือ 
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นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 

วันท่ีได้รับแต่งต้ังคร้ังแรก : 26 มกราคม 2559 

อายุ : 54 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : ไม่มี 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ : ไม่มี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

ประวัติการอบรม  

หลักสูตร : IOD 

 Director Accreditation Program (DAP13/2004) 

 Director Certification Program (DCP151/2011) 

 Financial Statements for Directors (FSD14/2011) 

 

หลักสูตร : EDP 

 TLCA Executive Development Program รุ่น 12 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

2559 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2543 - กันยายน 2560 

2556 - กรกฎาคม 2560 

 

2556 - 2557 

กรรมการ  

รองประธานกรรมการ 

 

รองประธานบริษัทฯ สายงาน

การตลาด 

บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี ผลิตและจ าหน่ายแบตเตอร่ี 

บริษัททั่วไป 

2546 - กรกฎาคม 2560 

 

2553 – 2557 

 

2558 - กันยายน 2560 

 

กรรมการ 

 

รองประธานอาวุโส 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค  ตัวแทนจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์ 

แบตเตอร่ีรถกอล์ฟ แบตเตอร่ี

เพ่ือแสงสว่าง และแบตเตอร่ีรถ

มอเตอร์ไซด ์
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ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ตุลาคม 2560 - มกราคม 

2561 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม  

2543 - กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล  ประกอบกิจการหลอมตะกั่วผสม

และตะกั่วบริสุทธิ ์

 

2551 - กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. 3เค แทร็คชั่น แบตเตอร่ี  ผลิตและจ าหน่ายงานโลหะ, ขาย, 

ให้เช่า และให้บริการบ ารุงรักษา

ซ่อมแซมแบตเตอร่ี 

2553 - กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส  ผลิตและจ าหน่ายเกี่ยวกับ

พลาสติกทุกชนิด 

2559 - 2563 กรรมการประจ าคณะ

บริหารธุรกิจและการบัญชี 

ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ         

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สถานบันการศึกษา 

กรกฎาคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์  การขนส่งและคลังสินค้าให้เช่า 
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นางสาวสิริณา  พัฒนะเมลือง  

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 

ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ  

 

อายุ : 48 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : 10,321,300 หุ้น (3.97%) 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ พ่ีสาวนายสริศ พัฒนะเมลือง และนายสันติ พัฒนะเมลือง 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโทสาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ประวัติการอบรม  

หลักสูตร IOD 

 เลขานุการบริษัท  

 Financial Statements for Directors (FSD26/2014) 

 Director Certification Program (DCP227/2016) 

 Ethical Leadership Program (ELP9/2017) 

หลักสูตร TLCA 

 Executive Development Program (EDP15/2014) 

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเน่ือง (CPD) ด้านบัญชี 6 ชม. : สภาวิชาชีพบัญชี 

 เร่ืองเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นท่ี 3/62 

 บัญชีบริหารเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ รุ่น 1/63 

 Corporate Finance รุ่นท่ี 2/64 (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams) 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

ตุลาคม 2561 -  ปัจจุบัน 

 

 

สิงหาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 

2561  

 

พฤษภาคม 2559  -  

กุมภาพันธ์ 2561  

 

2545 - ปัจจุบัน 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บัญชีและการเงิน 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

 

 

กรรมการ 

 

 

ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วน

งานบริหารธุรกิจ และส่วนงาน

จัดหา 

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ 

และชดุควบคุมรางกระจก

หน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการท่ัวไป – ส่วน บจ. ซัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า ผู้ผลิตน็อตพิเศษ ส าหรับ
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พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน 

ส านักงาน 

 

กรรมการ และ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

อุตสาหกรรมยานยนต์ 

เมษายน 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 

แมนูแฟค็เจอร่ิง 

ผลิตชิ้นส่วนยางส าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ และ

อิเล็กทรอนิคส ์และอื่นๆ 

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ และ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิ้นส่วนยางส าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ และ

อิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ 
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นางสาวภัทรา  ชัยยศบูรณะ 

ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจและ วิจัยและพัฒนา 

 

อายุ : 49 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : ไม่มี 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ ไม่มี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัย โคเวนทรี ประเทศอังกฤษ 

 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ประวัติการอบรม : ไม่มี 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

มกราคม 2562 - ปัจจุบัน 

 

 

 

มกราคม 2561 – ปัจจุบัน 

 

 

2555 - 2560 

ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส ส่วนงาน

ปฏิบัติการธุรกิจ และวิจัยและ

พัฒนา 

 

ผู้จัดการท่ัวไป – ส่วนงาน

ปฏิบัติการธุรกิจ 

 

ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด 

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
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นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม 

ผู้จัดการท่ัวไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ 

 

อายุ : 40 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : ไม่มี 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์  ไม่มี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโทหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

ประวัติการอบรม  

หลักสูตร : IOD 

 Company Secretary Program (CSP46/2012) 

 Company Reporting Program (CRP3/2012) 

 Board Reporting Program (BRP13/2014) 

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

 Financial Statement for Director (FSD42/2020) 

โดย TLCA 

 Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) 

 IR Certification 2016 

โดย SEC, SET 

 Smart Disclosure Program (SDP)  

 การใช้งานระบบ SPC Straight Through  

 Basic IR Training 

 Stock Valuation for IR 

 Good Practices for Analyst Presentation 

 แนวทางการจัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ป ี2556 

 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ป ี2558 

 Responsible Supply Chain Management ป ี2558 

 การจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม รุ่น 1 ป ี2558 

โดยสถาบันอื่นๆ 

 โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA รุ่นท่ี 78  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 

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

Inc.) 

 การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ป ี2559 AGM 100 ป ี2559 

 สิทธิและหน้าท่ีของผู้ถือหุ้น บนมิติ หยิน-หยาง : ขาว-ด า ท าในสิ่งท่ีถูกต้อง” 

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

Inc.) 

 Finance for Non-Finance Executive (PSR Management Training) 

 Rockefeller Habits Thailand Chapter Young Presidents’ Organization Inc.) 
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 CFO_IP#10 by Federal of Accounting Professions Under The Royal Patronage of His Majesty 

The King 

 The Better Way is your way (Certified Strengths Coach, Gallup) 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

1 ธันวาคม 2562 -  ปัจจุบัน 

 

 

ธันวาคม 2559 –  

30 พฤศจิกายน 2562 

 

 

พฤษภาคม 2559 - 31 

สิงหาคม 2564 

 
2557 – 10 พฤษภาคม 2564 

 

 
พฤษภาคม 2555 – 10 

พฤษภาคม 2564 
 

2555 - ธันวาคม 2559 

 

 

 

2554 – กันยายน 2562 

 

2551 - 2553 

ผู้จัดการท่ัวไป ส่วนงาน

บริหารธุรกิจ 

 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลัก 

ทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ 

 

เลขานุการคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

เลขานุการคณะกรรมการก ากับ

ดูแลกิจการ 

 

เลขานุการบริษัท 

 

 

หัวหน้าแผนกฝ่ายก ากับ

หลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์และนักลงทุน

สัมพันธ์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

 

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2550 - 2551 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ บจ.มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับยาน

ยนต์ 

2548 - 2550 เลขานุการผู้จัดการฝ่ายผลิต บจ.คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล  ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬาทาง

น ้า 
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นายวัชรินทร์  สยามรัตนกิจ 

ผู้จัดการท่ัวไป ส่วนงานผลิต 

 

อายุ : 44 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : ไม่มี 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์  ไม่มี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท การจัดการ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ประวัติการอบรม : ไม่มี 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน ผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานผลิต บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

1 มีนาคม 2553 - 30 

กันยายน 2563 

ผู้จัดการศูนย์การผลิต

เคร่ืองยนต์ 

บจ. เจนเนอรัลมอเตอร์ส 

เพาเวอร์เทรน 

ผลิตและส่งออกเคร่ืองยนต์ 
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นายสมเกียรติ  เกาะเต้น 

