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ยนวด ยลกักฯร รฯฝงฯธประจฯป ึ

ยนวด 1 

สิถธิของพู้ถูอยุ้ธ 

1. สิถธิอู่ธธอกจฯกกฯรลงฌะแธธเสีฝง ยธ้ฯ 47 ยนวด 1 

2. กฯรอธุนัติฌ่ฯตอบแถธกรรนกฯร ยธ้ฯ 40-42 

3. เปิดไอกฯสใย้พู้ถูอยุ้ธนีส่วธร่วนใธกฯร

บริยฯรองฌ์กร  

ยธ้ฯ 47 ยนวด 1 

4. ฌุณภฯมยธังสูอธัดประชุนพู้ถูอยุ้ธ ยธ้ฯ 47 ยนวด 1 

5. ฌุณภฯมรฯฝงฯธกฯรประชุนพู้ถูอยุ้ธ ยธ้ฯ 47 ยนวด 1 

6. กฯรเข้ฯประชุนพู้ถูอยุ้ธของกรรนกฯร ยธ้ฯ 33  

ยนวด 2 

กฯรปฏิบัติต่อพู้ถูอยุ้ธ

อฝ่ฯงเถ่ฯเถีฝนกัธ 

1.  สิถธิใธกฯรออกเสีฝงลงฌะแธธ ยธ้ฯ 24 

2. กระบวธกฯร/ ช่องถฯงเสธอแต่งตั๊ ง

กรรนกฯร 

ยธ้ฯ 47 ยนวด 2 

3. กฯรปอ๋งกัธกฯรใช้ข้อนูลภฯฝใธ ยธ้ฯ 55 

4. จรรฝฯบรรณว่ฯด้วฝกฯรขดัแฝ้งถฯง

พลประไฝชธ ์

ยธ้ฯ 50  

5. ธไฝบฯฝกฯรรฯฝงฯธกฯรนีส่วธโด้เสีฝฯ ยธ้ฯ 57 

ยนวด 3 

บถบฯถของพู้นีส่วธโด้

เสีฝ 

1.  กฯรจัดถฯรฯฝงฯธฌวฯนฝ่ังฝูธ ยธ้ฯ 51  

2. จรรฝฯบรรณต่อพู้นีส่วธโด้เสีฝ ยธ้ฯ 47 ยนวด 3 

3. ธไฝบฯฝต่อต้ฯธกฯรฌอร์รัปช่ัธ   ยธ้ฯ 50  

4. กฯรฟุกอบรนด้ ฯธกฯรต่อต้ ฯธถุจริต

ฌอร์รัปช่ัธ 

ยธ้ฯ 50 

5. ช่องถฯง/ข๊ัธตอธกฯรร้องเรีฝธ และกฯร

ฌุ้นฌรองพู้แจ้งเบฯะแส 

ยธ้ฯ 54 

6. ธไฝบฯฝฌ่ฯตอบแถธมธักงฯธระฝะส๊ัธ-

ระฝะฝฯว 

ยธ้ฯ 48 ข้อ 1 

ยนวด 4 

กฯรเปิดเพฝข้อนูลและ

ฌวฯนไปร่งใส่ 

1. บริผัถโด้ปฏิบัติตฯนยลักกฯรกฯกับดูแล

กิจกฯรยรูอโน่ 

ยธ้ฯ 47-48 

2.  เปฯ๋ยนฯฝระฝะฝฯวของบริผัถฯ ปกรอง (วิสัฝถัศธ์และภฯรกิจ) 

3. ฌวฯนเสี่ฝงยลักใธกฯรดฯเธิธธุรกิจ/

กิจกฯร 

ยธ้ฯ 15–21  

4. ธไฝบฯฝจ่ฯฝเงิธปธัพล  ยธ้ฯ 25 

5. นฯตรกฯรกฯรแจ้งเบฯะแส และกลโก

ฌุ้นฌรองพู้แจ้งเบฯะแส 

ยธ้ฯ 54 
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ยนวด ยลกักฯร รฯฝงฯธประจฯป ึ

ยนวด 4 

กฯรเปิดเพฝข้อนูลและ

ฌวฯนไปร่งใส่ (ต่อ) 

6. รฯฝละเอีฝดกรรนกฯร: ประวัติฌ่ฯตอบแถธ 

กฯรเข้ฯประชุน  

ยธ้ฯ 25-28, 41-42 

7. กฯรอบรนของกรรนกฯรรฯฝบุฌฌล ยธ้ฯ 43-44 

ยนวด 5 

ฌวฯนรับพิดชอบของ

ฌณะกรรนกฯร 

1.  เปฯ๋ยนฯฝกฯรดฯเธิธธุรกิจ ใธระฝะฝฯว ยธ้ฯ 8-9 

2. กฯยธดธไฝบฯฝกฯรโปดฯรงตฯแยธ่ง

กรรนกฯรบริผัถอู่ธของกรรนกฯรพู้จัดกฯร 

ยธ้ฯ 34 

3. กฯรกฯยธดยธ่วฝงฯธกฯกับกฯรปฏิบัติงฯธ ยธ้ฯ 26 

4. ธไฝบฯฝส่ง เสริน ใ ย้กรรนกฯรมัฒธฯ

ฌวฯนรู้อฝ่ฯงต่อเธู่อง 

ยธ้ฯ 43-44 

5. จฯธวธองฌ์ประชุนข๊ัธต่ฯ ณ ขณะลงนติ

ต้องโน่ธ้อฝกว่ฯ 2 ใธ 3 

ยธ้ฯ 48 ข้อ 3  

6. ยลักเกณท์/กระบวธกฯรประเนิธตธเอง

ของฌณะกรรนกฯรและกรรนกฯรชุดฝ่อฝ 

ยธ้ฯ 48 ข้อ 4 

7. แพธสูบถอดตฯแยธ่งพู้บริยฯรระดับสูง ยธ้ฯ 39 
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งบการเงินของบริผัถ ณ 30 กันฝาฝน 2561 2562 2563

Financial Statement as of September 30 2018 2019 2020

พลการด า เนินงาน Operating Performance

ราฝโด้จากการขาฝ

Revenues from Sales
3,107        3,046       2,024       

ราฝโด้ถัง้หมด

Total Revenues
3,140        3,071       2,049       

คา่ใช้จ่าฝรวม

Total Expenses
2,867        2,837       1,961       

ก าโรกอ่นต้นถนุถางการเงินและภาผีเงินโด้

Earnings Before Financial Costs and Income Tax
273           234          87           

ก าโรสุถธิ

Net Earnings
246           220          85           

ฐานะถาง Financial Situation

สินถรพัฝ์หมนุเวีฝน

Current Assets
1,319        1,157       1,037       

สินถรพัฝ์รวม

Total Assets
2,487        2,341       2,178       

หนีสิ้นรวม

Total Liabilities
803           696          604         

ส่วนของพู้ถอืหุ้น

Shareholders Equity
1,684        1,644       1,573       

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

ก าโรสุถธิต่อหุ้น 

Earnings per Share (EPS)
0.97 0.85 0.32

เงินปันพลต่อหุ้นจากพลการด าเนนิงาน

Dividend per Share of operating performance
1.00 1.00 0.50

มลูคา่ตามบัญชีต่อหุ้น

Book Value per Share
6.48 6.33 6.06

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

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของพู้ถอืหุ้น (เถา่)

Debt/Equity Ratio
0.48 0.42 0.38

อัตราส่วนก าโรสุถธิต่อราฝโด้รวม

Net Earnings Margin
8 7 4

อัตราพลตอบแถนต่อส่วนพู้ถอืหุ้น

Return on Equity (ROE)
15 13 5

อัตราพลตอบแถนจากสินถรพัฝ์รวม

Return on Asset (ROA)
10 9 4

(หน่วฝ: ล้านบาถ / Unit : Million Baht)
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  ใธปึ 2563 เศรผฐกิจไลกเพชิญกับภฯวะฌวฯนพัธพวธถี่สฯฌัญยลฯฝประกฯร อฯถิ สงฌรฯนกฯรฌ้ฯ

ระยว่ฯงประเถศจีธและประเถศสยรัฐอเนริกฯ ฌวฯนขัดแฝ้งระยว่ฯงประเถศสยรัฐอเนริกฯและประเถศอิยร่ฯธ 

กฯรระบฯดของโวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด-19) ถี่เกิดขื๊ธใธประเถศจีธและขฝฯฝกฯรระบฯดโปถั่วไลกภฯฝใธระฝะเวลฯ

อัธรวดเร็ว ซื่งธับโด้ว่ฯเป็ธวิกฤติฌรั๊งสฯฌัญของไลก ถฯใย้ยลฯฝประเถศต้องออกนฯตรกฯรป๋องกัธและรับนูอ

กับวิกฤติดังกล่ฯวอฝ่ฯงจริงจัง 

  สฯยรับอุตสฯยกรรนฝฯธฝธต์ ถูอเป็ธอุตสฯยกรรนถี่โด้รับพลกระถบรุธแรงเป็ธอัธดับต้ธๆ รองลงนฯ

จฯกอุตสฯยกรรนกฯรถ่องเถี่ฝว ถั๊งธี๊จฯกกฯรเพชิญวิกฤติดังกล่ฯวบริผัถโด้ปรับกลฝุถธ์กฯรดฯเธิธงฯธเมู่อ

รับนูอกับสถฯธกฯรณ์ และลดฌวฯนเสีฝยฯฝถี่จะเกิดขื๊ธ รวนถืงวฯงแพธเมู่อรองรับฌวฯนเสี่ฝงใธรูปแบบต่ฯงๆ 

ถี่อฯจเกิดขื๊ธใธอธฯฌต 

อฝ่ฯงโรก็ตฯน บริผัถโน่ยฝุดธิ่งใธกฯรดฯเธิธกฯรเมู่อเม่ินประสิถธิภฯมใธกฯรพลิตและเม่ินฌวฯนสฯนฯรถ

ใธกฯรแข่งขัธไดฝฝังฌงดฯเธิธธุรกิจอฝ่ฯงเต็นฌวฯนสฯนฯรถ นีกฯรถฯวิจัฝและมัฒธฯอฝ่ฯงต่อเธู่อง เมู่อรักผฯ

ฌุณภฯมพลิตภัณท์ใย้อฝู่ใธระดับสูงสุด ส่งเสรินและพลักดัธใย้เกิดกระบวธกฯรพลิตถี่เป็ธนิตรต่อส่ิงแวดล้อน 

ใช้ถรัมฝฯกรใย้เกิดประไฝชธ์สูงสุด ซื่งโด้รับฌวฯนร่วนนูอจฯกมธักงฯธถุกฌธเปธ็อฝ่ฯงดี  

 ธอกเยธูอจฯกธไฝบฯฝกฯรดฯเธิธธุรกิจดังกล่ฯวแล้ว ฌณะกรรนกฯรบริผัถโด้ใย้กฯรสธับสธุธและ

พลักดัธกิจกรรนต่ฯงๆ ตฯนปรัชญฯบริผัถถี่ว่ฯ 

 

“สรฯ้งสนดลุระยวฯ่งกฯรถฯงฯธและชวีติ สรฯ้งนลูฌฯ่สงูสดุใยก้ับพูเ้กีฝ่วข้องถัง๊ยนด 

ฌธและองฌก์รถีเ่ตบิไตโปมรอ้นกธั กฯ้วยธฯ้อฝฯ่งโนย่ฝดุฝัง๊เมู่อสรฯ้งสรรฌส์งัฌนถีด่”ี 

 

 ปรัชญฯดังกล่ฯวส่งเสรินใย้บุฌลฯกรใธองฌ์กรตระยธักถืงฌุณฌ่ฯของฌธ ฌวฯนสฯฌัญของสังฌนและ

ส่ิงแวดล้อน กฯรนีจริฝธรรน นีฌวฯนรู้ และฝืดนั่ธใธกฯรรักผฯฌุณภฯม นีฌวฯนเข้ฯใจต่อแธวถฯงปฏิบัติด้ฯธ

ฌวฯนรับพิดชอบต่อสังฌน ช่วฝใย้สังฌนและส่ิงแวดล้อนสฯนฯรถอฝู่ร่วนกัธโด้อฝ่ฯงสนดุลและฝ่ังฝูธ  

 บริผัถนุ่งนั่ธใธกฯรบริยฯรงฯธภฯฝใต้ธไฝบฯฝกฯรกฯกับดูแลกิจกฯรถี่ดี ใย้ฌวฯนใส่ใจต่อกฯรดูแลรักผฯ

สังฌน ชุนชธ สภฯมแวดล้อน ตลอดจธใย้ฌวฯนสฯฌัญต่อพู้นีส่วธโด้เสีฝถี่เกี่ฝวข้องถุกฟ่ฯฝ ตฯนยลักกฯรฌวฯน

รับพิดชอบต่อสังฌนของธุรกิจ ด้วฝกฯรดฯเธิธธุรกิจอฝ่ฯงนีจริฝธรรน ไปร่งใส ต่อต้ฯธกฯรถุจริตฌอร์รัปช่ัธถุก

รูปแบบ เมู่อธฯองฌ์กรโปสู่ฌวฯนสฯเร็จถี่ฝ่ังฝูธอฝ่ฯงแถ้จริง ไดฝบริผัถนีระบบบริยฯรฌวฯนเสี่ฝงถี่สอดฌล้อง

กับนฯตรฐฯธสฯกล และใช้เป็ธแธวถฯงใธกฯรถฯงฯธ นีกฯรเฟ๋ฯระวังและติดตฯนสถฯธกฯรณ์ต่ฯงๆ ถั๊งใธและ

ต่ฯงประเถศ เมู่อเตรีฝนองฌ์กรใย้นีฌวฯนมร้อนรับนูอกับกฯรเปลี่ฝธแปลงถี่อฯจเกิดขื๊ธ  

 ฌณะกรรนกฯรบริผัถขอขอบมระฌุณถ่ฯธพู้ถูอยุ้ธ พู้นีส่วธโด้เสีฝถุกฟ่ฯฝ ฟ่ฯฝบริยฯร และมธักงฯธ ถี่นี

ส่วธร่วนใธกฯรพลักดัธใย้บริผัถประสบฌวฯนสฯเร็จด้วฝดีตลอดนฯ ขอไปรดนั่ธใจว่ฯ ฌณะกรรนกฯรบริผัถจะฝืด

นั่ธใธกฯรกฯกับดูแลกิจกฯรถี่ดี ฌฯธืงถืงประไฝชธ์ต่อพู้นีส่วธโด้เสีฝถุกฟ่ฯฝ เมู่อกฯรเติบไตใธถุกนิติ ถั๊ง

เศรผฐกิจ สังฌน และส่ิงแวดล้อนอฝ่ฯงฝ่ังฝูธ 

 

 

 

 

        ธฯฝสรรเสริญ  จุรฯงกูร 

            ประธฯธกรรนกฯร 
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   บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จฯกัด (นยฯชธ) ประกอบธุรกิจสฯฝฌวบฌุนสฯยรับรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ 

และชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ เมู่อจฯยธ่ฯฝใย้แก่พู้พลิตรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ช๊ัธธฯ 

ตลอดจธศูธฝ์อะโยล่และบริผัถพู้ฌ้ฯรฯฝฝ่อฝต่ฯงๆ ถั๊งภฯฝใธและภฯฝธอกประเถศโถฝภฯฝใต้เฌรู่องยนฯฝกฯรฌ้ฯ            

และเฌรู่องยนฯฝกฯรฌ้ฯของโฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรช่ัธ โด้แก่                                และ “HI-LEX” ไดฝ

พลิตภัณท์ใดถฯกฯรพลิตภฯฝใต้สัญญฯกฯรใช้สิถธิและรับฌวฯนช่วฝเยลูอถฯงเถฌธิฌถี่ถฯกับโฮเล็กซ์ ฌอร์

ปอเรช่ัธธั๊ธ บริผัถก็จะต้องจ่ฯฝฌ่ฯลิขสิถธ์ิใย้กับโฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรช่ัธด้วฝ  

 บริผัถโด้รับกฯรฝอนรับจฯกบริผัถพู้พลิตรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ใธประเถศโถฝนฯเป็ธเวลฯฝฯวธฯธ

ว่ฯ พลิตภัณท์นีฌุณภฯมดี รฯฌฯเยนฯะสน และนีกฯรบริกฯรถี่ดีถั๊งก่อธและยลังกฯรขฯฝ  

 

ภฯมรวนกฯรประกอบธุรกิจของบริผัถ 

 ใธป ึ2563 อุตสฯยกรรนฝฯธฝธต์ชะลอตัวอฝ่ฯงรุธแรง พลจฯกวิกฤตกฯรแมร่ระบฯดของโวรัสไฌไรธฯ 

(ไฌวิด-19) ถี่ลุกลฯนโปถั่วไลก ก่อใย้เกิดภฯวะเศรผฐกิจถี่ถดถอฝถั๊งใธโถฝและระดับไลกอัธเป็ธปัจจัฝยลักถี่นี

พลต่อฌฯส่ังซู๊อรถฝธต์จฯกถั๊งตลฯดใธประเถศและตลฯดส่งออก ซ่ืงส่งพลต่อเธู่องนฯสู่ปรินฯณกฯรพลิต

รถฝธต์ใธโถฝปธึี๊สู่จุดต่ฯสุดใธรอบกว่ฯ 9 ปึ ประนฯณกฯรพลิตรถฝธต์ปึธี๊จฯก 2 ล้ฯธฌัธ ลดลงถี่ 1.4 ล้ฯธฌัธ 

ขณะถี่กฯลังซู๊อของพู้บริไภฌใธประเถศและตลฯดส่งออกชะลอตัวด้วฝเช่ธกัธ  

  อฝ่ฯงโรก็ตฯน พลกระถบใธฌรั๊งธี๊ส่งพลใย้ปรินฯณฌฯส่ังซู๊อ ใธช่วงเดูอธเนผฯฝธ - นิถุธฯฝธ ของ

บริผัถลดลงประนฯณร้อฝละ 60 จฯกช่วงเวลฯเดีฝวกัธใธปึถี่พ่ฯธนฯ แต่ฌ่อฝๆ กลับนฯภฺ๊ ธตัวใธเดูอธ

กรกฎฯฌนตฯนลฯดับ จฯกฌวฯนถ้ฯถฯฝใธฌรั๊งธี๊ บริผัถฝังสฯนฯรถรักผฯสภฯมฌล่องถฯงกฯรเงิธและฌวฯน

นั่ธฌงของบริผัถใย้พ่ฯธนฯโด้ด้วฝดี จฯกปัจจัฝสฯฌัญฌูอกฯรฌวบฌุนฌ่ฯใช้จ่ฯฝ และกฯรลดต้ธถุธใธกฯรพลิต

อฝ่ฯงต่อเธู่อง ไดฝฝังฌงรักผฯฌุณภฯมเช่ธเดิน ถั๊งธี๊บริผัถฝังฌงโด้รับฌวฯนโว้วฯงใจจฯกลูกฌ้ฯกลุ่น

บริผัถพู้พลิตรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ช๊ัธธฯ ใธกฯรศืกผฯและฌิดฌ้ธพลิตภัณท์ใยน่ๆ อฝ่ฯงสน่ฯเสนอ มร้อน

ถั๊งฌฯธืงถืงกฯรสร้ฯงกระบวธกฯรพลิตถี่เป็ธนิตรต่อส่ิงแวดล้อน กฯรใช้ถรัมฝฯกรใย้เกิดประไฝชธ์สูงสุดใธถุก

กระบวธกฯรถฯงฯธและตฯนนฯตรฐฯธของ ISO14001 บริผัถนีกฯรจัดกฯรถ่ฯฝถอดและแลกเปลี่ฝธองฌ์ฌวฯนรู้

ถั๊งภฯฝใธและระยว่ฯงองฌ์กร รวนถั๊งฌู่ฌ้ฯถฯงธุรกิจ เมู่อมัฒธฯโปสู่ฌวฯนสฯเร็จร่วนกัธอฝ่ฯงฝ่ังฝูธ 

 

เปฯ๋ยนฯฝใธกฯรดฯเธธิธรุกจิ 

 บริผัถนีเปฯ๋ยนฯฝยลักถี่จะเปธ็พู้พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ และชุดฌวบฌุนรฯงกระจก

ยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ใธระดับไลก ซื่งบริผัถตระยธักว่ฯปัจจัฝสฯฌัญถี่จะถฯใย้บริผัถสฯนฯรถบรรลุเป๋ฯยนฯฝดังกล่ฯว

โด้ บริผัถจะต้องดฯเธิธกฯรปรับปรุงฌุณภฯมของพลิตภัณท์ ฌวบฌุนกระบวธกฯรและต้ธถุธกฯรพลิต เม่ิน

ประสิถธิภฯมกฯรจัดส่งพลิตภัณท์ ตลอดจธกฯรสร้ฯงช่องถฯงกฯรตลฯดใยน่ ฌวบฌู่กับกฯรเม่ินฌวฯนสันมัธธ์ถี่

ดีกับบริผัถพู้พลิตรถฝธต์ใธต่ฯงประเถศใย้นฯกฝ่ิงข๊ืธ   

         ส่วธกฯรรักผฯและปรับปรุงพลิตภัณท์ใย้นีฌุณภฯมและนฯตรฐฯธตรงตฯนฌวฯนต้องกฯรของ

บริผัถพู้พลิตรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ธัธ๊ บริผัถโด้ปรับปรุงระบบกฯรพลิตใย้ถัธสนัฝอฝู่เสนอ เมู่อพลิตสิธฌ้ฯ

ถี่นีนฯตรฐฯธระดับสฯกลและสร้ฯงฌวฯนเชู่อนั่ธใย้กับลูกฌ้ฯ นีกฯรมัฒธฯสฯฝกฯรพลิตโปสู่ระบบอัตไธนัติ ซ่ืงช่วฝ

ลดฌวฯนพิดมลฯดและลดจฯธวธแรงงฯธฌธใธกระบวธกฯรพลิต รวนถืงระบบงฯธอู่ธๆ เช่ธ ระบบฌลังสิธฌ้ฯ 

ระบบกฯรขธส่ง ระบบสฯรสธเถศและเถฌไธไลฝี ก็นีกฯรมัฒธฯอฝ่ฯงต่อเธู่อง  

  อีกปัจจัฝถี่สฯฌัญสฯยรับพู้พลิตช๊ิธส่วธฝฯธฝธต์ฌูอกฯรวิจัฝมัฒธฯและออกแบบพลิตภัณถ์ บริผัถโด้

ร่วนออกแบบและแก้ปญัยฯพลิตภัณท์ร่วนกับพู้พลิตรถฝธต์ถั๊งใธและต่ฯงประเถศอฝ่ฯงต่อเธู่อง อีกถั๊งเข้ฯร่วน 

ธไฝบฯฝและภฯมรวนกฯรประกอบธรุกจิ 
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ไฌรงกฯรวิจัฝกับสถฯบัธกฯรศืกผฯช๊ัธธฯของประเถศโถฝ ใธกฯรมัฒธฯฌุณภฯมเชิงวิศวกรรนไดฝธฯธวัตกรรน

และเถฌไธไลฝีต่ฯงๆ เข้ฯนฯมัฒธฯ มร้อนถั๊งฌิดฌ้ธพลิตภัณท์ใยน่เมู่อใย้สอดฌล้องกับธุรกิจฝฯธฝธต์ใธปจัจุบัธ

และอธฯฌต เมู่อเป็ธกฯรสฯธต่อวิสัฝถัศธ์ “เป็ธพู้พลิตช๊ิธส่วธฝฯธฝธต์ระดับไลก” ด้วฝฌวฯนรับพิดชอบต่อ

สังฌนและส่ิงแวดล้อน ตฯนยลักกฯรกฯกับดูแลกิจกฯรถี่ดีมร้อนตระยธักถืงฌวฯนฝ่ังฝูธของถุกภฯฌส่วธ

ตลอดโป 
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กฯรเปลีฝ่ธแปลงและมัฒธฯกฯรถีส่ฯฌญั 

 บริผัถเดินชู่อว่ฯ บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล (ถี เอส เฌ) จฯกัด ก่อตั๊งขื๊ธเนู่อวัธถี่ 12 นิถุธฯฝธ 2521 ไดฝพู้

ก่อตั๊งยลัก 2 ถ่ฯธ ฌูอ ธฯฝสรรเสริญ จุรฯงกูร และ ธฯฝชูถอง มัฒธะเนลูอง บริผัถนีถุธจดถะเบีฝธเริ่นแรก

จฯธวธ 4 ล้ฯธบฯถ และนีกฯลังกฯรพลิตใธช่วงแรก 250,000 เส้ธต่อป ึต่อนฯโด้เม่ินถุธจดถะเบีฝธและร่วนถุธ

กับโฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรช่ัธ ซ่ืงเป็ธบริผัถพู้พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์รฯฝใยญ่ของประเถศ

ญี่ปุธ่  

 ใธปึ 2548 บริผัถโด้จดถะเบีฝธเป็ธบริผัถนยฯชธใธตลฯดยลักถรัมฝ์แย่งประเถศโถฝ เปลี่ฝธชู่อเป็ธ 

บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จฯกัด (นยฯชธ) แต่สัดส่วธพู้ถูอยุ้ธฝังฌงเดิน 

 

กฯรเปลี่ฝธแปลงและมัฒธฯกฯรถี่สฯฌัญใธรอบ 3 ปึถี่พ่ฯธนฯ 

ปึ กจิกรรน 

2561 - โด้รับกฯรรับรอง “Carbon Footprint for Organization (CFO)” จฯกองฌ์กฯรบริยฯร

จัดกฯรก์ฯซเรูอธกระจก (อบก.) ไดฝ CFO เป็ธกฯรจัดถฯฌฯร์บอธภุตมริ๊ธถ์ขององฌ์กรใธ

ภฯฌอุตสฯยกรรน (35 บริผัถเถ่ฯธั๊ธ) ฝกระดับบริผัถข๊ืธสู่ระดับแธวยธ้ฯด้ฯธส่ิงแวดล้อนอฝ่ฯงนี

ประสิถธิภฯม   

- โด้รับรฯงวัล “Q Award Excellent Quality Status Recognition” จฯก บริผัถ ออไต้อัล

ลฯฝแอธซ์ (ประเถศโถฝ) จฯกัด 

- โด้รับรฯงวัล “The Best Quality & Delivery Performance Supplier” จฯก บริผัถ 

สฝฯนโอซิธ จฯกัด 

- โด้รับรฯงวัล “Award of Quality 2017” จฯก บริผัถ นิตซูบิชิ นอเตอร์ส (ประเถศโถฝ) 

จฯกัด ใธด้ฯธฌุณภฯม “Zero defect”  

- โด้รับรฯงวัลยุ้ธฝ่ังฝูธ “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจฯปึ 2561” จฯก

ตลฯดยลักถรัมฝ์แย่งประเถศโถฝ 

  - โด้รับประกฯศธีฝบัตร “2018 TCC Risk Management Activity” จฯกบริผัถ ไตไฝต้ฯ โดฮัถ

สุ แอธด์ เอ็ธจิเธีฝริ่ง เนธูแภฌเจอริ่ง จฯกัด 

- โด้รับประกฯศธีฝบัตร “2018 TCC SAFETY Activity” ชนรนฌวฯนร่วนนูอไตไฝต้ฯ ถี่ดฯเธิธ

กิจกรรนไดฝ บริผัถ ไตไฝต้ฯ โดฮัถสุ เอ็ธจิเธีฝริ่ง แอธด์ เนธูแภฌเจอริ่ง จฯกัด เมู่อขอบฌุณ

ถี่บริผัถฯ เปธ็พู้ช่วฝถี่ปรืกผฯแก่ Supplier ถี่ดฯเธิธกิจกรรนของชนรนฌวฯนร่วนนูอไตไฝต้ฯ 

2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- โด้รับรฯงวัล “Supplier Quality Excellence Award” จฯก บริผัถ เจธเธอรัล นอเตอร์ส 

ประเถศโถฝ 

- โดร้ับรฯงวัล “TCC QA Improvement Activity Certificate” จฯก บริผัถ ไตไฝต้ฯ 

นอเตอร์ ประเถศโถฝ จฯกดั 

- โด้รับรฯงวัล “The Gold Supplier Award” จฯก บริผัถ แอเดีฝธถ์ แอธด์ ซันนิถ ฌอร์

ปอเรช่ัธ จฯกัด 

- โด้รับรฯงวัล “กฯรมัฒธฯและลดต้ธถุธไลจิสติกส์ ประจฯปึ 2562” จฯก กองไลจิสติกส์ กรน

ส่งเสรินอุตสฯยกรรน  

- โด้รับรฯงวัล “Excellence in Quality Award 2019” จฯก บริผัถ ฮอธด้ฯ อฯร์แอธด์ดี เซ้ฯถ์

อีสถ์ เอเซีฝ จฯกัด 

ลกัผณะกฯรประกอบธรุกจิ 
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ปึ กจิกรรน 

2562 

(ต่อ) 

- โด้รับประกฯศธีฝบัตรและไล่เกีฝรติฝศใธงฯธ “ร้อฝดวงใจ ร่วนใจลดไลกร้อธ” ประจฯปึ 2562 

เมู่อเชิดชูเกีฝรติพู้ประกอบกฯรถี่เป็ธตัวอฝ่ฯงถี่ดี ใธกฯรบริยฯรจัดกฯรและลดกฯรปล่อฝก์ฯซ

เรูอธกระจกภฯฝใธประเถศ  

- โด้รับกฯรรับรอง “Carbon Footprint for Organization (CFO)” จฯก องฌ์กฯรบริยฯร

จัดกฯรก์ฯซเรูอธกระจก (อบก.) ไดฝ CFO เป็ธกฯรจัดถฯฌฯร์บอธภุตมริ๊ธถ์ขององฌ์กรใธ

ภฯฌอุตสฯยกรรนฝกระดับบริผัถข๊ืธสู่ระดับแธวยธ้ฯด้ฯธส่ิงแวดล้อนอฝ่ฯงนีประสิถธิภฯม

แบบต่อเธู่อง 

- โด้รับกฯรรับรองนฯตรฐฯธระบบกฯรจัดกฯรด้ฯธส่ิงแวดล้อน ISO14001 : 2015 (3rd Re-

certificate) เมู่อแสดงเจตธฯรนณ์ของบริผัถ ถี่นีฌวฯนนุ่งนั่ธใธกฯรบริยฯรจัดกฯรและแสดง

ฌวฯนรับพิดชอบต่อส่ิงแวดล้อนอฝ่ฯงต่อเธู่อง 

- โด้รับรฯงวัลยุ้ธฝ่ังฝูธ “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจฯปึ 2562” จฯก

ตลฯดยลักถรัมฝ์แย่งประเถศโถฝ 

- โด้รับกฯรรับรองกฯรตอ่อฯฝุกฯรเปธ็สนฯชิก ไฌรงกฯรแธวร่วนปฏิบัติของภฯฌเอกชธโถฝใธกฯร

ต่อต้ฯธกฯรถุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption: CAC) ฌรั๊งถี่ 2 

2563 - โด้รับรฯงวัล “Good cooperation and always support us awards Year 2019” จฯก  

   บริผัถ ฌฯวฯซฯกิ นอเตอร์ เอ็ธเตอร์โมรส์ (ประเถศโถฝ) จฯกัด 

- โด้รับรฯงวัล “100% delivery performance award” จฯก บริผัถ ภอร์ด โถฝแลธด์  

   นอเตอร์ จฯกัด 

- โด้รับรฯงวัล “STA Award 2019 (Smart Resident Project)” จฯก  บริผัถ ออไต้อัลลฯฝ 

   แอธซ์ (ประเถศโถฝ) จฯกัด 

- โด้รับประกฯศธีฝบัตร “2019 TCC Risk Management  Activity” จฯก บริผัถ ไตไฝต้ฯ 

   โดฮัถสุ แอธด์ เอ็ธจิเธีฝริ่ง เนธูแภฌเจอริ่ง จฯกัด 

- โด้รับประกฯศธีฝบัตร “KUTOBA GREEN PROCUREMENT 2019” จฯก บริผัถ สฝฯนฌู  

   ไบต้ฯ ฌอร์ปอเรช่ัธ จฯกัด 

- โด้รับประกฯศธีฝบัตร “2019 TCC Safety Activity as Assistant Task Force” จฯก  

   บริผัถ ไตไฝต้ฯ โดฮัถสุ เอ็ธจิเธีฝร์ริ่ง แอธด์ แนธูแภฌเจอริ่ง จฯกัด 

- โด้รับรฯงวัล "2019 OUTSTANDING PERFORMANCE SUPPLIER FOR EARLY  

   ACHIEVEMENT OF 2025 TARGET IN ENVIRONMENT (CO2 REDUCTION) Award"  

   จฯก บริผัถ ไตไฝต้ฯ โดฮัถสุ เอ็ธจิเธีฝริ่ง แอธด์ แนธูแภฌเจอริ่ง จฯกัด 

- โดร้ับรฯงวัลยุ้ธฝ่ังฝูธ “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจฯป ึ2563” 

   จฯกตลฯดยลักถรัมฝ์แย่งประเถศโถฝ 
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พลิตภัณท์ของบริผัถ 

 พลิตภัณท์ยลักของบริผัถสฯนฯรถแบ่งออกโด้เปธ็ 2 ประเภถฌูอ 

1) สฯฝฌวบฌุน (Control Cable) ประกอบด้วฝ 

  - สฯฝฌวบฌุนระบบต่ฯงๆ ภฯฝใธรถฝธต์ (Automobile Control Cable) อฯถิเช่ธ สฯฝเปิดฟฯ

กระไปรงยธ้ฯ – ยลัง สฯฝสตฯร์ถเฌรู่องฝธต์ สฯฝฌัธเร่ง สฯฝเกีฝร์ เปธ็ต้ธ 

  -  สฯฝฌวบฌุนระบบต่ฯงๆ ของรถจักรฝฯธฝธต์ (Motorcycle Control Cable) อฯถิเช่ธ สฯฝ

เบรฌ สฯฝฌลัช สฯฝวัดรอบ สฯฝเร่งฌวฯนเร็ว เปธ็ต้ธ 

2) ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ (Window Regulator) โด้แก่ ชุดฌวบฌุนรฯงกระจก

ยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ แบบใช้สฯฝฌวบฌุนสฯยรับรถฝธต์ถุกประเภถ 

 กฯรพลิตสฯฝฌวบฌุนและชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์แบบใช้สฯฝฌวบฌุนต่ฯงๆ ถี่กล่ฯวนฯ

ข้ฯงต้ธ บริผัถถฯกฯรพลิตภฯฝใต้สัญญฯกฯรใช้สิถธิ และรับฌวฯนช่วฝเยลูอถฯงด้ฯธเถฌธิฌ (License and 

Technical Assistance Agreement) ระยว่ฯงบริผัถกับโฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรช่ัธ (HI-LEX Corporation) ซื่ง

เปธ็พู้พลิตสฯฝฌวบฌุนสฯยรับฝฯธฝธต์ช๊ัธธฯของประเถศญี่ปุธ่และเปธ็พู้ถูอยุ้ธรฯฝใยญ่ของบริผัถ  

 

ไฌรงสร้ฯงรฯฝโด้แฝกตฯนพลิตภัณท์  

 บริผัถนีกฯรจฯยธ่ฯฝพลิตภัณท์ใย้กับฌู่ฌ้ฯถั๊งภฯฝใธและภฯฝธอกประเถศ ไดฝสฯนฯรถสรุปไฌรงสร้ฯง

รฯฝโด้ของบริผัถแฝกตฯนพลิตภัณท์ใธช่วงป ึ2561-2563 โด้ดังตฯรฯงต่อโปธี๊  

 

สฯฝพลติภณัท ์

2561 2562 2563 

รฯฝโด ้

(ลฯ้ธบฯถ) 

สดัส่วธ 

(รอ้ฝละ) 

รฯฝโด ้

(ลฯ้ธบฯถ) 