ผู้จัดการท่ัวไป ส่วนงานสนันสนุนการผลิต  

 

อายุ : 45 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : ไม่มี 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ :  ไม่มี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาบริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

ประวัติการอบรม : ไม่มี 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

1 มีนาคม 2565  – ปัจจุบัน 

 

 

2564 – 2565 

 

 

2563 – 2564 

 

2557 – 2562 

ผู้จัดการท่ัวไป – ส่วนงาน

สนับสนุนการผลิต 

 

ผู้จัดการท่ัวไป – ส่วนงาน

คุณภาพ 

 

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ 

 

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ใหม่ 

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
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นายทวีศักดิ์ งามพัตราพันธุ์ 

ผู้จัดการฝา่ยบัญชี 

 

อายุ : 51 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : ไม่มี 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ : ไม่มี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

ประวัติการอบรม : ไม่มี 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

16 มีนาคม 2565 - ปัจจุบัน 

 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. ไทยสตีลเคเบิล ผลิตและจ าหน่ายสายควบคุม

รถยนต์และรถจักรยานยนต์และ

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

รถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

16 ธันวาคม 2563 –  

15 มีนาคม 2565 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจ. ไอเดค เอเชีย (ไทยแลนด)์ ผลิตอุปกรณ์ควบคุมอิเลคโทร

นิคส์ 

16 ตุลาคม 2558 –  

31 มีนาคม 2563 

ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายบัญชี-

การเงิน 

บจ. สยามกลการอะไหล ่ ผู้จัดจ าหน่าย อะไหล่รถยนต์ 
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นางสาวศุภพิชญ์  โกศลพิริยธรรม 

เลขานุการบริษัท 

วันท่ีได้รับแต่งต้ัง : 14 พฤษภาคม 2564 

อายุ : 31 ป ี

ท่ีอยู่ติดต่อ : 121/99 ซอย 22 หมู่บ้าน แกรนด์วัลเล่ย์ หมู่ 3 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : ไม่มี 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์ : ไม่มี 

 

ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ประวัติการอบรม 

หลักสูตร IOD 

 Company Secretary Program (CSP 119/2021) 

 Company Reporting Program (CRP 29/2021) 

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

 Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 

หลักสูตรโดย TLCA 

 Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) 

หลักสูตรโดย SEC,SET 

 Smart Disclosure Program (SDP) 

 SETPortal & Strategic Shareholder , FSCOM 

 Sustainability Reporting Workshop : Transition from GRI G4 to GRI Standards 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 
 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

14 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน 

 

18 กรกฎาคม 2561 -  

13 พฤษภาคม 2564 

เลขานุการบริษัท 

 

 

เจ้าหน้าท่ีก ากับหลักทรัพย์ 

ประสานงานตลาดหลักทรัพย์

และนักลงทุนสัมพันธ ์

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

13 กันยายน 2556 -  

30 มิถุนายน 2561 

เลขานุการผู้บริหาร บจ. แวนด้าแพค ผลิตอุปกรณ์ประดับยนต์,ฉนวน

กันความร้อน และแพคเกจจ้ิง 
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    ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ตามตารางดังน้ี 

ชื่อบริษัท 

นาย

สรรเสริญ 

จุฬางกูร 

 

นายสริศ 

พัฒนะ

เมลือง 

 

นาย 

ทาโร่ 

เทราอุรา 

นายทวีฉัตร 

จุฬางกูร 

นายณัฐพล

จุฬางกูร 

นาย 

ฮาจิเมะ  

คาโตะ 

นายปริญญา  

ไววัฒนา 

นายอภินันท์ 

ณ ระนอง 

นาย 

ฉัตรชยั  

เอียสกุล 

นายวีรวัฒน์  

ขอไพบูลย ์

นายสันติ   

พัฒนะ

เมลือง 

นางสาว

สิริณา 

พัฒนะ

เมลือง 

นางสาว 

ภัทรา  

ชัยยศบูรณะ 

นางกสิตา  

พิทักษ์

สงคราม 

นาย

วัชรินทร์  

สยามรัตน

กิจ 

นาย

สมเกียรติ  

เกาะเต้น 

บริษัทจดทะเบียน                               

1 บมจ. ไทยสตีลเคเบิล  X, S /, //, S / /, ,//,S /, S /, //, S  ID, AC ID, AC ID, AC ID, AC /,  S - - - - - 