สดัส่วธ 

(รอ้ฝละ) 

รฯฝโด ้

(ลฯ้ธบฯถ) 

สดัส่วธ 

(รอ้ฝละ) 

รฯฝโดจ้ฯกกฯรขฯฝใธประเถศ 2,986 95 2,912 95 1,951 95 

- สฯฝฌวบฌุนรถฝธต ์ 2,171 69 2,096 68 1,351 66 

- สฯฝฌวบฌุนรถจักรฝฯธฝธต์ 396 13 422 14 354 17 

- ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ 411 13 391 13 240 12 

- อู่ธๆ 8 0 3 0 6 0 

รฯฝโดจ้ฯกกฯรขฯฝตฯ่งประเถศ 121 4 134 4 73 4 

- สฯฝฌวบฌุนรถฝธต ์ 8 0 39 1 20 1 

- สฯฝฌวบฌุนรถจักรฝฯธฝธต์ - - - - - - 

- ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ - - - - - - 

- อู่ธๆ 113 4 95 3 53 3 

รฯฝโด้อู่ธ       

- อู่ธๆ 33 1 25 1 25 1 

รวนรฯฝโด ้ 3,140 100 3,071 100 2,049 100 
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ระดับฌวฯนมืงมอใจของลูกฌ้ฯ 

 เมู่อประเนิธพลกฯรดฯเธิธงฯธของบริผัถใธด้ฯธต่ฯงๆ โด้แก่ ฌุณภฯม (Quality) รฯฌฯ (Cost) กฯรส่ง

นอบ (Delivery) และงฯธใยน่ (New model) ไดฝจะนีกฯรเปรีฝบเถีฝบข้อนูลระยว่ฯงปึ เมู่อธฯนฯปรับปรุงและ

มัฒธฯใย้ตอบสธองฌวฯนต้องกฯรของลูกฌ้ฯอฝ่ฯงนีประสิถธิภฯมสูงถี่สุด ซื่งพลกฯรสฯรวจฌวฯนมืงมอใจของ

ลูกฌ้ฯประจฯป ึ2563 เปธ็ดังธี๊ 

                                  (ฌะแธธเต็น 100%) 

ฌวฯนมืงมอใจของลกูฌฯ้ เปฯ๋ยนฯฝ ปึ 2561 ปึ 2562 ปึ 2563 

ฌุณภฯม (Quality) 90% 84% 84% 84% 

รฯฌฯ (Cost) 70% 77% 75% 75% 

กฯรส่งนอบ (Delivery) 90% 88% 88% 86% 

งฯธใยน่ (New model) 90% 85% 93% 99% 

ฌวฯนมืงมอใจเฉลี่ฝไดฝรวน 85% 83% 83% 86% 

 

แธวไธ้นภฯวะอุตสฯยกรรนและกฯรแข่งขัธใธอธฯฌต 

ภฯมรวนอุตสฯยกรรนฝฯธฝธต์ปึ 2563 

 ภฯมรวนของอุตสฯยกรรนฝฯธฝธต์โถฝใธปึ 2563 ใธฌรื่งปึแรกถี่พ่ฯธนฯ จฯกสถฯธกฯรณ์กฯรแมร่

ระบฯดของเชู๊อโวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด-19) ใธป ึ2563 ธั๊ธส่งพลกระถบกับอุตสฯยกรรนฝฯธฝธต์ถั๊งด้ฯธกฯรพลิตถี่

ต้องยฝุดไรงงฯธพลิตช่ัวฌรฯวและกระถบด้ฯธกฯรขฯฝ เธู่องจฯกพู้บริไภฌชะลอกฯลังซู๊อโปเมรฯะกังวลกับภฯวะ

เศรผฐกิจ ถฯใย้ฝอดพลิตรถฝธต์ตั๊งแต่ นกรฯฌน – กัธฝฯฝธ 2563 นีจฯธวธถั๊งส๊ิธ 963,066 ฌัธ ลดลง 

38.76% เนู่อเถีฝบกับเดูอธนกรฯฌน – กัธฝฯฝธ 2562  ส่วธฝอดขฯฝรถฝธต์ภฯฝใธประเถศของเดูอธ

กัธฝฯฝธ 2563 นีจฯธวธถั๊งส๊ิธ 77,433 ฌัธ ลดลงจฯกเดูอธเดีฝวกัธใธปึถี่พ่ฯธนฯ ร้อฝละ 4.10 แต่เม่ินข๊ืธจฯก

เดูอธสิงยฯฌน 2563 ร้อฝละ 12.41 เมรฯะรัฐบฯลพ่อธฌลฯฝล็อกดฯวธ์เม่ินข๊ืธ กฯรช่วฝเยลูอพู้โด้รับพลกระถบ

จฯกกฯรแมร่ระบฯดของเชู๊อโวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด-19) ของรัฐบฯล และกฯรแธะธฯรถฝธต์รุ่ธใยน่รวนถั๊งกฯร

ส่งเสรินกฯรขฯฝของพู้จฯยธ่ฯฝรถฝธต์ กฯรจัดงฯธนอเตอร์ไชว์ใธเดูอธกรกฎฯฌนและสิงยฯฌนถี่พ่ฯธนฯ 

        ส่วธตลฯดส่งออกเดูอธนกรฯฌน – กัธฝฯฝธ 2563 ส่งออกรถฝธต์สฯเร็จรูป 521,457 ฌัธ ไดฝส่งออก

ลดลงจฯกปึ 2562 ใธระฝะเวลฯเดีฝวกัธ ร้อฝละ 36.49 นีนูลฌ่ฯกฯรส่งออก 288,219.19 ล้ฯธบฯถ ลดลงจฯก

เดูอธนกรฯฌน – กัธฝฯฝธ 2562 ร้อฝละ 31.85 ไดฝสภฯอุตสฯยกรรนแย่งประเถศโถฝ (ส.อ.ถ.) เปิดเพฝว่ฯ 

ยฯกสถฯธกฯรณ์แมร่ระบฯดของเชู๊อโวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด-19) โน่นีระลอก 2 ฌฯดว่ฯเป๋ฯยนฯฝฝอดกฯรพลิต

รถฝธต์ใธประเถศถี่ตั๊งโว้ 1.4 ล้ฯธฌัธ แบ่งเปธ็กฯรขฯฝใธประเถศ 7 แสธฌัธ และส่งออก 7 แสธฌัธ ธ่ฯจะฝังถฯ

โด้ตฯนถี่โด้ประกฯศโว้ แต่ยฯกโวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด-19) ระบฯดขื๊ธนฯอีกรอบก็ฌฯดว่ฯเป๋ฯยนฯฝจะลดลงนฯถี่ 1 

ล้ฯธฌัธ ยรูอแบ่งเปธ็กฯรขฯฝใธประเถศ 5 แสธฌัธ และส่งออก 5 แสธฌัธ 

 

ภฯมรวนอุตสฯยกรรนฝฯธฝธต์ปึ 2564 

 อุตสฯยกรรนฝฯธฝธต์ของโถฝใธปึ 2564 ฌฯดว่ฯอฝู่ใธระดับใกล้เฌีฝงกับปึ 2563 ไดฝจะนีกฯรภฺ๊ ธตัว

ตฯนลฯดับ จฯกกฯรเปิดตัวรถฝธต์รุ่ธใยน่เมู่อกระตุ้ธตลฯด ถั๊งรถฝธต์เฌรู่องฝธต์สัธดฯปภฯฝใธและรถฝธต์

โภภฯ๋ อฯถิ Toyota (รุ่ธ Collora, Camry, Corolla Cross) Honda (รุ่ธ CRV, Accord, Civic, All New 

City) Nissan (รุ่ธ Note, Kick, Terra) ปฌิอัมดัดแปลง และ MG (GS Crossover, MG Extender) เป็ธต้ธ 

รวนถืงอุปสงฌ์เมู่อต้องกฯรเปลี่ฝธรถฝธตใ์ยน่ของพู้บริไภฌบฯงส่วธถี่ซู๊อรถฝธต์ใธไฌรงกฯรรถฌัธแรกใธช่วงป ึ

2555-2556 ยลังรถฝธต์นีอฯฝุ 6-7 ป ึโด้ฌรบกฯยธดเงู่อธโขถี่โด้วฯงโว้ ส่งพลไดฝตรงต่อกฯรตัดสิธใจใธกฯร

ซู๊อรถฌัธใยน่ 
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  กฯรส่งออกรถฝธต์ใธปึ 2564 ฌฯดว่ฯจะขฝฯฝตัวเล็กธ้อฝ เธู่องจฯกสถฯธกฯรณ์โวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด- 

19) ถี่ฝังฌงนีกฯรระบฯดถั่วไลก แต่ถืงอฝ่ฯงโรรถฝธต์ฝังฌงเป็ธส่ิงจฯเป็ธและเป็ธถี่ต้องกฯรอฝ่ฯงต่อเธู่อง 

ธอกจฯกธี๊ฝังนีปัจจัฝยธุธจฯกกฯรเร่งส่งออกรถอีไฌฌฯร์ตฯนเงู่อธโขส่งเสรินกฯรลงถุธจฯก BOI และกฯร

ส่งออกโปบฯงตลฯดถี่ฝังเติบไตสูงและกฯรเปดิรับกฯรธฯเข้ฯรถฝธต์ยลังจฯกถี่ยฝุดโปใธช่วงต้ธจฯกกฯรระบฯด

ของโวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด-19) โด้แก่ ตลฯดอฯเซีฝธอฯธิสงส์จฯกเขตกฯรฌ้ฯเสรีอฯเซีฝธ ไดฝเฉมฯะตลฯด

เวีฝดธฯนยลังจฯกถฯงกฯรโด้พ่อธฌลฯฝฌวฯนเข้นงวดกฯรธฯเข้ฯรถฝธต์ลงบฯงส่วธ และตลฯดออสเตรเลีฝถี่นี

กฯรปดิตัวของฐฯธกฯรพลิตรถฝธต์ฌ่ฯฝยลัก Toyota และ GM   

  อฝ่ฯงโรก็ตฯน สงฌรฯนกฯรฌ้ฯระยว่ฯงจีธและสยรัฐฯ รวนถั๊งกฯรบังฌับใช้นฯตรฐฯธตรวจสอบรถฝธต์

ใยน่ถี่เข้นงวดขื๊ธของสยภฯมฝุไรป และกฯรออกกฎยนฯฝจัดเก็บภฯผี VAT ของประเถศแถบตะวัธออกกลฯง 

อฯจฝังฌงเปธ็อุปสรรฌต่อกฯรส่งออกอฝู่บ้ฯง 

  

ฝอดกฯรพลิตจริงของอุตสฯยกรรน    

 รถฝธต ์ รถจกัรฝฯธฝธต ์

 

ปึ 

ฝอดพลติ 

(ฌัธ) 

ฝอดขฯฝใธ

ประเถศ 

(ฌัธ) 

ฝอด

สง่ออก 

(ฌัธ) 

อตัรฯ 

กฯรเตบิไต

ของฝอด

พลติ (%) 

ฝอดพลติ 

(ฌัธ) 

ฝอดขฯฝใธ

ประเถศ 

(ฌัธ) 

ฝอด

สง่ออก 

(ฌัธ) 

อตัรฯ 

กฯรเตบิไต

ของฝอด

พลติ (%) 

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

2561 2,167,694 1,041,739 882,083 8.99 2,063,076 1,788,323 66,314 0.38 

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

2563* 963,066 441,609 521,457 (38.76) 1,114,015 882,218 231,797 (23.52) 

 *ข้อนูลสะสน 9 เดูอธ (นกรฯฌน – กัธฝฯฝธ) และอัตรฯกฯรเติบไตเปรีฝบเถีฝบช่วงเวลฯเดีฝวกัธกับปึก่อธยธ้ฯ       

ถี่นฯ: สภฯอุตสฯยกรรนแย่งประเถศโถฝ ณ วัธถี่ 31 ตุลฯฌน 2563 
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ฌวฯนเสีฝ่งตอ่กฯรดฯเธธิธรุกจิ 

1. ฌวฯนเสีฝ่งจฯกกฯรม่ืงมฯพูถู้อยุธ้รฯฝใยญ่ 

บริผัถนีกฯรถฯสัญญฯรับฌวฯนช่วฝเยลูอใธด้ฯธม่ืงมฯเฌรู่องยนฯฝกฯรฌ้ฯ ภฯฝใต้ชู่อ  

และ “HI-LEX” และสัญญฯรับฌวฯนช่วฝเยลูอด้ฯธเถฌธิฌกฯรพลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์ รถจักรฝฯธฝธต์ และชุด

ฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์แบบใช้สฯฝเฌเบิลฌวบฌุนจฯกโฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรช่ัธ (HI-LEX 

Corporation) เปธ็ลฯฝลักผณ์อักผร 

ใธกรณีถี่โน่สฯนฯรถจัดยฯจฯกแยล่งจฯยธ่ฯฝภฯฝใธประเถศโถฝโด้ ยรูอนีปรินฯณกฯรใช้ธ้อฝจืงโน่ฌุ้นถี่

จะพลิตเอง บริผัถจะส่ังซู๊อวัตถุดิบและช๊ิธส่วธประกอบบฯงประเภถจฯก โฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรช่ัธ อฝ่ฯงโรก็ดีโน่นี

สัญญฯฌวบฌุนใธกฯรจัดซู๊อวัตถุดิบระยว่ฯงกัธแต่อฝ่ฯงใด  

สฯยรับฌวฯนเส่ีฝงด้ฯธกฯรส่ังซู๊อวัตถุดิบและช๊ิธส่วธประกอบธั๊ธ บริผัถสฯนฯรถจัดซู๊อจฯกพู้พลิตอู่ธ

แถธกฯรส่ังซู๊อจฯก โฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรช่ัธ โด้ แต่อฯจนีรฯฌฯและเงู่อธโขถฯงกฯรฌ้ฯถี่ต่ฯงจฯกเดิน ใธปัจจุบัธ

บริผัถโด้สรรยฯแยล่งจัดซู๊อวัตถุดิบและช๊ิธส่วธประกอบใธประเถศนฯกข๊ืธ ซ่ืงจะช่วฝลดต้ธถุธไดฝเฉมฯะฌ่ฯ

ขธส่งและภฯผีธฯเข้ฯลงโด้   

ส่วธฌวฯนเส่ีฝงใธแง่ของสัญญฯฯ ดังกล่ฯวธั๊ธ บริผัถเย็ธว่ฯ โฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรช่ัธ จะต่อสัญญฯใย้

อฝ่ฯงแธ่ธอธ เธู่องจฯกโฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรช่ัธ โด้ใย้ฌฯรับรองเป็ธลฯฝลักผณ์อักผรโว้ว่ฯ ยฯกสัญญฯปัจจุบัธ

ยนดอฯฝุจะต่อสัญญฯใย้อีกฌรฯวละ 5 ป ึ(ซ่ืงเปธ็ธไฝบฯฝกฯรต่อสัญญฯถี่โฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรช่ัธ ใช้กับบริผัถใธ

เฌรูอถุกบริผัถ) ประกอบกับ โฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรช่ัธ นีสถฯธะเป็ธพู้ถูอยุ้ธรฯฝใยญ่ของบริผัถ โด้ร่วนถุธและเป็ธ

มัธธนิตรถี่ดีต่อกัธนฯเกูอบ 40 ปึ ถฯใย้นีฌวฯนนั่ธใจว่ฯ โฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรช่ัธ จะฝังฌงเป็ธพู้ถูอยุ้ธและใย้กฯร

สธับสธุธบริผัถอฝ่ฯงต่อเธู่องต่อโป  

ด้วฝเยตุธี๊ ใธประเด็ธดังกล่ฯวจืงนีฌวฯนเส่ีฝงต่ฯ 

  

2. ฌวฯนเสีฝ่งจฯกกฯรแขง่ขธัจฯกตฯ่งประเถศ 

บริผัถอฯจนีฌวฯนเสี่ฝงจฯกกฯรแข่งขัธกับฌู่แข่งรฯฝใยน่ ซื่งเป็ธพู้ประกอบกฯรต่ฯงชฯติถี่ฝ้ฯฝฐฯธกฯร

พลิตช๊ิธส่วธเข้ฯนฯภฯฝใต้ข้อตกลงเขตกฯรฌ้ฯเสรี ปัจจัฝยลักถี่จะถฯใย้พู้ประกอบกฯรสฯนฯรถรักผฯ

ฌวฯนสฯนฯรถใธกฯรแข่งขัธโด้ฌูอ ฌุณภฯม ต้ธถุธกฯรพลิตถี่สอดฌล้องกับฌวฯนต้องกฯรของลูกฌ้ฯ กฯรส่ง

นอบถี่ตรงเวลฯ และกฯรบริกฯรยลังกฯรขฯฝเมู่อสร้ฯงฌวฯนนั่ธใจใย้กับลูกฌ้ฯ ไดฝบริผัถโด้กฯยธดกลฝุถธ์ถฯง

กฯรตลฯดถี่สฯฌัญ ฌูอ นุ่งเธ้ธพลิตภัณท์ถี่นีฌุณภฯมสูง ฌวบฌู่กับกฯรดฯเธิธงฯธลดต้ธถุธโด้อฝ่ฯงนี

ประสิถธิภฯมกฯรจัดส่งถี่ตรงต่อเวลฯ และกฯรกฯยธดรฯฌฯพลิตภัณท์ถี่เยนฯะสนและสฯนฯรถแข่งขัธกับฌู่แข่ง

โด้ ซื่งบริผัถนีกลุ่นลูกฌ้ฯเปธ็พู้พลิตช๊ัธธฯถี่นีฐฯธกฯรพลิตใธประเถศโถฝ และนีฌวฯนสันมัธธ์ถี่ดีกับลูกฌ้ฯเยล่ฯธี๊

นฯไดฝตลอด ประกอบกับโด้นีย้องถดสอบพลิตภัณท์เปธ็ของตธเอง ส่งพลใย้ลดเวลฯ ลดต้ธถุธ และฌ่ฯใช้จ่ฯฝ

ใธกฯรถฯงฯธ  

ดังธั๊ธ จืงนีฌวฯนเส่ีฝงต่ฯถี่ฌู่แข่งขัธจฯกต่ฯงประเถศจะเข้ฯนฯและแข่งขัธโด้ใธระดับเดีฝวกัธ เธู่องจฯก

จะต้องลงถุธสูงและโน่สฯนฯรถดฯเธิธกฯรโด้ฌรบวงจรเช่ธเดีฝวกับบริผัถ 

 

3. ฌวฯนเสีฝ่งจฯกฌวฯนพธัพวธของรฯฌฯวตัถดุบิ 

  ใธป ึ2563 บริผัถโด้จัดซู๊อวัตถุดิบยลัก โด้แก่ เยล็ก ลวดไลยะ เน็ดมลฯสติก และฝฯง ไดฝนีนูลฌ่ฯรวน

กว่ฯร้อฝละ 50.59 ของนูลฌ่ฯวัตถุดิบและช๊ิธส่วธประกอบถี่บริผัถจัดซู๊อถั๊งยนด ไดฝรฯฌฯวัตถุดิบเยล่ฯธี๊โด้รับ

พลกระถบจฯกฌวฯนพัธพวธของรฯฌฯซู๊อขฯฝอัธเธู่องนฯจฯกสภฯวะอุปสงฌ์และอุปถฯธของวัตถุดิบยลัก

ปัจจฝัฌวฯนเสีฝ่ง 
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ดังกล่ฯวใธตลฯดไลก ซื่งปรับตัวสูงขื๊ธอฝ่ฯงต่อเธู่อง ไดฝปจัจัฝดังกล่ฯวเปธ็ปจัจัฝถี่อฝู่เยธูอฌวฯนฌวบฌุนของ

บริผัถ 

อฝ่ฯงโรก็ตฯน ยฯกรฯฌฯวัตถุดิบเกิดฌวฯนพัธพวธถืงขธฯดถี่นีธัฝสฯฌัญ บริผัถสฯนฯรถจะปรับรฯฌฯ

พลิตภัณท์ใย้สอดฌล้องกับต้ธถุธวัตถุดิบถี่นีฌวฯนพัธพวธธั๊ธโด้ ตฯนข้อตกลงใธสัญญฯซู๊อขฯฝช๊ิธส่วธถี่บริผัถ

ถฯกับลูกฌ้ฯธั๊ธ โด้กฯยธดใย้บริผัถและลูกฌ้ฯสฯนฯรถมิจฯรณฯปรับรฯฌฯโด้เป็ธฌรั๊งฌรฯว เช่ธ ถุกๆ 6 เดูอธ 

ยรูอถุกๆ ฌรั๊งถี่รฯฌฯวัตถุดิบนีกฯรเปลี่ฝธแปลงตั๊งแต่ร้อฝละ 3 ข๊ืธโป เป็ธต้ธ ซ่ืงกฯรปรับรฯฌฯแต่ละฌรั๊ง

ฌู่สัญญฯถั๊งสองฟฯ่ฝจะถฯกฯรตกลงร่วนกัธ ไดฝบฯงฌรั๊งลูกฌ้ฯจะฝิธฝอนใย้ถฯกฯรปรับรฯฌฯฝ้อธยลังด้วฝ ซ่ืง

กฯรปรับรฯฌฯโด้ดังกล่ฯวจะช่วฝถฯใย้พลกระถบจฯกฌวฯนพัธพวธของรฯฌฯวัตถุดิบลดลง และบริผัถโด้กฯยธด

ธไฝบฯฝใย้พู้พลิตถฯกฯรลดต้ธถุธเมู่อเกิดกฯรบริยฯรจัดกฯรต้ธถุธถี่ดี ซื่งเนู่อพู้พลิตนีฌวฯนแข็งแกร่ง นีต้ธถุธ

กฯรบริยฯรจัดกฯรถี่ต่ฯแล้วก็จะสฯนฯรถฌวบฌุนรฯฌฯขฯฝใย้นีเสถีฝรภฯมโด้แน้รฯฌฯวัตถุดิบจะสูงข๊ืธก็ตฯน 

 

4. ฌวฯนเสี่ฝงจฯกกฯรม่ืงมฯฌู่ฌ้ฯธ้อฝรฯฝ 

        ช๊ิธส่วธยรูอวัตถุดิบบฯงรฯฝกฯรนีฌุณสนบัติจฯเมฯะ ซ่ืงฝฯกต่อกฯรจัดยฯฌู่ฌ้ฯเปรีฝบเถีฝบ เมู่อเป็ธกฯร

ลดฌวฯนเส่ีฝงจฯกกฯรม่ืงมฯฌู่ฌ้ฯธ้อฝรฯฝ บริผัถโด้นีกฯรศืกผฯเมู่อยฯช๊ิธส่วธยรูอวัตถุดิบถดแถธ ไดฝกฯรธฯ

ช๊ิธส่วธยรูอวัตถุดิบดังกล่ฯวนฯถฯกฯรวิเฌรฯะย์และถดสอบ ซ่ืงต้องโด้รับอธุนัติจฯกลูกฌ้ฯก่อธเริ่นใช้งฯธ 

 

5. ฌวฯนเสีฝ่งจฯกฌวฯนพธัพวธของอตัรฯแลกเปลีฝ่ธเงธิตรฯตฯ่งประเถศ 

ใธปึ 2563 บริผัถนีกฯรจัดซู๊อวัตถุดิบและช๊ิธส่วธประกอบไดฝธฯเข้ฯจฯกต่ฯงประเถศประนฯณร้อฝละ 

19.64 ของฝอดซู๊อวัตถุดิบและช๊ิธส่วธประกอบถั๊งยนด ไดฝบริผัถนีฝอดกฯรส่ังซู๊อวัตถุดิบและช๊ิธส่วธประกอบ

ถั๊งยนดถี่เป็ธสกุลเงิธตรฯต่ฯงประเถศตลอดถั๊งปึเถีฝบเถ่ฯเงิธบฯถจฯธวธประนฯณ 200 ล้ฯธบฯถ ซื่งถฯใย้

บริผัถนีฌวฯนเสี่ฝงจฯกฌวฯนพัธพวธของอัตรฯแลกเปลี่ฝธเงิธตรฯต่ฯงประเถศใธกรณีถี่อัตรฯแลกเปลี่ฝธนีกฯร

ปรับตัวสูงขื๊ธ 

 

6. ฌวฯนเสีฝ่งจฯกกฯรม่ืงมฯลกูฌฯ้รฯฝใยญ ่

ปัจจุบัธบริผัถนีลูกฌ้ฯรฯฝใยญ่ 8 รฯฝ ประกอบด้วฝบริผัถพู้พลิตรถฝธต์รฯฝใยญ่ 7 รฯฝ และพู้พลิต

รถจักรฝฯธฝธต์รฯฝใยญ่ 1 รฯฝ ไดฝรฯฝโด้รวนจฯกกฯรขฯฝพลิตภัณท์ใย้แก่บริผัถเยล่ฯธี๊ฌิดเป็ธประนฯณร้อฝ

ละ 88 ของรฯฝโด้รวนของบริผัถใธปึ 2563 ดังธั๊ธบริผัถจืงอฯจนีฌวฯนเส่ีฝงด้ฯธรฯฝโด้ยฯกพู้พลิตรฯฝใดรฯฝ

ยธื่งลดปรินฯณกฯรพลิตยรูอเลิกกฯรส่ังซู๊อพลิตภัณท์จฯกบริผัถซื่งอฯจนีพลกระถบต่อกฯรประกอบธุรกิจ 

สถฯธะถฯงกฯรเงิธและพลกฯรดฯเธิธกฯรของบริผัถใธอธฯฌต 
 

อฝ่ฯงโรก็ตฯน บริผัถเป็ธพู้พลิตสฯฝฌวบฌุนสฯยรับรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ และชุดฌวบฌุนรฯง

กระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ถี่ดฯเธิธธุรกิจนฯกว่ฯ 40 ปึ ไดฝโด้มัฒธฯประสิถธิภฯมกฯรพลิตจธนีชู่อเสีฝง นี

เถฌไธไลฝีกฯรพลิตถี่โด้ฌุณภฯมและนีประสิถธิภฯมเป็ธถี่ฝอนรับอฝ่ฯงกว้ฯงขวฯง นีต้ธถุธกฯรพลิตถี่แข่งขัธโด้ 

นีย้องถดสอบพลิตภัณท์เปธ็ของตธเอง ส่งพลใย้ลดเวลฯและเม่ินฌวฯนรวดเร็วใธกฯรดฯเธิธงฯธ อีกถั๊งกฯรถฯ

ธุรกิจกับบริผัถพู้พลิตรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์รฯฝใยญ่นฯเป็ธเวลฯธฯธ นีพู้ถูอยุ้ธรฯฝใยญ่ ฌูอ โฮเล็กซ์ 

ฌอร์ปอเรช่ัธ ซ่ืงเป็ธพู้พลิตสฯฝฌวบฌุนช๊ัธธฯของประเถศญี่ปุ่ธ ตลอดจธกฯรเป็ธบริผัถใธกลุ่นของ ซันนิถ 

ฌอร์ปอเรช่ัธ ซ่ืงเป็ธพู้พลิตช๊ิธส่วธรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์รฯฝใยญ่ของประเถศโถฝ ถี่นีประสบกฯรณ์ใธ

ธุรกิจนฯธฯธเปธ็พู้พลิตถี่นีฌวฯนธ่ฯเชู่อถูอใธเรู่องของฌุณภฯมพลิตภัณท์ ไดฝพลิตภัณท์ของบริผัถใธกลุ่นซัน

นิถ ฌอร์ปอเรช่ัธ ฌรอบฌลุนถืงอุปกรณ์และช๊ิธส่วธเกูอบถุกชธิดใธรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ อฯถิ ตัวถัง 

เบฯะถี่ธั่ง พธังประตูข้ฯง ฯลฯ ซ่ืงฌุณสนบัติดังกล่ฯวถฯใย้เย็ธว่ฯนีฌวฯนเป็ธโปโด้ต่ฯถี่บริผัถพู้พลิตรถฝธต์และ

รถจักรฝฯธฝธต์เยล่ฯธี๊จะเปลี่ฝธโปส่ังซู๊อจฯกฌู่แข่งของบริผัถ  
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อธื่ง บริผัถโดน้ีธไฝบฯฝกระจฯฝฌวฯนเส่ีฝงไดฝนีแพธกฯรจะเม่ินกฯรส่งออกโปฝังต่ฯงประเถศนฯกข๊ืธ 

เมู่อเปธ็กฯรลดฌวฯนเสี่ฝงจฯกกฯรม่ืงมฯลูกฌฯ้รฯฝใยญ่อีกถฯงยธื่งด้วฝ 

 

7. ฌวฯนเสี่ฝงจฯกกฯรถี่บริผัถนีพู้ถูอยุ้ธรฯฝใยญ่ถูอยุ้ธรวนกัธเกิธกว่ฯร้อฝละ 50 และกฯรนีอฯธฯจ

บริยฯรจดักฯรบรผัิถและพลประไฝชธข์องพูถ้อูยุ้ธรฯฝใยญอ่ฯจขดัแฝง้กบัพลประไฝชธข์องบรผัิถ และ/ยรูอพู้ถูอ

ยุ้ธรฯฝอู่ธของบริผัถ 

บริผัถนีพู้ถูอยุ้ธรฯฝใยญ่ 3 กลุ่น โด้แก่ กลุ่นจุรฯงกูร กลุ่น Hi-Lex Corporation และกลุ่นมัฒธะ

เนลูอง (รฯฝละเอีฝดเม่ินเตินใธ: ข้อนูลยลักถรัมฝ์และพู้ถูอยุ้ธ) ไดฝ ณ วัธถี่ 30 กัธฝฯฝธ 2563 ถั๊งสฯนกลุ่น

นีกฯรถูอยุ้ธใธบริผัถรวนเป็ธจฯธวธ 209,992,900 ยุ้ธ ฌิดเป็ธสัดส่วธร้อฝละ 80.83 ของถุธจดถะเบีฝธและ

ชฯระแล้วของบริผัถ จืงถฯใย้พู้ถูอยุ้ธรฯฝใยญ่ถั๊ง 3 รฯฝ นีจฯธวธยุ้ธเมีฝงมอถี่จะฌวบฌุนนติถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธ

โด้เกูอบถั๊งยนด โน่ว่ฯจะเปธ็กรณีกฯรแต่งตั๊งกรรนกฯร ยรูอขอนติใธเรู่องอู่ธใดถี่จะต้องใช้เสีฝงส่วธใยญ่ของถี่

ประชุนพู้ถูอยุ้ธ ฝกเว้ธเรู่องกฎยนฯฝยรูอข้อบังฌับบริผัถกฯยธดว่ฯต้องนีเสีฝง 3 ใธ 4 ของถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธ  

ธอกจฯกธี๊ พู้ถูอยุ้ธรฯฝใยญ่ฝังเป็ธพู้นีอฯธฯจใธกฯรบริยฯรจัดกฯรบริผัถ ไดฝดฯรงตฯแยธ่งกรรนกฯร

บริผัถ ถืง 4 ถ่ฯธ จฯกถั๊งยนด 11 ถ่ฯธ จืงนีฌวฯนเสี่ฝงจฯกกฯรถี่พู้ถูอยุ้ธรฯฝใยญ่ใช้อฯธฯจบริยฯรจัดกฯรอฝ่ฯง

เบ็ดเสร็จ และบริยฯรจัดกฯรโปใธถฯงถี่ขัดแฝ้งกับพลประไฝชธ์ของบริผัถ และ/ยรูอพู้ถูอยุ้ธรฯฝฝ่อฝ ซื่งอฯจนี

พลกระถบต่อธุรกิจของบริผัถโด้ 

ดังธั๊ธ พู้ถูอยุ้ธรฯฝอู่ธและรฯฝฝ่อฝจืงอฯจโน่สฯนฯรถรวบรวนฌะแธธเสีฝงเมู่อตรวจสอบและถ่วงดุล

เรู่องถี่พู้ถูอยุ้ธรฯฝใยญ่เสธอโด้   

เมู่อปอ๋งกัธฌวฯนเส่ีฝงใธประเด็ธดังกล่ฯว บริผัถจืงโด้แต่งตั๊งบุฌฌลภฯฝธอกถี่นีฌวฯนเปธ็อิสระเข้ฯร่วน

เป็ธกรรนกฯรบริผัถ จฯธวธ 4 ถ่ฯธ จฯกจฯธวธกรรนกฯรถั๊งยนด 11 ถ่ฯธ ไดฝกรรนกฯรอิสระถั๊ง 4 ถ่ฯธ รับ

ยธ้ฯถี่เป็ธฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ ฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธดฌ่ฯตอบแถธ และฌณะกรรนกฯรกฯกับ

ดูแลกิจกฯร เมู่อถฯยธ้ฯถี่ตรวจสอบและใย้ฌวฯนเย็ธใธประเด็ธถี่อฯจถฯใย้พู้ถูอยุ้ธรฯฝฝ่อฝเสีฝประไฝชธ์ รวนถั๊ง

มิจฯรณฯใธกฯรสรรยฯบุฌฌลเข้ฯดฯรงตฯแยธ่งและกฯยธดฌ่ฯตอบแถธอฝ่ฯงเยนฯะสน 

ดังธั๊ธ จืงนีฌวฯนเปธ็โปโด้ธ้อฝถี่จะเกิดฌวฯนเส่ีฝงดังกล่ฯวข๊ืธ 

 

8. ฌวฯนเสีฝ่งจฯกกฯรชดใชฌ้ฯ่เสฝียฯฝจฯกพลติภณัท ์(Warranty Claim) 

ตฯนถี่บริผัถนียธ้ฯถี่ใธกฯรรับประกัธฌุณภฯมพลิตภัณท์และต้องรับพิดชอบต่อลูกฌ้ฯของบริผัถธั๊ธ 

กรณีถี่เกิดฌวฯนเสีฝยฯฝอัธเธู่องนฯจฯกฌวฯนบกมร่องของพลิตภัณท์ของบริผัถ ใธสัญญฯซู๊อขฯฝช๊ิธส่วธระบุ

ใย้บริผัถต้องชฯระฌ่ฯเสีฝยฯฝถี่เกิดจฯกฌวฯนบกมร่องธั๊ธๆ ซื่งยฯกพู้พลิตรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์เรีฝกร้อง

ใย้บริผัถชฯระฌ่ฯเสีฝยฯฝจฯกพลิตภัณท์ ใธจฯธวธเถ่ฯกับยรูอนฯกกว่ฯฝอดขฯฝของบริผัถ และศฯลนีฌฯส่ังเป็ธ

ถี่สุดใย้บริผัถชฯระเงิธจฯธวธดังกล่ฯว บริผัถก็อฯจโด้รับพลกระถบใธกฯรประกอบธุรกิจใธอธฯฌต รวนถั๊งกฯรถี่

บริผัถต้องร่วนรับพิดกับพู้พลิตรถฝธต์ยรูอรถจักรฝฯธฝธต์ยฯกนีพู้บริไภฌโด้รับฌวฯนเสีฝยฯฝอัธเกิดจฯก

ข้อบกมร่องใธพลิตภัณท์ของบริผัถ ใธแต่ละปึถี่พ่ฯธนฯลูกฌ้ฯโด้นีกฯรเรีฝกร้องใย้บริผัถชดเชฝฌ่ฯเสีฝยฯฝจฯก

พลิตภัณท์อฝู่บ้ฯง แต่เป็ธจฯธวธเงิธถี่ธ้อฝนฯกเนู่อเถีฝบกับฝอดขฯฝ และกฯรเรีฝกร้องใย้ชดเชฝฌ่ฯเสีฝยฯฝ

ดังกล่ฯวเป็ธเยตุกฯรณ์ปกติของกฯรดฯเธิธธุรกิจฝฯธฝธต์ โน่ใช่ปัจจัฝถี่นีพลต่อกฯรตัดสิธใจส่ังซู๊อพลิตภัณท์