2 บมจ. ไทยบรรจภุัณฑ์ และการพิมพ์                /             

3 บมจ. ไอร่า แคปปิตอล            ID                 

4 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น            ID                 

5    บมจ. นวนคร            ID, AC                 

6    บมจ. สายการบินนกแอร์       ID          

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง                              

7 บจ. เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชั่น       /, S                       

8 บจ. เจ แม็ค พร็อพเพอร์ต้ี แอ็คเซ็ส       /, S                       

9 บจ. เจ อา เค โอโตพาร์ท   /     /                       

10 บจ. เอช เอส เอช  /                             

11 บจ. เอส เอ็น ซ ีซาวด์ พรู๊ฟ X, S                             

12 บจ. เอส ที บ ีเท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี  X, S     /, S                       

13 บจ. แปซฟิคิ กรุ๊ป                               

14 บจ. โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี  X, //, S     /, S                      

15 บจ. โอโต แอดวานซ ์แมททีเรียลแมนูแฟคเจอร่ิง  X, S     /, S                      

16 บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์        /, S             /, S   /, S       

17 บจ. ไทยซีทเบลท์  X, S                            

18 บจ. คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟค็เจอร่ิง  X, /, S /, S   /, S            /, S  /, S       

19 บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ท  X, /, S /, S    /, S                      

20 บจ. ซัมมิท เอ็นจิเนียร่ิง เซ็นเตอร์  X, //, S     /, S                      

21 บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร่ิง  X, S     /, S                      

22 บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอด้ี เวิร์ค  X, //, S     /, S                      

23 บจ. ซัมมิท แอดวานซ ์แมททีเรียล  X, S     /, S                      

24 บจ. ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท  X, /, S                            

25 บจ. ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอร่ิง  X, /, S                            

26 บจ. ซัมมิท โอโต บอด้ี สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  X, S     /, S                      

27 บจ. ซัมมิท โอโต บอด้ี อินดัสตรี  X, //, S     /, S                      

28 บจ. ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี  X, //, S     /, S                      

29 บจ. ซัมมิท โอซกูะ แมนูแฟคเจอร่ิง  X, S     /, S                      

30 บจ. ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ คันทรีคลับ X, S     /, S                      

31 บจ. ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น X, //, S     /, S -                     

32 บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ ์(ประเทศไทย)  X                            

33 บจ. ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอร่ิง  X, /, S      /, S                      

34 บจ. ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า  X, /. S /, S   /, S             /, S /, S       

35 บจ. ซัมมิท รีเทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ฟ  X, S                             

36 บจ. ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ X     /, S                       

37 บจ. ซัมมิท สเตียริง วีล /, S, X     /, S             /, S         

38 บจ. ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  X, S     /, S                      

39 บจ. ซัมมิท อินดัสตร้ี  (ประเทศไทย)        /                       

40 บจ. ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์  X, S                             

41 บจ. ธัญญกิจ เซอร์วิส                   /,-             

42 บจ. บางกอก อีเกิล วิง  /                             

43 บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค                    //           

 44 บจ. มารูบชิ ิซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม /, S     /                       

45 บจ. สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ /                             

46 บจ. อมตะ ซัมมิท เรดด้ี บิลท์   /, S                 /, S         

 47 บจ. อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์                X               

48 บจ. ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส ์ X, S     /, S                       

49 บจ. อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดัสตรี  X, S     /, S                       

50    บจ. ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท  /                            

51    บจ.แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น /, S                            

52    บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส ์                  /           

53    บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส ์2                    /, S         

54    บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส ์                    /, S         