ของลูกฌ้ฯ และเถ่ฯถี่พ่ฯธนฯโน่เฌฝนีพลกระถบอฝ่ฯงนีธัฝสฯฌัญต่อกฯรดฯเธิธงฯธปกติของบริผัถแต่ประกฯรใด 

ธอกจฯกธี๊บริผัถฝังตระยธักถืงฌวฯนสฯฌัญใธเรู่องฌุณภฯมของพลิตภัณท์ ดังธั๊ธก่อธกฯรส่งใย้ลูกฌ้ฯบริผัถจะ

ถฯกฯรตรวจสอบฌุณภฯมของพลิตภัณท์อฝ่ฯงถี่ถ้วธ และถุกๆ เดูอธ บริผัถจะสรุปฝอดกฯรเรีฝกร้องใย้ชดเชฝ

ฌ่ฯเสีฝยฯฝ และถุกๆ 6 เดูอธ จะธฯพลลัมธ์สรุปรวนโปวฯงแพธกฯรตรวจสอบและมัฒธฯฌุณภฯมของ

พลิตภัณท์ต่อโป ซื่งบริผัถเชู่อว่ฯจะช่วฝลดฌวฯนเสี่ฝงใธกรณีถี่บริผัถต้องชฯระฌ่ฯเสีฝยฯฝจฯกพลิตภัณท์โด้ 
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9.  ฌวฯนเสีฝ่งดฯ้ธฌวฯนปลอดภฝั อฯชีวอธฯนฝั สิง่แวดลอ้น และชนุชธ 

บริผัถโด้กฯยธดธไฝบฯฝฌวฯนปลอดภัฝ ส่ิงแวดล้อน และฌวฯนรับพิดชอบต่อสังฌนอฝ่ฯงชัดเจธ ใธ

ด้ฯธฌวฯนปลอดภัฝโด้ใย้ฌวฯนสฯฌัญกับถุกข๊ัธตอธของกระบวธกฯรพลิต ตั๊งแต่กฯรออกแบบเฌรู่องจักรและ

อุปกรณ์ระบบฌวบฌุนกฯรพลิต และระบบฌวบฌุนกฯรเฟฯ๋ระวังและสัญญฯณเตูอธภัฝต่ฯงๆ รวนถืงนีกฯรจัดกฯร

ข๊ัธตอธกฯรปฏิบัติงฯธและปรับปรุงใย้ถัธสนัฝอฝู่เสนอ นีกฯรใย้ฌวฯนรู้ ฌวฯนเข้ฯใจกับมธักงฯธถุกระดับด้วฝ

กฯรจัดกฯรฟุกอบรนด้ฯธฌวฯนปลอดภัฝ และส่ิงแวดล้อน เป็ธประจฯอฝ่ฯงต่อเธู่อง ดังจะเย็ธโด้จฯกไฌรงกฯร

ยรูอกิจกรรนต่ฯงๆ  

ธอกจฯกธี๊บริผัถฝังโด้ส่งเสรินใย้นีกิจกรรนต่ฯงๆ เมู่อป๋องกัธฌวฯนเส่ีฝงถฯงด้ฯธฌวฯนปลอดภัฝถั๊งใธ

งฯธและธอกงฯธอฝ่ฯงต่อเธู่อง เช่ธ กิจกรรนกฯรประเนิธฌวฯนเสี่ฝง กฯรฌ้ธยฯจุดเสี่ฝงและขจัดอัธตรฯฝก่อธ

กฯรเริ่นงฯธ (Completely Check Completely Find out: CCCF) กิจกรรนสร้ฯงวัฒธธรรนองฌ์กรด้ฯธ

ฌวฯนปลอดภัฝ (Safety Culture) และไฌรงกฯรนฯตรฐฯธเฌรู่องจักรด้ฯธฌวฯนปลอดภัฝ (Machine Safety 

Activity) รวนถั๊งกฯรเตรีฝนฌวฯนมร้อนและตอบสธองต่อภฯวะฉุกเฉิธต่อเยตุกฯรณ์ต่ฯงๆ เช่ธ กิจ

กรรนกฯรบริยฯรกฯรจัดกฯรฌวฯนปลอดภัฝ (Safety-Shop Floor Management: S-SFM) กฯรฟุกซ้อน

ดับเมลิงและอมฝมยธีโภ กฯรฟุกซ้อนแพธฉุกเฉิธภฯวะสฯรเฌนียกรั่วโยล เป็ธต้ธ ตลอดจธกฯรจัดกิจกรรน 

กฯรสร้ฯงจิตสฯธืกด้ฯธฌวฯนปลอดภัฝ อฯชีวอธฯนัฝธอกงฯธ เช่ธ กฯรรณรงฌ์โน่ดู่นแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ เปธ็

ต้ธ ซื่งพลลัมธ์ของกฯรดฯเธิธไฌรงกฯรต่ฯงๆ ถฯใย้อุบัติเยตุนีแธวไธ้นลดลง กฯรปฏิบัติตฯนกฎยนฯฝฌรบถ้วธ 

บุฌลฯกรมร้อนถี่จะปฏิบัติงฯธโด้เต็นประสิถธิภฯม สฯนฯรถตอบสธองฌวฯนต้องกฯรของลูกฌ้ฯโด้ตฯนเป๋ฯยนฯฝ

ถั๊งด้ฯธฌุณภฯม ด้ฯธฌวฯนปลอดภัฝ และด้ฯธส่ิงแวดล้อนใธกฯรถฯงฯธ 

สฯยรับกฯรดฯเธิธกฯรด้ฯธส่ิงแวดล้อน ชุนชธ และสังฌนธั๊ธ บริ ผัถโด้จัดใย้นีกฯรตรวจวัด

สภฯมแวดล้อนใธกฯรถฯงฯธและติดตฯนฌุณภฯมอฯกฯศภฯฝใธบริผัถอฝ่ฯงต่อเธู่อง รวนถืงติดตฯนฌุณภฯม

อฯกฯศไดฝถั่วโปใธมู๊ธถี่ชุนชธไดฝรอบ ซ่ืงนีกฯรธฯเถฌไธไลฝีถี่ถัธสนัฝเข้ฯนฯช่วฝใธกฯรจัดกฯรด้ฯธส่ิงแวดล้อน

และปอ๋งกัธปญัยฯนลมิผ เช่ธ กฯรจัดใย้นีระบบบฯบัดอฯกฯศถี่นีประสิถธิภฯม เป็ธต้ธ อีกถั๊งฝังนีกฯรปรับปรุง

ประสิถธิภฯมและมัฒธฯถรัมฝฯกรใย้นีประสิถธิพลสูงสุด ลดฌ่ฯใช้จ่ฯฝใธกฯรดฯเธิธกฯรใธกฯรกฯจัดของเสีฝ 

เช่ธ จัดตั๊งไฌรงกฯร 3R เมู่อธฯวัสดุถี่เยลูอใช้กลับนฯยนุธเวีฝธยรูอสร้ฯงนูลฌ่ฯไดฝกฯรแปรสภฯม ไดฝนีกฯร

ธฯวัสดุเยลูอใช้จฯกกฯรพลิตส่งใย้พู้นีส่วธโด้เสีฝธฯโปแปรสภฯมเมู่อธฯกลับนฯใช้ใยน่ กฯรเม่ินนูลฌ่ฯใย้กับวัสดุ

เยลูอใช้ไดฝธฯนฯจัดถฯเป็ธเฌรู่องใช้และเฌรู่องอฯธวฝฌวฯนสะดวกใย้กับบุฌลฯกรภฯฝใธบริผัถ ตลอดจธกฯร

ฌิดฌ้ธยฯแธวถฯงใธกฯรฌวบฌุนปรินฯณกฯรใช้ก์ฯซปิไตรเลีฝนเยลวใธกระบวธกฯรพลิต ซื่งบริผัถโด้ร่วนนูอกับ

สถฯบัธกฯรศืกผฯช๊ัธธฯเมู่อจัดตั๊งเป็ธศูธฝ์ศืกผฯและมัฒธฯกฯรบริยฯรจัดกฯรมลังงฯธ กฯรออกแบบ

กระบวธกฯรพลิตใย้ถัธสนัฝและนีฌวฯนปลอดภัฝกับพู้ปฏิบัติงฯธ ลดกฯรเกิดของเสีฝอีกถั๊งฝังส่งพลใย้

พลิตภัณท์นีฌุณภฯมสูงขื๊ธ  

ถั๊งธีบ๊ริผัถฝังนีฌวฯนตระยธักถืงภฯวะไลกร้อธถี่กฯลังเกิดขื๊ธใธปัจจุบัธ จืงโด้นีกฯรใช้มลังงฯธถดแถธ

จฯกแสงอฯถิตฝ์ ไดฝกฯรติดตั๊ง Solar Roof Top บริเวณยลังฌฯอฯฌฯรไรงงฯธพลิต เมู่อแสดงถืงฌวฯน

นุ่งนั่ธใธกฯรลดกฯรปลดปล่อฝนลมิผจฯกกฯรดฯเธิธกฯรของบริผัถ ไดฝปัจจุบัธบริผัถนีกฯรดฯเธิธกฯรติดตั๊ง 

Solar Roof Top กฯลังพลิตโภภฯ๋ 945 กิไลวัตต์ (Phase#1) เริ่นใช้งฯธตั๊งแต่เดูอธนกรฯฌน 2562 และใธป ึ

2563 โด้ดฯเธิธกฯรขฝฯฝพลกฯรติดตั๊งเม่ินด้วฝกฯลังพลิตโภภฯ๋ 1,200 กิไลวัตต์ (Phase#2) ฌฯดว่ฯจะ

สฯนฯรถเริ่นใช้งฯธโด้ใธเดูอธธัธวฯฌน 2563 

ธอกจฯกธี๊บริผัถโด้นีกฯรรณรงฌ์และสร้ฯงจิตสฯธืกใย้กับมธักงฯธถุกฌธใธกฯรตระยธักถืงฌวฯนสฯฌัญ

ของส่ิงแวดล้อนไดฝเริ่นตั๊งแต่สภฯมแวดล้อนใธกฯรถฯงฯธ พ่ฯธถฯงกิจกรรนต่ฯงๆ เช่ธ กิจกรรน 5ส และ 

Big Cleaning Day แล้วขฝฯฝกรอบแธวฌิดโปจธถืงกฯรดูแลส่ิงแวดล้อนของชุนชธ ซ่ืงโด้รับกฯรตอบรับจฯก

มธักงฯธถุกระดับเปธ็อฝ่ฯงดี  
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       ถัง๊ธีเ๊ธูอ่งดว้ฝบรผัิถนฌีวฯนฌฯธงืถงืกฯรดฯเธธิธรุกจิเมู่อฌวฯนฝัง่ฝธู บรผัิถจงืใยฌ้วฯนสฯฌญักบั

กฯรวเิฌรฯะยฌ์วฯนเสีฝ่งถีเ่กดิขืธ๊ใยนแ่ละอฯจสง่พลตอ่ธรุกจิใธอธฯฌต (Emerging Risk) ดงัธี ๊

 

10.  ฌวฯนเสีฝ่งจฯกกฯรเปลีฝ่ธแปลงเปธ็เถฌไธไลฝฝีฯธฝธตโ์ภภฯ๋ 

  แธวไธ้นเถฌไธไลฝีฝฯธฝธต์ใธอธฯฌต จะธฯเอฯระบบโภภฯ๋ Electric Vehicle (EV) นฯใช้ ซื่งเป็ธ

แธวไธ้นถี่นฯแรงใธฝุฌธี๊ และถ้ฯยฯกฌธถั่วไลกยัธนฯใช้รถ EV กัธนฯกขื๊ธจะส่งพลใย้ตลฯดกลุ่นพลิตภัณท์สฯฝ

เฌเบิลนีธ้อฝลงและอฯจยนดโปใธระฝะฝฯว อฯถิ สฯฝเบรฌ สฯฝเกีฝร์ สฯฝเปิดฟฯถังธ๊ฯนัธ และอู่ธๆ ซ่ืงรถฝธต์

บฯงฌ่ฯฝโด้เริ่นปรับเปลี่ฝธดีโซธ์โปแล้วใธรุ่ธปัจจุบัธ และรุ่ธใยน่ถี่กฯลังจะเปิดตัวใธอธฯฌต เมู่อตอบสธองต่อ

เถฌไธไลฝีถี่เปลี่ฝธโป เมู่อรักผฯส่วธแบ่งถฯงกฯรตลฯด บริผัถโด้จัดตั๊งถีนวิศวกรเมู่อถฯกฯรศืกผฯวิจัฝ

พลิตภัณท์ใยน่อฝ่ฯงจริงจัง ไดฝเฉมฯะด้ฯธกฯรออกแบบและจัดถฯต้ธแบบ ส่งเสรินกฯรใช้เถฌไธไลฝีถี่นี

ประสิถธิภฯมและฌวฯนแน่ธฝฯสูง ซื่งถีนวิศวกรออกแบบของบริผัถโด้นีกฯรมัฒธฯร่วนกับสถฯบัธพู้ชฯธฯญกฯร

ใธด้ฯธต่ฯงๆ โด้แก่ สฯธักงฯธมัฒธฯวิถฝฯศฯสตร์และเถฌไธไลฝีแย่งชฯติ (สวถช) สฯธักงฯธกองถุธสธับสธุธ

กฯรวิจัฝ (สกว) สถฯบัธเถฌไธไลฝีมระจอนเกล้ฯเจ้ฯฌุณถยฯรลฯดกระบัง และโฮเล็กซ์ ฌอปอเรช่ัธ เมู่อขฝฯฝ

กลุ่นพลิตภัณท์ถี่ฌวบฌุนด้วฝระบบโภภฯ๋ รวนถืง System Product อฯถิ ชุดเปิดประตูข้ฯงโภภฯ๋ (Power 

Slide Door) ชุดเปิดประตูยลังโภภฯ๋ (Power Lift Gate) และชุดฌวบฌุนกฯรเปิดปิดถ้ฯฝกระบะ (Tail Gate 

Absorber) และรฯงฝกกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ถี่ประกอบสฯเร็จกับชุดประตู (Integrated Window 

Regulator or Door Module) ถฯงบริผัถโด้กฯยธดธไฝบฯฝถฯงกฯรตลฯดใธกฯรขฝฯฝฐฯธลูกฌ้ฯใธกลุ่น

พลิตภัณท์ใยน่ เมู่อต่อฝอดถฯงธุรกิจกับกลุ่นลูกฌ้ฯยลักอัธโด้แก่ พู้พลิตรถฝธต์ใธประเถศ และธอกจฯกธี๊ถฯง

บริผัถฝังนุ่งเธ้ธถี่จะถฯกฯรขฝฯฝตลฯดใธส่วธของตลฯดยลังกฯรขฯฝถั๊งภฯฝใธและภฯฝธอกประเถศ ซ่ืงตลฯด

ยลังกฯรขฯฝธั๊ธเป็ธอีกยธื่งช่องถฯงตลฯดถี่จะสฯนฯรถธฯเถฌไธไลฝียรูอธวัตกรรนใยน่ๆ โปธฯเสธอ และ

สฯนฯรถเข้ฯถืงพู้บริไภฌกลุ่นเปฯ๋ยนฯฝโด้ไดฝตรง เมู่อธฯโปสู่กฯรสร้ฯงอุปสงฌ์ใย้เกิดข๊ืธสฯยรับสิธฌ้ฯธั๊ธๆ ถั๊งธี๊ 

ถฯงบริผัถนุ่งเธ้ธถี่จะธฯเอฯฌวฯนชฯธฯญด้ฯธวิศวกรใธกฯรออกแบบพลิตภัณท์และกระบวธกฯรพลิตถี่ถัธสนัฝ 

เข้ฯนฯใช้ใธกฯรธฯเสธอและนีส่วธร่วน ตั๊งแต่เริ่นต้ธมัฒธฯรถรุ่ธใยน่โปมร้อนๆ กับลูกฌ้ฯ สฯยรับรถรุ่ธใยน่ถี่

กฯลังจะเปิดตัวใธอีก 2-3 ปึข้ฯงยธ้ฯ รวนถืงกฯรธฯเสธอพลิตภัณท์ใยน่เป็ธ Localize Project เมู่อเป็ธ

แธวถฯงลดต้ธถุธใย้กับฌู่ฌ้ฯของบริผัถอีกด้วฝ จฯกกฯรใช้ช๊ิธส่วธถี่พลิตใธประเถศเปธ็ยลัก ไดฝปจัจุบัธนีลูกฌ้ฯ

ยลฯฝรฯฝ เริ่นก่อตั๊ง R&D center ถี่นีบถบฯถนฯกขื๊ธใธประเถศโถฝ และด้วฝฌวฯนสันมัธธ์อัธดี จืงถฯใย้บริผัถ

นีไอกฯสถี่จะพลักดัธธไฝบฯฝธี๊โด้อฝ่ฯงนีประสิถธิภฯมนฯกขื๊ธ  

 

11. ฌวฯนเสีฝ่งดฯ้ธ Digital Transformation 

  กระบวธกฯรถี่ธฯเอฯ Digital Technology นฯปรับใช้กับถุกส่วธของธุรกิจ เมู่อใย้ธุรกิจสฯนฯรถ

ปรับตัวต่อกฯร เปลี่ฝธแปลงโด้อฝ่ฯงรวดเร็ว ใธยลฯฝอุตสฯยกรรนรวนถืงฝฯธฝธต์เริ่นใช้ระบบอัตไธนัติ และ

ระบบยุ่ธฝธต์ (Robotics) ใธสฯฝกฯรพลิต เมู่อลดปัญยฯฌุณภฯม ลดต้ธถุธ และเม่ินประสิถธิภฯมของ

กระบวธกฯรพลิต ซื่งบริผัถโด้กฯยธดแธวถฯงกฯรบริยฯรจัดกฯรฌวฯนเสี่ฝง ไดฝสธับสธุธใย้ถีนวิจัฝและมัฒธฯ 

ถีนวิศวกรกฯรพลิตของเรฯ นีกฯรแลกเปลี่ฝธข้อนูลถฯงวิชฯกฯร เสรินสร้ฯงฌวฯนรู้ และประสบกฯรณ์ กับ

ยธ่วฝงฯธต่ฯงๆ เช่ธ สถฯบัธเถฌไธไลฝีมระจอนเกล้ฯเจ้ฯฌุณถยฯรลฯดกระบัง สฯธักงฯธมัฒธฯวิถฝฯศฯสตร์

และเถฌไธไลฝีแย่งชฯติ (สวถช.) และองฌ์กรต่ฯงชฯติอู่ธๆ เมู่อธฯถักผะฌวฯนรู้นฯฌิดฌ้ธออกแบบพลิตภัณท์

ใยน่ๆ ตลอดจธกฯรออกแบบสฯฝกฯรพลิตแบบอัตไธนัติ และกฯรธฯยุ่ธฝธต์นฯใช้ใธสฯฝกฯรพลิต เปธ็ต้ธ 

 

12. ฌวฯนเสี่ฝงจฯกกฯรเปลี่ฝธแปลงสภฯมภูนิอฯกฯศ 

ปัจจุบัธถั่วไลกกฯลังเพชิญปัญยฯภฯวะนลมิผถฯงอฯกฯศ อัธเธู่องนฯจฯกกิจกรรนต่ฯงๆ ถี่นธุผฝ์เป็ธ

พู้สร้ฯงขื๊ธ เช่ธ กฯรก่อสร้ฯงจฯธวธนฯก กฯรเพฯโยน้เชู๊อเมลิง ฯลฯ ซ่ืงเป็ธสฯเยตุถี่ถฯใย้เกิดกฯรเปลี่ฝธแปลง
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ของภูนิอฯกฯศ เธู่องจฯกถฯใย้เกิดก์ฯซเรูอธกระจก (Greenhouse Gases) ใธบรรฝฯกฯศเม่ินนฯกข๊ืธ เป็ธเยตุ

ใย้เกิดภฯวะเรูอธกระจก (Greenhouse Effect) ส่งพลใย้อุณยภูนิมู๊ธพิวไลกสูงขื๊ธยรูอถี่เรีฝกว่ฯ ภฯวะไลกร้อธ 

(Global Warming)  

จฯกกฯรศืกผฯข้อนูลของภฯวะไลกร้อธข้ฯงต้ธ บริผัถโด้นีฌวฯนตระยธักถืงกฯรลดนลภฯวะถี่จะก่อใย้เกิด

ก์ฯซเรูอธกระจก ไดฝโด้ดฯเธิธกิจกรรนต่ฯงๆ ถี่จะช่วฝลดปรินฯณก์ฯซฌฯร์บอธโดออกโซด์ (CO2 Reduction) 

และธฯพลจฯกกฯรดฯเธิธกิจกรรน นฯจัดถฯบัญชีรฯฝกฯรก์ฯซเรูอธกระจก เมู่อขอถวธสอบกฯรปลดปล่อฝ

ปรินฯณก์ฯซฌฯร์บอธโดออกโซด์ และขอรับกฯรรับรองข้อนูลบัญชีรฯฝกฯรก์ฯซเรูอธกระจกจฯกองฌ์กฯรบริยฯร

จัดกฯรก์ฯซเรูอธกระจก (องฌ์กฯรนยฯชธ) มร้อนถั๊งขอข๊ืธถะเบีฝธกฯรแสดงฌฯร์บอธภุตมริ๊ธถ์ขององฌ์กร 

กฯรแสดงข้อนูลฌฯร์บอธภุตมริ๊ธถ์ขององฌ์กรประจฯปึ (ช่วงกฯรรับรองข้อนูลเดูอธกัธฝฯฝธ 2562 - กัธฝฯฝธ 2563)  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.ฌวฯนเสีฝ่งจฯกโวรสัไฌไรธฯ ยรอู ไฌวดิ-19 

จฯกสถฯธกฯรณ์กฯรแมร่ระบฯดของโวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด-19) ยลฯฝธุรกิจยฝุดชะงัก ถั๊งถี่โด้รับ

พลกระถบถั๊งถฯงตรงและถฯงอ้อน พลประกอบกฯรลดลงอฝ่ฯงเป็ธสฯระสฯฌัญ ยรูอบฯงธุรกิจจฯเป็ธต้องปิด

กิจกฯร อีกถั๊งต้องปฏิบัติตฯนนฯตรกฯรของถฯงรัฐบฯลอฝ่ฯงเฌร่งฌรัด จฯกพลกระถบดังกล่ฯว บริผัถนีฌวฯน

ตระยธักถืงฌวฯนปลอดภัฝด้ฯธสุขภฯมของมธักงฯธ ต้องฝับฝ๊ังกฯรแมร่ระบฯดของไรฌใธถุกด้ฯธ พู้บริยฯร

ระดับสูงจืงกฯยธดนฯตรกฯรและเตรีฝนฌวฯนมร้อนเมู่อรองรับสถฯธกฯรณ์ดังกล่ฯว ไดฝใย้มธักงฯธส่วธ

สฯธักงฯธสฯนฯรถปฏิบัติงฯธจฯกถี่มักอฯศัฝโด้ใธกรณีฉุกเฉิธ ไดฝบริผัถโด้จัดเตรีฝนฌวฯนมร้อนถฯงด้ฯธ

เถฌไธไลฝี (Application Tools) จัดถฯฌู่นูอกฯรใช้งฯธ และติดตฯนพลกฯรปฏิบัติงฯธอฝ่ฯงใกล้ชิด ใช้

ช่องถฯงกฯรประชฯสันมัธธ์ของบริผัถถุกช่องถฯง เมู่อติดตฯนและแจ้งข่ฯวสฯรกฯรแมร่ระบฯดของเชู๊อโวรัสและ

สถฯธกฯรณ์ล่ฯสุด โด้แก่ Line@TSC, Line Group ธ้องธิวส์, Line HR & Top section และ GM Talks 

ธอกจฯกธี๊นีกฯรสู่อสฯรแพธบริยฯรฌวฯนต่อเธู่องถฯงธุรกิจ (ไรฌระบฯด) Business Continuity Plan 

(Disease) เมู่อใช้เปธ็แธวถฯงปฏิบัติยฯกเกิดกฯรระบฯดซ๊ฯอีก 
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ฌวฯนเสี่ฝงต่อกฯรลงถุธต่อพู้ถูอยลักถรัมฝ์ 

กฯรซู๊อยลักถรัมฝ์นีไอกฯสโด้รับพลตอบแถธสูงกว่ฯกฯรลงถุธประเภถอู่ธๆ แต่ก็นีฌวฯนเสี่ฝงถี่สูงกว่ฯ 

ธักลงถุธจืงจฯเป็ธต้องศืกผฯฌวฯนเสี่ฝงและประเนิธฌวฯนสฯนฯรถใธกฯรรับฌวฯนเสี่ฝงของตธเองก่อธ

ตัดสิธใจลงถุธ  

 

ฌวฯนเสี่ฝงยลักๆ ใธกฯรลงถุธถูอยลักถรัมฝ์ นีดังธี๊ 

ฌวฯนเสี่ฝงจฯกภฯวะตลฯด (Market Risk) ซ่ืงข๊ืธอฝู่กับสภฯวะกฯรณ์ต่ฯงๆ ถั๊งใธและธอกประเถศ และ

สภฯวะดังกล่ฯวนีพลถฯใย้รฯฌฯยลักถรัมฝ์นีกฯรพัธพวธยรูอเปลี่ฝธแปลง เช่ธ สถฯธกฯรณ์ถฯงสังฌนยรูอ

กฯรเนูอง กฯรจลฯจล กฯรธัดยฝุดงฯธ ปญัยฯเศรผฐกิจ อัตรฯเงิธเภอ๋ ยรูออัตรฯดอกเบ๊ีฝนีกฯรเปลี่ฝธแปลง 

ฯลฯ 
 

ฌวฯนเสี่ฝงจฯกกฯรดฯเธิธงฯธของพู้ออกยุ้ธ (Company Risk) อฯจเกิดจฯกกฯรบริยฯรกิจกฯรโน่โด้

ตฯนเป๋ฯยนฯฝ นีกฯรเปลี่ฝธแปลงพู้บริยฯรยรูอธไฝบฯฝกฯรถฯธุรกิจ บริผัถประสบปัญยฯถฯงกฯรเงิธ ขฯด

แฌลธแรงงฯธ ยรูอนีกฯรม่ืงมฯอฯศัฝลูกฌ้ฯรฯฝใยญ่บฯงรฯฝนฯกเกิธโป  
 

ฌวฯนเสี่ฝงของอุตสฯยกรรน (Industrial Risk) เป็ธฌวฯนเสี่ฝงถี่เกิดเฉมฯะกลุ่นอุตสฯยกรรน ซื่งธัก

ลงถุธสฯนฯรถลดฌวฯนเสี่ฝงธี๊โด้ไดฝกฯรซู๊อยุ้ธใธยลฯฝๆ กลุ่นอุตสฯยกรรน แถธกฯรซู๊อยุ้ธใธอุตสฯยกรรน

เดีฝว   
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ข้อนลูถัว่โป 

ชู่อบริผัถ    :  บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จฯกดั (นยฯชธ) (“บริผัถ” ยรูอ “TSC”) 

เลขถะเบีฝธบริผัถ  :  0107548000145 

ประเภถธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจพลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ และพลิตชุดฌวบฌุนรฯง

กระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ ไดฝจฯยธ่ฯฝพลิตภัณท์ใย้แก่พู้พลิตรถฝธต์ และรถจักรฝฯธฝธต์

ยลักใธประเถศ ศูธฝ์อะโยล่  ตลอดจธส่งออกโปฝังพู้พลิตชิ๊ธส่วธรถฝธต์และ

รถจักรฝฯธฝธต์ใธต่ฯงประเถศ 

ถี่ตั๊งสฯธักงฯธใยญ่  :  เลขถี่ 700/737 ยนู่ถี่ 1 ตฯบลมฯธถอง อฯเภอมฯธถอง จังยวัดชลบุรี 20160 

เว็บโซต์บริผัถ  :  www.thaisteelcable.com 

ไถรศัมถ ์ :  (038) 447 200 - 10 

ไถรสฯร :  (038) 185 025 

ถุธจดถะเบีฝธ :  268,500,000 บฯถ  

ถุธชฯระแล้ว  :  259,800,000 บฯถ 

ชธดิของยุธ้  :  ยุ้ธสฯนัญ 

อู่ธๆ :  พู้ลงถุธสฯนฯรถศืกผฯข้อนูลของบริผัถถี่ออกยลักถรัมฝ์เม่ินเตินโด้จฯกแบบแสดง

รฯฝกฯรข้อนูลประจฯป ึ(แบบ 56-1) ของบริผัถถี่แสดงโว้ใธ www.set.or.th ยรูอเว็บโซต์

ของบริผัถข้ฯงต้ธ 

 

ข้อนลูถีบ่รผัิถถอูยุธ้ตัง๊แตร่อ้ฝละ 10 ขืธ๊โป 

บริผัถนิโด้ถูอยุ้ธใดๆ ใธบริผัถอู่ธยรูอธุรกิจอู่ธ 

 

ข้อนลูของบฌุฌลอฯ้งองิอูธ่ๆ 

ธฯฝถะเบีฝธ บริผัถ ศูธฝ์รับฟฯกยลักถรัมฝ์ (ประเถศโถฝ) จฯกัด 

 เลขถี่ 93 ถธธรัชดฯภิเผก แขวงดธิแดง เขตดิธแดง กรุงเถมฯ 10400 

 ไถรศัมถ ์ : (02) 009 9000 

 ไถรสฯร : (02) 009 9991 

 

พู้สอบบัญชี   บริผัถ สฯธักงฯธ อีวฯฝ จฯกัด 

 เลขถี่  193/136-137 อฯฌฯรเลฌรัชดฯ ชั๊ธ 33 ถธธรัชดฯภิเผก แขวงฌลองเตฝ เขต

ฌลองเตฝ กรุงเถมฯ 10110  

 ไถรศัมถ ์ : (02) 264 9090 

 ไถรสฯร  : (02) 264 0789  

 ธฯงมูธธฯรถ เพ่ฯเจริญ พู้สอบบัญชีรับอธุญฯต เลขถะเบีฝธ 5238 

 ธฯฝกฤผดฯ เลิศวธฯ พู้สอบบัญชีรับอธุญฯต เลขถะเบีฝธ 4958 

 ธฯงสฯววิสสุตฯ จริฝธธฯกร พู้สอบบัญชีรับอธุญฯต เลขถะเบีฝธ 3853 

 

ถี่ปรืกผฯถฯงกฎยนฯฝ โน่น ี

ข้อนลูสฯฌญัอูธ่ 

-โน่น-ี 

 

 

ข้อนลูถัว่โปและข้อนลูสฯฌญัอูธ่ 
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6% 

 

กลุ่นจุรฯงกูร 

 

กลุ่นมัฒธะเนลูอง 

 

อู่ธๆ 

 

94% 
 

41.80% 12.08% 19.18%  26.94% 

โฮเลก็ซ ์ฌอรป์อเรชัธ่ 
 

 

 

ไฌรงสรฯ้งกฯรถอูยุธ้ของบรผัิถ โถฝสตลีเฌเบลิ จฯกดั (นยฯชธ) ณ วธัถี ่30 กธัฝฯฝธ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รฯฝชู่อพู้ถูอยุ้ธรฯฝใยญ่ของบริผัถ ณ วัธถี่ 30 กัธฝฯฝธ 2563 นีดังธี๊  

ลฯดบัถี ่ พูถู้อยุธ้ 

ถธุชฯระแลว้ 

จฯธวธ 259,800,000 บฯถ 

จฯธวธยุธ้ รอ้ฝละ 

1 กลุ่นจุรฯงกูร  108,602,200       41.80 

2 โฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรช่ัธ 70,000,000 26.94 

3 กลุ่นมัฒธะเนลูอง    31,390,700        12.08 

4 บริผัถ โถฝเอ็ธวีดีอฯร์ จฯกัด    12,531,800          4.82 

5 ธฯฝโชฝถัศธ์ โชฝมิภัถรสขุ      6,500,000          2.50 

6 บริผัถยลักถรัมฝ์ โอร่ฯ จฯกัด (นยฯชธ) 5,378,800 2.07 

7 ธฯฝดฯรงฌ์  กลุธธมงศ์ 5,300,000 2.04 

8 ธฯงสฯววรฯภรณ์ สงฆ์ประชฯ      2,105,400          0.81 

9 ธฯฝเถวฯรักผ์  วีระวัฒกฯธธถ์ 1,930,900 0.74 

10 ธฯฝมิถักผ์  วีระวัฒกฯธธถ์ 1,750,000 0.67 

11 ธฯงสฯวดวงมร  วีระวัฒกฯธธถ์ 1,665,500 0.64 

12 ธฯงสฯวมรเม็ญ  วีระวัฒกฯธธถ์ 1,511,000 0.58 

13 ธฯงสุนิตรฯ  ดฯรงกิจชัฝมร 1,500,000 0.58 

14 ธฯฝรุ่งกฯล   โมสิฐมฯธิชตระกลู 1,225,600 0.47 

15 พู้ถูอยุ้ธรฯฝฝ่อฝอู่ธๆ 8,408,000 3.26 

รวน 259,800,000 100 

 

 

บริผัถ โถฝสตลีเฌเบิล จฯกัด 

(นยฯชธ) 

ถุธชฯระแล้ว 259.80 ล้ฯธ

บริผัถ โฮเล็กซ์ เวีฝดธฯน จฯกัด 

ถุธชฯระแล้ว 11.15 ล้ฯธเยรฝีญ

สยรัฐ 

พูถ้อูยุธ้ 
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ยนฯฝเยตุ:  1)  กลุ่นจุรฯงกูร ประกอบด้วฝกลุ่นพู้ถูอยุ้ธธฯนสกุลเดีฝวกัธและพู้ถี่เกี่ฝวข้องถั๊งยนด 4 รฯฝ โด้แก่ 

- ธฯฝสรรเสริญ จุรฯงกูร ถูอยุ้ธจฯธวธ  83,115,000 ยุ้ธ ฌิดเป็ธสัดส่วธร้อฝละ  31.99 ของถุธชฯระแล้ว  

- ธฯฝถวีฉัตร จุรฯงกูร ถูอยุ้ธจฯธวธ 21,294,700 ยุ้ธ ฌิดเป็ธสัดส่วธร้อฝละ 8.20 ของถุธชฯระแล้ว 

- ธฯฝกรกฤช จุรฯงกูร ถูอยุ้ธจฯธวธ 4,000,000  ยุ้ธ ฌิดเป็ธสัดส่วธร้อฝละ 1.54 ของถุธชฯระแล้ว  

- ธฯฝอภิชฯติ จุรฯงกูร ถูอยุ้ธจฯธวธ 192,500  ยุ้ธ ฌิดเป็ธสัดส่วธร้อฝละ  0.07 ของถุธชฯระแล้ว 

2) พู้ถูอยุธ้ 10 รฯฝแรกของโฮเล็กซ์ ฌอร์ปอเรชั่ธ  (ณ วัธถี่ 30 กัธฝฯฝธ 2563) ประกอบด้วฝ  

1. Teraura Investment Co., Ltd   ถูอยุ้ธร้อฝละ  24.09 

2. Teraura Scholarship Foundation   ถูอยุ้ธร้อฝละ  4.08  

3. JP Morgan Chase Bank   ถูอยุ้ธร้อฝละ  3.67  

4. BBH For Fidelity Low–Priced Stock Fund       ถูอยุ้ธร้อฝละ  3.55 

5. Nippon Life Insurance Company   ถูอยุ้ธร้อฝละ  3.30 

6. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.   ถูอยุ้ธร้อฝละ  3.09 

7. State Street Bank and Trust Company   ถูอยุ้ธร้อฝละ  2.97 

8. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.   ถูอยุ้ธร้อฝละ  2.71 

9. Japan Trustee Services Bank, Ltd.   ถูอยุ้ธร้อฝละ  2.47 

10. The Master Trust Bank of Japan, Ltd.           ถูอยุ้ธร้อฝละ  2.43 

3) กลุ่นมัฒธะเนลูอง ประกอบด้วฝกลุ่นพู้ถอูยุธ้ธฯนสกุลเดฝีวกัธและพู้ถี่เกี่ฝวขอ้งถั๊งยนด 3 รฯฝ โด้แก่ 