55    บจ. อมตะ ปีโตรเลียม                    /, S         
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ชื่อบริษัท 

นาย

สรรเสริญ 

จุฬางกูร 

 

นายสริศ 

พัฒนะ

เมลือง 

 

นาย 

ทาโร่ 

เทราอุรา 

นายทวีฉัตร 

จุฬางกูร 

นายณัฐพล

จุฬางกูร 

นาย 

ฮาจิเมะ  

คาโตะ 

นายปริญญา  

ไววัฒนา 

นายอภินันท์ 

ณ ระนอง 

นาย 

ฉัตรชยั  

เอียสกุล 

นายวีรวัฒน์  

ขอไพบูลย ์

นายสันติ   

พัฒนะ

เมลือง 

นางสาว

สิริณา 

พัฒนะ

เมลือง 

นางสาว 

ภัทรา  

ชัยยศบูรณะ 

นางกสิตา  

พิทักษ์

สงคราม 

นาย

วัชรินทร์  

สยามรัตน

กิจ 

นาย

สมเกียรติ  

เกาะเต้น 

56    บจ. ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์                    /, S         

57 บจ.แอมเพิล พร็อพเพอร์ต้ี     /, S            

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

59 Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.     /                        

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

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

62 Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.     /                         

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

64 HI-LEX Corporation     X                         

65 
HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing   

   LLC. 
    X                       

  

66 HI-LEX India Private Ltd.     /      -                   

67 HI-LEX KANTO, Inc.     /                         

68    HI-LEX Miyagi, Inc     /                         

69 HI-LEX Saitama, Inc.     /                         

70 HI-LEX Shimane, Inc.     /                         

71 Izushi Cable, Inc.     /                         

72 Sun Medical Technology Research Corp.     /                         

73 Tajima TSK, Inc.     /                         

74 TSK (Korea) Co., Ltd.     /                         

75 TSK of America Inc.     /                         

76 HI-LEX EUROPE GMBH   /              

77 HI-LEX Czech, s.r.o.   X              

78 HI-LEX Autoparts (Shenyang) Co., Ltd   /              

79 PT. HI-LEX Indonesia   AC              

80 PT. HI-LEX Parts Indonesia   AC              

81 PT. HI-LEX Cirebon   AC              

82 HI-LEX Controls Inc.   /              

83 HI-LEX America Inc.   /              

84 Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.   /              

85 Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.   /              

86 Yantai TSK Cable System Co., Ltd.   /              

87 Dae Dong System Co., Ltd.   /              

88 HI-LEX Vietnam Co., Ltd.   /              

89 HI-LEX Medical Corp.   /              

 หมายเหตุ:       x  ประธานกรรมการ       /  กรรมการ       //  กรรมการบรหิาร       S  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม       ID  กรรมการอิสระ       AC  กรรมการตรวจสอบ       -  อ่ืนๆ 
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เอกสารแนบ 2  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอ่ย 

 

-ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 3  

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการ

ปฏิบัติงาน 

 
หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

 

นางสาวศุภิสรา  เกียรติคณารัตน์ 

ผู้จัดการฝา่ยตรวจสอบภายใน 

 

วันท่ีได้รับแต่งตั้ง 

26 พฤศจิกายน 2562    

 

อาย ุ: 49 ป ี

 

จ านวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 

ทางตรง : 1,804 หุ้น (0.00069%) 

ทางอ้อม : ไม่มี 

 

ความสัมพันธ์:  ไม่มี 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ประวัติการอบรม  

 มาตรฐานโอกาสทางธุรกิจและความเสี่ยงในโซ่อุปทาน 

 ISO9001 Lead Auditor 

 ISO14001 Lead Auditor 

 VDA 6.3 Process Auditor 

 IATF16949 Lead  Auditor 

 Five Core Tools for Management System 

 

ประวัติการกระท าความผิด : ไม่มี 

 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัทจดทะเบียน 

2563 – ปัจจุบัน 

 

2552 – ปัจจุบัน 

 

 

2562 - 2563 

 

2560 - 2561 

 