- ธฯฝสัธติ        มัฒธะเนลูอง  ถูอยุ้ธจฯธวธ 10,602,400 ยุ้ธ ฌิดเป็ธสัดส่วธร้อฝละ 4.08 ของถุธชฯระแล้ว 

- ธฯฝสริศ        มัฒธะเนลูอง  ถูอยุ้ธจฯธวธ 10,592,000 ยุ้ธ ฌิดเป็ธสัดส่วธร้อฝละ 4.08  ของถุธชฯระแล้ว                                                        

- ธฯงสฯวสิริณฯ  มัฒธะเนลูอง  ถูอยุ้ธจฯธวธ 10,196,300    ยุ้ธ ฌิดเป็ธสัดส่วธร้อฝละ 3.92 ของถุธชฯระแล้ว 

 

ข้อจฯกัดกฯรถูอยุ้ธของชฯวต่ฯงชฯติ 

 พู้ถูอยุ้ธถี่เปธ็ชฯวต่ฯงชฯติสฯนฯรถถูอฌรองยุ้ธของบริผัถ รวนกัธโด้โน่เกิธร้อฝละ 49 ของจฯธวธยุ้ธถี่

ออกและชฯระแล้ว ไดฝ ณ วัธถี่ 30 กัธฝฯฝธ 2563 ยุ้ธของบริผัถ ถี่ถูอฌรองไดฝชฯวต่ฯงชฯตินีจฯธวธร้อฝละ 

27.10 

 

กฯรถูอยุ้ธของฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

 ณ วัธถี่ 30 กัธฝฯฝธ 2563 ฌณะกรรนกฯรบริผัถถูอยุ้ธรวนกัธร้อฝละ 48.35 ของจฯธวธยุ้ธถี่ออก

และชฯระแล้ว 

 

 ถั๊งธี๊พู้ถูอยุ้ธของบริผัถใธฐฯธะเปธ็เจ้ฯของนีสิถธิต่ฯงๆ ข๊ัธมู๊ธฐฯธถี่เถ่ฯเถีฝนกัธ โด้แก่ 

- สิถธิใธกฯรโด้รับใบยุ้ธ และสิถธิใธกฯรไอธยุ้ธ 

- สิถธิใธกฯรโด้รับสฯรสธเถศถี่เมีฝงมอ ถัธเวลฯ เยนฯะสนต่อกฯรตัดสิธใจ 

- สิถธิใธกฯรเข้ฯร่วนประชุน และออกเสีฝงลงฌะแธธใธถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธ  เมู่อตัดสิธใจใธกฯร

เปลี่ฝธแปลงธไฝบฯฝถี่สฯฌัญของบริผัถ 

- สิถธิใธกฯรเลูอกตั๊ง และถอดถอธกรรนกฯร 

- สิถธิใธกฯรใย้ฌวฯนเย็ธชอบใธกฯรแต่งตั๊งพู้สอบบัญชี 

- สิถธิใธส่วธแบ่งพลกฯโร 

 ฌณะกรรนกฯรบริผัถใย้ฌวฯนสฯฌัญกับกฯรประชุนพู้ถูอยุ้ธ และนีธไฝบฯฝถี่จะอฯธวฝฌวฯนสะดวกแก่พู้ 

ถูอยุ้ธถุกรฯฝอฝ่ฯงเถ่ฯเถีฝนกัธใธกฯรเข้ฯร่วนประชุน ไดฝเฉมฯะอฝ่ฯงฝ่ิงพู้ถูอยุ้ธประเภถสถฯบัธ  
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บริผัถนีธไฝบฯฝจ่ฯฝเงิธปัธพลใธอัตรฯโน่ต่ฯกว่ฯร้อฝละ 25 ของกฯโรสุถธิยลังจฯกยักเงิธสฯรองต่ฯงๆ  

ถุกประเภถตฯนถี่โด้กล่ฯวโว้ใธข้อบังฌับและตฯนกฎยนฯฝ ยฯกโน่นีเยตุจฯเป็ธอู่ธใดและกฯรจ่ฯฝเงิธปัธพลธั๊ธจะ

โน่นีพลกระถบต่อกฯรดฯเธิธงฯธปกติของบริผัถอฝ่ฯงนีสฯระสฯฌัญ และธฯเสธอต่อถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธเมู่อ

มิจฯรณฯอธุนัติ ไดฝกฯรจ่ฯฝเงิธปัธพลใย้กระถฯใธ 1 เดูอธธับแต่วัธถี่ถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธนีนติยรูอวัธถี่

ฌณะกรรนกฯรนีนติแล้วแต่กรณี ถั๊งธี๊ใย้แจ้งเป็ธยธังสูอโปฝังพู้ถูอยุ้ธและใย้ไฆผณฯฌฯบอกกล่ฯวกฯรจ่ฯฝเงิธ

ปธัพลธั๊ธใธยธังสูอมินม์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธไฝบฯฝกฯรจฯ่ฝเงธิปัธพล 
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ไฌรงสรฯ้งองฌก์ร ณ วธัถี ่30 กธัฝฯฝธ 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฌรงสรฯ้งกฯรจดักฯร 
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ไฌรงสร้ฯงกฯรจัดกฯรของบริผัถ ณ วัธถี่ 30 กัธฝฯฝธ 2563 ประกอบด้วฝฌณะกรรนกฯรบริผัถ และ

ฌณะกรรนกฯรชุดฝ่อฝจฯธวธ 4 ฌณะ โด้แก่ ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ ฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ ฌณะกรรนกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร และฌณะกรรนกฯรบริยฯรฌวฯนเสี่ฝง ดังธี๊ 

 

1.  ฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

 ฌณะกรรนกฯรบริผัถตฯนยธังสูอรับรองกระถรวงมฯณิชฝ์ลงวัธถี่ 11 นิถุธฯฝธ 2563 นีจฯธวธ 11 ถ่ฯธ 

ประกอบด้วฝ 

 กรรนกฯรถี่เปธ็พู้บริยฯร    จฯธวธ 3 ถ่ฯธ 

 กรรนกฯรถี่โนเ่ปธ็พู้บริยฯร  จฯธวธ 4 ถ่ฯธ 

 กรรนกฯรถี่เปธ็อิสระ จฯธวธ 4 ถ่ฯธ  

ลฯดบั

ถี่ 
ชู่อ-สกลุ ตฯแยธง่ 

จฯธวธฌรัง๊

กฯรประชนุ 

จฯธวธฌรัง๊

กฯรเข้ฯรว่น

ประชนุ 

1 ธฯฝสรรเสริญ   จุรฯงกูร ประธฯธกรรนกฯร (โน่เปธ็พู้บริยฯร) 6 4 

2 ธฯฝสริศ         มัฒธะเนลูอง กรรนกฯร 

ประธฯธกรรนกฯรบริยฯรฌวฯนเสี่ฝง 

6 6 

3 ธฯฝนฯกฯไต     เถรฯอุรฯ กรรนกฯร (โน่เปธ็พู้บริยฯร) 6 0 

4 ธฯฝถวีฉัตร      จุรฯงกรู กรรนกฯร  6 3 

5 ธฯฝวุฒิภูนิ      จุรฯงกูร กรรนกฯร (โน่เปธ็พู้บริยฯร) 6 1 

6 ธฯฝสัธต ิ       มัฒธะเนลูอง กรรนกฯร (โน่เปธ็พู้บริยฯร) 6 5 

7 ธฯฝฮฯจิเนะ      ฌฯไตะ กรรนกฯร 6 6 

8 ธฯฝปริญญฯ    โววัฒธฯ กรรนกฯรอิสระ 

ประธฯธกรรนกฯรตรวจสอบ 

กรรนกฯรสรรยฯและกฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ 

ประธฯธกรรนกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร 

6 6 

9 ธฯฝอภิธัธถ ์    ณ ระธอง กรรนกฯรอิสระ 

กรรนกฯรตรวจสอบ 

ประธฯธกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ 

กรรนกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร 

6 6 

ฌณะกรรนกฯรบรผัิถ 

ฌณะกรรนกฯร                       

ตรวจสอบ 

ฌณะกรรนกฯร 

สรรยฯและกฯยธดฌฯ่ตอบแถธ 

ฌณะกรรนกฯร                    

กฯกับดูแลกิจกฯร 

ฌณะกรรนกฯร                    

บริยฯรฌวฯนเสี่ฝง 
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ลฯดบั

ถี่ 
ชู่อ-สกลุ ตฯแยธง่ 

จฯธวธฌรัง๊

กฯรประชนุ 

จฯธวธฌรัง๊

กฯรเข้ฯรว่น

ประชนุ 

10 ธฯฝฉัตรชัฝ       เอีฝสกุล กรรนกฯรอิสระ 

กรรนกฯรตรวจสอบ 

กรรนกฯรสรรยฯและกฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ 

กรรนกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร 

6 6 

11 ธฯฝวีรวัฒธ์      ขอโมบูลฝ์ กรรนกฯรอิสระ 

กรรนกฯรตรวจสอบ 

กรรนกฯรสรรยฯและกฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ 

กรรนกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร 

6 6 

 กรรนกฯรถี่ออกระยว่ฯงป ึ

- โน่นี - 

      

 กรรนกฯรพูน้อีฯธฯจลงธฯนพกูมัธบรผัิถ 

 ธฯฝสรรเสริญ จุรฯงกูร ยรูอ ธฯฝถวีฉัตร จุรฯงกูร ยรูอ ธฯฝวุฒิภูนิ จุรฯงกูร ฌธใดฌธยธื่งลง

ลฯฝนูอชู่อร่วนกับ ธฯฝสริศ มัฒธะเนลูอง ยรูอ ธฯฝสัธติ มัฒธะเนลูอง ยรูอ ธฯฝฮฯจิเนะ ฌฯไตะ รวนเป็ธ

สองฌธและประถับตรฯสฯฌัญของบริผัถ ยรูอ ธฯฝสริศ มัฒธะเนลูอง ยรูอ ธฯฝสัธติ มัฒธะเนลูอง ลง

ลฯฝนูอชู่อร่วนกับ ธฯฝฮฯจิเนะ ฌฯไตะ และประถับตรฯสฯฌัญของบริผัถ 

 

2. ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ 

ลฯดบัถี ่ ชู่อ-สกลุ ตฯแยธง่ 
จฯธวธฌรัง๊กฯร

ประชนุ 

จฯธวธฌรัง๊กฯร

เขฯ้รว่นประชนุ 

1 ธฯฝปริญญฯ โววัฒธฯ* ประธฯธ 4 4 

2 ธฯฝอภิธัธถ ์ ณ ระธอง กรรนกฯร 4 4 

3 ธฯฝฉัตรชัฝ เอีฝสกุล กรรนกฯร 4 4 

4 ธฯฝวีรวัฒธ์ ขอโมบูลฝ์ กรรนกฯร 4 4 

 กรรนกฯรถี่ออกระยว่ฯงป ึ

- โน่นี - 

*  ธฯฝปริญญฯ โววัฒธฯ เป็ธกรรนกฯรตรวจสอบพู้นีฌวฯนรู้และประสบกฯรณ์ด้ฯธบัญชีและกฯรเงิธ ไดฝนี

ธฯงสฯวสิริณฯ มัฒธะเนลูอง (พู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส ส่วธงฯธบริยฯรธุรกิจ และส่วธงฯธจัดยฯ) เปธ็รักผฯกฯร

เลขฯธุกฯรของฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ   
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3. ฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธดฌฯ่ตอบแถธ 

ลฯดบัถี ่ ชู่อ-สกลุ ตฯแยธง่ 
จฯธวธฌรัง๊กฯร

ประชนุ 

จฯธวธฌรัง๊กฯร

เขฯ้รว่นประชนุ 

1 ธฯฝอภิธัธถ ์ ณ ระธอง  ประธฯธ 2 2 

2 ธฯฝปริญญฯ โววัฒธฯ กรรนกฯร 2 2 

3 ธฯฝฉัตรชัฝ เอีฝสกุล กรรนกฯร 2 2 

4 ธฯฝวีรวัฒธ์ ขอโมบูลฝ์ กรรนกฯร 2 2 

 กรรนกฯรถี่ออกระยว่ฯงป ึ

- โน่นี - 

ไดฝนีธฯงกสิตฯ มิถักผ์สงฌรฯน (เลขฯธุกฯรบริผัถ) เป็ธเลขฯธุกฯรของฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ 

 

4. ฌณะกรรนกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร 

ลฯดบัถี ่ ชู่อ-สกลุ ตฯแยธง่ 
จฯธวธฌรัง๊กฯร

ประชนุ 

จฯธวธฌรัง๊กฯร

เขฯ้รว่นประชนุ 

1 ธฯฝปริญญฯ โววัฒธฯ ประธฯธ 2 2 

2 ธฯฝอภิธัธถ ์ ณ ระธอง กรรนกฯร 2 2 

3 ธฯฝฉัตรชัฝ   เอีฝสกุล กรรนกฯร 2 2 

4 ธฯฝวีรวัฒธ์ ขอโมบูลฝ์ กรรนกฯร 2 2 

 กรรนกฯรถี่ออกระยว่ฯงป ึ

- โน่นี - 

ไดฝนีธฯงกสิตฯ มิถักผ์สงฌรฯน (เลขฯธุกฯรบริผัถ) เป็ธเลขฯธุกฯรของฌณะกรรนกฯรกฯกับดูแล

กิจกฯร 
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5.  ฌณะกรรนกฯรบรยิฯรฌวฯนเสีฝ่ง 

ลฯดบัถี ่ ชู่อ-สกลุ ตฯแยธง่ 
จฯธวธฌรัง๊กฯร

ประชนุ 

จฯธวธฌรัง๊กฯร

เขฯ้รว่นประชนุ 

1 ธฯฝสริศ            มัฒธะเนลูอง 

(กรรนกฯรพู้จัดกฯร) 

ประธฯธ 4 4 

2 ธฯงสฯวสิริณฯ      มัฒธะเนลูอง 

(พู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส - ส่วธงฯธบริยฯรธุรกิจ 

และส่วธงฯธจัดยฯ) 

กรรนกฯร 4 4 

3 ธฯงสฯวภัถรฯ      ชัฝฝศบูรณะ 

(พู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส - ส่วธงฯธปฏิบัติกฯร

ธุรกิจ และส่วธงฯธวิจัฝและมัฒธฯ) 

กรรนกฯร 4 4 

4 ธฯฝฮฯจิเนะ        ฌฯไตะ 

(พู้จัดกฯรถั่วโป - ส่วธงฯธวิจัฝและมัฒธฯ) 

กรรนกฯร 4 4 

5 ธฯงกสิตฯ         มิถักผ์สงฌรฯน1  

(พู้จัดกฯรถั่วโป – ส่วธงฯธบริยฯรธุรกิจ) 

กรรนกฯร 4 4 

6 ธฯฝจักรรัตธ์      นีสฯวงผ์2 

(พู้จัดกฯรถั่วโป – ส่วธงฯธจัดยฯ) 

กรรนกฯร 4 4 

 กรรนกฯรถี่ออกระยว่ฯงป ึ

1 ธฯฝสวัสดิ์         สุขะอฯจิณ3 

(พู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส – ส่วธงฯธพลิต และส่วธ

งฯธฌุณภฯม) 

กรรนกฯร 4 2 

2 ธฯฝนังกร         จัธถะฌดั4 

(พู้จัดกฯรถั่วโป – ส่วธงฯธพลิต) 

กรรนกฯร 4 3 

1 โด้รับกฯรแตง่ตัง๊เป็ธพู้จัดกฯรถัว่โป – ส่วธงฯธบริยฯรธุรกิจ วัธถี่ 1 ธัธวฯฌน 2562 
2 โด้รับกฯรแตง่ตั๊งเป็ธพู้จัดกฯรถั่วโป – ส่วธงฯธจดัยฯ วัธถี่ 1 ธัธวฯฌน 2562 
3 ธฯฝสวัสดิ์ สุขะอฯจิณ ลฯออกจฯกตฯแยธ่งกรรนกฯร วัธถี่ 21 กรกฎฯฌน 2563 
4 ธฯฝนังกร จัธถะฌดั ลฯออกจฯกตฯแยธ่งกรรนกฯร วัธถี่ 31 สิงยฯฌน 2563 

 

ฌณะกรรนกฯรบริยฯรฌวฯนเส่ีฝงถัง๊ยนดเปธ็พู้บริยฯรของบริผัถ จืงโน่ประสงฌจ์ะรับฌ่ฯเบ๊ีฝประชุนฯ 

 

ไดฝนีธฯงสฯวศุภิสรฯ  เกฝีรติฌณฯรัตธ์ (พู้จดักฯร ฟฯ่ฝตรวจสอบภฯฝใธ) เปธ็เลขฯธกุฯรของฌณะ

กรรนกฯรบริยฯรฌวฯนเสี่ฝง 
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6.  พู้บริยฯร 

รฯฝชู่อและตฯแยธ่งของพู้บริยฯร  

ลฯดบัถี ่ ชู่อ-สกลุ ตฯแยธง่ 

1 ธฯฝถวีฉัตร     จุรฯงกรู ประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่บริยฯร 

2 ธฯฝสริศ        มัฒธะเนลูอง กรรนกฯรพู้จัดกฯร  

 

3 ธฯงสฯวสิริณฯ  มัฒธะเนลูอง พู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส  

(ส่วธงฯธบริยฯรธุรกิจ และส่วธงฯธจัดยฯ) 

4 ธฯงสฯวภัถรฯ   ชัฝฝศบูรณะ พู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส  

(ส่วธงฯธปฏิบัติกฯรธุรกิจ และส่วธงฯธวิจัฝและมัฒธฯ) 

5 ธฯฝฮฯจิเนะ      ฌฯไตะ พู้จัดกฯรถั่วโป 

(ส่วธงฯธวิจัฝและมัฒธฯ) 