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

หัวหน้าทีมตรวจติดตามภายใน

ด้านระบบฯ 

 

ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ 

 

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบบริหาร

คุณภาพ 

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์และชุดควบคุม

รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
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ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2557 - 2560 

 

 

2552 – 2561 

 

2552 – 2561 

 

 

2552 – 2561 

ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

 

ผู้จัดการฝ่ายบริหารคุณภาพ 

 

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบบริหาร

คุณภาพยานยนต์ 

 

ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อม 

 

หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  

(ข้อมูลดังประวัตเิลขานุการบริษัท) 
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เอกสารแนบ 4  

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

ในปี 2565 บริษัทไม่มีนโยบายประเมินราคาทรัพย์สิน และไม่มีการตีราคาทรพัย์สินใหม่ในระหว่างรอบ

ระยะเวลาบัญชี 

 



 

233 

 

เอกสารแนบ 5  

นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณ

ธุรกิจฉบับเต็ม (อ้างอิงในเว็บไซต์บริษัท) 

 

บริษัทฯ ได้เปิดเผยคู่มือก ำกับดูแลกิจกำรฉบบัเต็มไว้ท่ีหน้ำเว็บไซต์ ซึง่สำมำรถเข้ำถึงได้ดังน้ี 

 

 คูม่ือก ำกบัดแูลกจิกำร (CG Handbook)  

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

 

 กฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิัท 

: https://www.tscpcl.com/th/กฎบตัร 

 

 

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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย 
 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

เรียน   ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท มี

กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ฯ มีรายนามและจ านวนคร้ังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 

ดังน้ี  

 

    คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย จาก

คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

       ในรอบปี 2565 (เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ

ประชุมรวม 4 คร้ัง บางคร้ังได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมี

สาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดท า

ข้ึนอย่างถูกต้องและเช่ือถือได้ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบ

การเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติ

ทางบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป รวมท้ังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝา่ยบริหารเก่ียวข้องทุกไตรมาส 

 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

โดยว่าจ้างผู้เช่ียวชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนินการตรวจสอบ อีกท้ังมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ี

ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจ าปีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซ่ึง

ครอบคลุมระบบงานท่ีส าคัญ รวมท้ังได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผล

การตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และ

ไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน

อย่างเหมาะสม รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน นอกจากน้ีได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน 

โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าท่ี ความรับผิดชอบ อัตราก าลัง และความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัท

เปน็ไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 

การประชุม 

จ านวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นายปริญญา    ไววัฒนา* 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
4 4 

2 นายอภินันท์     ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 4 4 

3 นายฉัตรชัย      เอียสกุล กรรมการตรวจสอบ 4 4 

4 นายวีรวัฒน์     ขอไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ 4 4 
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3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) ซ่ึงบริษัท

เป็นผู้บ่งช้ีความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ท้ังจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึงความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ

หน่วยงานก ากับดูแล และความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด–19) ท่ีมีการระบาดใหญ่ท่ัว

โลก รวมถึงประเทศไทย ซ่ึงส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นสาระส าคัญ โดยมีการ

จัดการความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ม่ันใจว่าสามารถปฏิบัติงาน

ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถ

จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้อย่างทันกาล ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงความเสี่ยงต่างๆ และมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและควรเฝ้า

ติดตามปรับปรุงเพ่ือให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเน่ืองย่ิงข้ึน 

 

4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่าไม่พบข้อบกพร่องท่ีมี

สาระส าคัญในเร่ืองการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง  

 

5. พิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ในการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ

ทุจริตของผู้ตรวจสอบภายใน ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีมาตรการเพียงพอในการ

ต่อต้าน และตรวจพบการทุจริต และคอร์รัปช่ันอย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงถึงความยึดม่ันในการด าเนิน

ธุรกจิอย่างเปน็ธรรม โปร่งใส และให้ความส าคัญในการต่อต้านคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม 

 

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่พบรายการท่ี

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน 

รวมท้ังได้ปฏิบัติเปน็ไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ท่ีก าหนดอย่างเหมาะสม 

 

7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้น ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีรายใหม่ทดแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมซ่ึงได้แจ้งขอถอน

ตัว โดยพิจารณาจากประสบการณ์สอบบัญชีอุตสาหกรรมเดียวกัน จ านวนผู้สอบบัญชีรองรับการสอบบัญชี

ของบริษัทจดทะเบียน และค่าสอบบัญชีเม่ือเปรียบเทียบกับส านักงานสอบบัญชีระดับเดียวกัน รวมท้ังความรู้ 

ความเช่ียวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง

นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7795 นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขท่ี 8435 และ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6552 ในนามบริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น

ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แทนได้ เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566 (รอบ

บัญชี 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ค่าสอบบัญชีรวม 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จ านวน 5 บัตร รวมจ านวน 450,000 บาท) 

 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้า ท่ีครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ ในกฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความ

ระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน 

และการด าเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน และการบริหาร

ความเสี่ยงเดิมและความเสี่ยงท่ีเกิดใหม่จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการปฏิบัติกับรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
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อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และ

เช่ือถือได้ รวมท้ังมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพ่ือแต่งต้ังและเสนอค่าตอบแทนการสอบ

บัญชี นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบท่ี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบให้ดีย่ิงข้ึน และเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและการ

ด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าท่ีสอดคล้องกับข้อก าหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. 

                                   

 

 

 

 

 

(นายปริญญา ไววัฒนา) 

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 

เรียน    ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเป็นอิสระ 4 ท่าน 

ล้วนเปน็ผู้มีความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

  ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีระบุในกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดังน้ี 

งานด้านการสรรหา 

1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยก าหนดจ านวน โครงสร้างและ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติ

ต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

2. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง 

4. สนับสนุนให้บริษัทเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 

5. ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกับการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

งานด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการชุดย่อย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

2. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงเพ่ือ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

3. ให้ค าช้ีแจงและตอบค าถามท่ีเก่ียวข้องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

4. รายงานนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/

รายงานประจ าป ี(56-1 One Report) 

5. ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

ท้ังน้ีคณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังน้ี 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 

การประชุม 

จ านวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นายอภินันท์       ณ ระนอง ประธาน 3 3 

2 นายปริญญา      ไววัฒนา  กรรมการ 3 3 

3 นายฉัตรชัย        เอียสกุล  กรรมการ 3 3 

4 นายวีรวัฒน์       ขอไพบูลย์  กรรมการ 3 3 

 

 

 

(นายอภินันท์ ณ ระนอง) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 

 เรียน   ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

    คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มี

ความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึง

สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

    ในป ี2565 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่าง

ครบถ้วน พิจารณาและทบทวนการน าหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว และได้

รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม ซ่ึงการประชุมทุกคร้ัง คณะกรรมการฯ ได้รายงาน 

แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ (CG 

Handbook) ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2565 ซ่ึงประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 

Conducts) ตลอดจนนโยบายท้ังหมดของบริษัท โดยเฉพาะอย่างย่ิงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน รวมท้ังให้แนวทาง 

ข้อเสนอแนะอื่นท่ีจ าเปน็เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 

 

 ท้ังน้ีคณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังน้ี 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 

การประชุม 

จ านวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นายปริญญา      ไววัฒนา ประธาน 2 2 

2 นายอภินันท์       ณ ระนอง  กรรมการ 2 2 

3 นายฉัตรชัย        เอียสกุล  กรรมการ 2 2 

4 นายวีรวัฒน์       ขอไพบูลย์  กรรมการ 2 2 

 

 

 

 

              (นายปริญญา ไววัฒนา) 

   ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

เรียน    ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะกรรมการ

บริษัท มีกรรมการบริหารความเสี่ยง 8 ท่าน มีรายนามดังน้ี 

 

ล าดับท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง

การประชุม 

จ านวนคร้ัง

การเข้าร่วม

ประชุม 

1 นายสริศ  พัฒนะเมลือง 

(กรรมการผู้จัดการ) 

ประธาน 4 4 

2 นางสาวสิริณา  พัฒนะเมลือง 

(ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ 

และส่วนงานจัดหา) 

กรรมการ 4 4 

3 นางสาวภัทรา  ชัยยศบูรณะ 

(ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วนงานปฎิบัติการ

ธุรกิจ และส่วนงานวิจัยและพัฒนา) 

กรรมการ 4 4 

4 นายฮาจิเมะ  คาโตะ 

(ผู้จัดการท่ัวไป – ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) 

กรรมการ 4 4 

5 นางกสิตา พิทักษ์สงคราม 

(ผู้จัดการท่ัวไป – ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 

กรรมการ 4 4 

6 นายวัชรินทร์  สยามรัตนกิจ 

(ผู้จัดการท่ัวไป – ส่วนงานผลิต) 

กรรมการ 4 4 

7 นายสมเกียรติ  เกาะเต้น1 

(ผู้จัดการท่ัวไป – ส่วนงานสนับสนุนการผลิต) 

กรรมการ 4 4 

8 นายศิววงษ์  บุษเกตุ2 

(ผู้จัดการท่ัวไป (รักษาการ) - ส่วนงานคุณภาพ) 

กรรมการ 2 2 

 กรรมการท่ีออกระหว่างปี 

-ไม่มี- 

 หมายเหตุ: 1ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการท่ัวไป - ส่วนงานสนับสนุนการผลิต วันท่ี 1 มีนาคม 2565 

                     2ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการท่ัวไป (รักษาการ) - ส่วนงานคุณภาพ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 

 

ในรอบปี 2565 (เร่ิมวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงท่ีมีสาระส าคัญสรุปได้ดังน้ี 

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้ม่ันใจว่าสอดคล้อง เหมาะสม และสนับสนุน

ให้องค์กรสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. พิจารณาทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง ระดับการประเมินระดับความเสี่ยง 

เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติงานท่ีเปน็ปจัจุบันและปฏิบัติได้สอคคล้องตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 

3. พิจารณาการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร ได้แก่ ผลประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน

ปฏิบัติการ ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

ของหน่วยงานก ากับดูแล และการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

(Emerging Risks) ตามสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดต่อ อาทิ ไวรัสโคโรนา (โค

วิด–19) ตลอดจนพิจารณาการตอบสนองความเสี่ยงโดยค านึงถึงความจ าเปน็และเร่งด่วนในการตอบสนอง
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ความเสี่ยงจากผลประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงท่ีองค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และความ

รุนแรงของผลกระทบท่ีอาจเกิดจากความเสี่ยง (Risk Severity) ขององค์กร  

4. พิจารณาอนุมัติแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP) ฉบับแก้ไขเพ่ือให้ม่ันใจว่า

แผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจสามารถใช้เป็นแผนงานและแนวทางบรรลุสู่เป้าหมาย (Roadmap) ในการ

บริหารธุรกิจให้ด าเนินได้อย่างต่อเน่ืองโดยไม่หยุดชะงักในสภาวะท่ีต้องประสบกับสถานการณ์ไม่ปกติจากภัย

คุกคามภายในหรือภายนอกอันจะเปน็ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ 

5. พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหารความต่อเน่ือง Business Continuity Management 

(BCM) เพ่ือให้ทีมงานและคณะกรรมการสามารถด าเนินการตามแแผนงานได้อย่างต่อเน่ืองในสภาวะวิกฤต 

หรือในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

สรุปในภาพรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ด าเนินการ

บริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมท้ังความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนใหม่ เช่น การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อ

เปา้หมายขององค์กรอย่างต่อเน่ือง และมีการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิผล  

 

 

 

 

 

 

               (นายสริศ   พัฒนะเมลือง)  

           ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 



  

 

 

 

 

ปรัชญา  

(ตามมาตรฐานของบริษัท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

คุณค่า  

(ตามมาตรฐานของบริษัท)  
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