6 ธฯงกสิตฯ       มิถกัผ์สงฌรฯน พู้จัดกฯรถั่วโป 

(ส่วธงฯธบริยฯรธุรกิจ) 

7 ธฯฝจักรรัตธ์    นีสฯวงผ์ พู้จัดกฯรถั่วโป 

(ส่วธงฯธจัดยฯ) 

8 ธฯงสฯวมินม์ลภัส   ชฯญสนิง พู้จัดกฯรฟฯ่ฝบัญชีและกฯรเงิธ 

พู้บริยฯร ยนฯฝฌวฯนว่ฯ พู้ดฯรงตฯแยธ่งระดับบริยฯรสี่รฯฝแรกธับต่อจฯกฌณะกรรนกฯรบริผัถลงนฯ 

รวนถืงพู้ซ่ืงดฯรงตฯแยธ่งเถีฝบเถ่ฯพู้บริยฯรรฯฝถี่สี่ถุกรฯฝ และรวนถืงพู้จัดกฯรฟฯ่ฝบัญชี 

 

ขอบเขตและอฯธฯจยธฯ้ถีฌ่วฯนรบัพดิชอบของฌณะกรรนกฯรบรผัิถและฟฯ่ฝบรยิฯร 

ฌณะกรรนกฯรบรผัิถ 

1. ปฏิบัติยธ้ฯถี่ใย้เป็ธโปตฯนกฎยนฯฝ วัตถุประสงฌ์ ข้อบังฌับบริผัถ ตลอดจธนติถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธถี่เย็ธชอบ

ด้ฯธกฎยนฯฝ ด้วฝฌวฯนซู่อสัตฝ์สุจริต ระนัดระวังรักผฯพลประไฝชธ์ของบริผัถ เมู่อพลประไฝชธ์สูงสุดของ

พู้ถูอยุ้ธ 

2. มิจฯรณฯอธุนัติแต่งตั๊งบุฌฌลถี่นีฌุณสนบัติและโน่นีลักผณะต้องย้ฯนตฯนถี่กฯยธดใธมระรฯชบัญญัติบริผัถ

นยฯชธจฯกัด ม.ศ.2535 และกฎยนฯฝว่ฯด้วฝยลักถรัมฝ์และตลฯดยลักถรัมฝ์ รวนถืงประกฯศ ข้อบังฌับ 

และ/ยรูอระเบีฝบถี่เกี่ฝวข้อง ใธกรณีถี่ตฯแยธ่งกรรนกฯรว่ฯงลงเมรฯะเยตุอู่ธธอกจฯกออกตฯนวฯระ 

3. มิจฯรณฯฌัดเลูอกบุฌฌลถี่โด้รับกฯรเสธอชู่อจฯกฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธดฌ่ฯตอบแถธถี่จะดฯรง

ตฯแยธ่งกรรนกฯรอิสระ ไดฝมิจฯรณฯจฯกฌุณสนบัติและลักผณะต้องย้ฯนของกรรนกฯรตฯน

มระรฯชบัญญัติบริผัถนยฯชธจฯกัด ม.ศ.2535 และกฎยนฯฝว่ฯด้วฝยลักถรัมฝ์และตลฯดยลักถรัมฝ์ รวนถืง

ประกฯศข้อบังฌับ และ/ยรูอระเบีฝบถี่เกี่ฝวข้อง เมู่อธฯเสธอต่อถี่ประชุนฌณะกรรนกฯรบริผัถ และ/ยรูอถี่

ประชุนพู้ถูอยุ้ธเมู่อมิจฯรณฯแต่งตั๊งเปธ็กรรนกฯรอิสระของบริผัถต่อโป 

4. มิจฯรณฯแต่งตั๊งฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ ไดฝนีฌุณสนบัติตฯนถี่กฎยนฯฝว่ฯด้วฝยลักถรัมฝ์และตลฯด

ยลักถรัมฝ์รวนถืงประกฯศ ข้อบังฌับ และ/ยรูอระเบีฝบของตลฯดยลักถรัมฝ์แย่งประเถศโถฝกฯยธด 

5. มิจฯรณฯอธุนัติแต่งตั๊งพู้บริยฯรไดฝมิจฯรณฯจฯกบุฌฌลถี่โด้รับกฯรเสธอชู่อจฯกฌณะกรรนกฯรสรรยฯและ

กฯยธดฌ่ฯตอบแถธ รวนถืงกฯรมิจฯรณฯแต่งตั๊งกรรนกฯรพู้จัดกฯร กฯยธดขอบเขตอฯธฯจยธ้ฯถี่และฌวฯน
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รับพิดชอบของกรรนกฯรพู้จัดกฯร และนอบยนฯฝอฯธฯจใย้กรรนกฯรพู้จัดกฯรถฯยธ้ฯถี่แถธบริผัถ เกี่ฝวกับ

กฯรดฯเธิธงฯธตฯนปกติธุรกิจของบริผัถ 

6. มิจฯรณฯอธุนัติกฯรกฯยธดไฌรงสร้ฯงกฯรจัดกฯรของบริผัถใย้เปธ็โปตฯนฌวฯนเยนฯะสนของกิจกฯร  

7. ฌณะกรรนกฯรบริผัถนีอฯธฯจมิจฯรณฯกฯยธดและแก้โขเปลี่ฝธแปลงชู่อกรรนกฯรซื่งนีอฯธฯจลงธฯนพูกมัธ

บริผัถโด้ 

8. มิจฯรณฯแต่งตั๊งยรูอนอบยนฯฝใย้กรรนกฯรฌธใดฌธยธื่งยรูอยลฯฝฌธยรูอบุฌฌลอู่ธกระถฯกฯรอฝ่ฯงยธื่ง

อฝ่ฯงใดแถธฌณะกรรนกฯรตฯนถี่เย็ธสนฌวรโด้ และสฯนฯรถฝกเลิก เปลี่ฝธแปลง ยรูอแก้โขอฯธฯจธั๊ธๆ โด้ 

9. มิจฯรณฯอธุนัติกฯรกฯยธดธไฝบฯฝกฯรจ่ฯฝเงธิปธัพลของบริผัถ และธไฝบฯฝยลักใธกฯรลงถุธใธบริผัถฝ่อฝ 

บริผัถร่วน และบริผัถถี่เกี่ฝวข้อง 

10. มิจฯรณฯอธุนัติจ่ฯฝเงิธปธัพลระยว่ฯงกฯลใย้แก่พู้ถูอยุ้ธ เนู่อเย็ธว่ฯบริผัถนีพลกฯโรสนฌวรมอถี่จะถฯเช่ธธั๊ธ

และรฯฝงฯธใย้ถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธถรฯบใธกฯรประชุนพู้ถูอยุ้ธฌรฯวต่อโป 

11. มิจฯรณฯอธุนัติเรู่องถี่นีสฯระสฯฌัญ เช่ธ ธไฝบฯฝเกี่ฝวกับกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร กฯรเข้ฯถฯรฯฝกฯรระยว่ฯง

กัธของบริผัถ รฯฝกฯรถี่เกี่ฝวไฝง และกฯรโด้นฯยรูอจฯยธ่ฯฝโปซื่งสิธถรัมฝ์ของบริผัถจดถะเบีฝธตฯน

ประกฯศ ข้อบังฌับ และ/ยรูอ ระเบีฝบถี่เกี่ฝวข้องของตลฯดยลักถรัมฝ์แย่งประเถศโถฝ 

12. มิจฯรณฯอธุนัติเรู่องถี่กฎยนฯฝกฯยธดใย้ต้องโด้นติถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธของบริผัถ 

13. มิจฯรณฯอธุนัติ ใย้ฌวฯนเย็ธชอบ เรู่องดังต่อโปธี๊ 

(1)  ธไฝบฯฝ แธวถฯงฝุถธศฯสตร์กฯรถฯธุรกิจ เปฯ๋ยนฯฝ แพธงฯธ และงบประนฯณประจฯปขึองบริผัถ  

(2)  พลงฯธและพลประกอบกฯรประจฯโตรนฯสของบริผัถ เถีฝบกับแพธและงบประนฯณ และมิจฯรณฯ

แธวไธ้นระฝะต่อโปของปึ 

(3)  กฯรลงถุธใธไฌรงกฯรถี่โน่นีใธงบประนฯณประจฯปยึรูอ ตฯนอฯธฯจกฯรอธุนัติ 

(4)  กฯรใช้เงิธลงถุธเกิธงบลงถุธไฌรงกฯรถี่โด้รับอธุนัติโว้รวนร้อฝละ 10 และเกิธงบลงถุธอู่ธๆ ถี่

โน่ใช่งบลงถุธไฌรงกฯรรวนเกิธร้อฝละ 10 

(5)  กฯรซู๊อและจฯยธ่ฯฝสิธถรัมฝ์ กฯรซู๊อกิจกฯรและเข้ฯร่วนใธไฌรงกฯรร่วนถุธถี่โน่ขัดกับเกณท์ของ

ตลฯดยลักถรัมฝ์แย่งประเถศโถฝ ถี่นีนูลฌ่ฯเกิธจฯธวธถี่นอบอฯธฯจใย้ฟ่ฯฝบริยฯรตฯนอฯธฯจกฯร

อธุนัติ 

(6)  กฯรถฯธุรกรรนยรูอกฯรกระถฯใดๆ อัธนีพลกระถบถี่สฯฌัญต่อฐฯธะถฯงกฯรเงิธ ภฯระยธี๊ส๊ิธ

ฝุถธศฯสตร์กฯรถฯธุรกิจ และชู่อเสีฝงของบริผัถ 

(7)  กฯรถฯสัญญฯใดๆ ถี่โน่เกี่ฝวกับกฯรถฯธุรกิจปกติ และสัญญฯถี่เกี่ฝวกับกฯรถฯธุรกิจปกติถี่นี

ฌวฯนสฯฌัญ 

(8)  กฯรถฯรฯฝกฯรเกี่ฝวไฝงกัธระยว่ฯงบริผัถ บริผัถร่วนกับบุฌฌลถี่เกี่ฝวไฝงกัธ ส่วธถี่โน่เข้ฯข้อกฯยธด

ของตลฯดยลักถรัมฝ์ฯ และฌณะกรรนกฯรตลฯดยลักถรัมฝ์ฯ 

(9)  ธุรกรรนใดๆ ถี่นีพลใย้ไฌรงสร้ฯงเงิธถุธของบริผัถนีอัตรฯส่วธยธี๊สิธต่อถุธเกิธ 1.5 : 1 

(10)  กฯรจ่ฯฝเงิธปธัพลระยว่ฯงกฯล 

(11)  กฯรเปลี่ฝธธไฝบฯฝและวิธีปฏิบัติถี่นีธัฝสฯฌัญเกี่ฝวกับกฯรบัญชี กฯรบริยฯรฌวฯนเสี่ฝง และกฯร

ฌวบฌุนภฯฝใธ 

(12)  กฯรว่ฯจ้ฯงพู้บริยฯรระดับสูง 

(13)  กฯรกฯยธดและกฯรเปลี่ฝธแปลงอฯธฯจอธุนัติถี่นอบใย้พู้บริยฯรระดับสูง 

(14)  กฯรเสธอแต่งตัง๊และกฯรส๊ิธสุดสถฯธภฯมของกรรนกฯร และเลขฯธุกฯรบริผัถ 

(15)  กฯรนอบอฯธฯจยธ้ฯถี่ใย้กรรนกฯรพู้จัดกฯร ฟ่ฯฝบริยฯร ยรูอกรรนกฯรบริผัถฌธใดฌธยธื่ง รวนถืง

กฯรปรับปรุงเปลี่ฝธแปลงแก้โขกฯรนอบอฯธฯจยธ้ฯถี่ดังกล่ฯว ต้องโน่ขัดกับกฎเกณท์ข้อกฯยธด 

ตลฯดยลักถรัมฝ์ฯ และฌณะกรรนกฯรตลฯดยลักถรัมฝ์ฯ 
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(16)  กฯรแต่งตั๊ง และกฯยธดอฯธฯจยธ้ฯถี่ของฌณะกรรนกฯรชุดฝ่อฝ 

(17)  กฯรจัดใย้นีและกฯกับดูแลใย้นีกฯรบริยฯรจัดกฯรตฯนยลักกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร 

(18)  กฯรปรับปรุง เปลี่ฝธแปลง และแก้โขไฌรงสร้ฯงองฌ์กร ระดับกรรนกฯรพู้จัดกฯรขื๊ธโป 

(19)  กฯรดฯเธิธกฯรอู่ธใดเมู่อใย้เปธ็โปตฯนกฎยนฯฝ วัตถุประสงฌ์ ข้อบังฌับ และนติถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธของ

บริผัถ 

 

ประธฯธฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

1.  ถฯยธ้ฯถี่ประธฯธใธถี่ประชุนฌณะกรรนกฯรบริผัถ   

2.  ถฯยธ้ฯถี่ประธฯธใธถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธ และฌวบฌุนกฯรประชุนใย้เปธ็โปตฯนข้อบังฌับ และระเบีฝบถี่กฯยธดโว้ 

3.  เสรินสร้ฯงนฯตรฐฯธกฯรกฯกับดูแลกิจกฯรถี่ดีของฌณะกรรนกฯร 

4.  ปฏิบัติยธ้ฯถี่ตฯนถี่กฎยนฯฝกฯยธดโว้ไดฝเฉมฯะใย้เปธ็ยธ้ฯถี่ของประธฯธกรรนกฯร 

5.  ดูแลใย้กฯรติดต่อสู่อสฯรระยว่ฯงกรรนกฯรและพู้นีส่วธโด้เสีฝเปธ็โปอฝ่ฯงนีประสิถธิภฯม 

 

ฌณะกรรนกฯรชุดฝ่อฝ 

 ฌณะกรรนกฯรชุดฝ่อฝ ประกอบด้วฝ ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ ฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ ฌณะกรรนกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร และฌณะกรรนกฯรบริยฯรฌวฯนเสี่ฝง นีขอบเขตและอฯธฯจยธ้ฯถี่

อ้ฯงอิงตฯนกฎบัตรของบริผัถถี่โด้รับกฯรอธุนัติจฯกฌณะกรรนกฯรบริผัถเรีฝบร้อฝแล้ว   

(รฯฝละเอีฝดเม่ินเตินถี ่https://www.thaisteelcable.com/th/กฎบัตร) 

 

กฯรเข้ฯประชุนพู้ถูอยุ้ธของกรรนกฯร 

 ใธป ึ2563 บริผัถจัดกฯรประชุนพู้ถูอยุ้ธถั๊งยนด 1 ฌรั๊ง ใธวัธถี่ 21 นกรฯฌน 2563 ไดฝนีฌณะกรรนกฯร

เข้ฯร่วนประชุน 9 ถ่ฯธ ฌิดเปธ็สัดส่วธของกรรนกฯรถี่เข้ฯร่วนประชุนร้อฝละ 81.82 ของกรรนกฯรถั๊งยนด 

 

ฟฯ่ฝบรยิฯร 

 ฟฯ่ฝบริยฯร ยนฯฝถืง ประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่บริยฯร กรรนกฯรพู้จัดกฯร พู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส และพู้จัดกฯร

ถั่วโป 

 ฟฯ่ฝบริยฯร นีอฯธฯจยธ้ฯถี่ดฯเธิธกฯรตฯนถี่ฌณะกรรนกฯรบริผัถโด้นอบยนฯฝ ซื่งอฝู่ภฯฝใต้กฎระเบีฝบ

และข้อบังฌับของบริผัถ ถั๊งธี๊กฯรนอบอฯธฯจดังกล่ฯวต้องโน่นีลักผณะเป็ธกฯรนอบอฯธฯจถี่ถฯใย้ฟ่ฯฝบริยฯร

สฯนฯรถอธุนัติรฯฝกฯรถี่ตธยรูอบุฌฌลถี่อฯจนีฌวฯนขัดแฝ้ง นีส่วธโด้เสีฝ ยรูออฯจนีฌวฯนขัดแฝ้งถฯง

พลประไฝชธ์ใธลักผณะอู่ธใดกับบริผัถ ยรูอบริผัถฝ่อฝของบริผัถ ซื่งกฯรอธุนัติรฯฝกฯรใธลักผณะดังกล่ฯว

จะต้องพ่ฯธนติถี่ประชุนฌณะกรรนกฯร และ/ยรูอถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธ (แล้วแต่กรณี) เมู่อมิจฯรณฯรฯฝกฯร

ดังกล่ฯวตฯนถี่ข้อบังฌับของบริผัถ ยรูอกฎยนฯฝถี่เกี่ฝวข้องกฯยธด ฝกเว้ธเป็ธกฯรอธุนัติรฯฝกฯรถี่เป็ธโป

ตฯนปกติธุรกิจถี่นีกฯรกฯยธดขอบเขตชัดเจธ ไดฝสฯนฯรถสรุปขอบเขตอฯธฯจยธ้ฯถี่โด้ดังธี๊ 

1. รับพิดชอบดูแลกฯรบริยฯรงฯธถั่วโปถี่นีลักผณะเปธ็กฯรประกอบธุรกิจไดฝปกติของบริผัถ 

2. บริยฯรกิจกรรนภฯฝใธของบริผัถ รวนถั๊งกฯยธดระบบกฯรบริยฯรงฯธด้ฯธต่ฯงๆ ของบริผัถ 

3. วฯงแพธและกฯยธดไฌรงกฯรด้ฯธต่ฯงๆ ของบริผัถ 

4. กฯยธดธไฝบฯฝต่ฯงๆ ของบริผัถ เมู่อกฯรประกอบธุรกิจไดฝปกติ 

5. กฯยธดไฌรงสร้ฯงใธกฯรบริยฯรองฌ์กรร่วนกับฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

6. บังฌับบัญชฯ ประสฯธงฯธ ติดตฯนกฯรปฏิบัติกฯร กฯรกฯยธดยธ่วฝงฯธและกฯยธดตฯแยธ่งยธ้ฯถี่ 

กฯยธดฌวฯนรับพิดชอบ และนอบยนฯฝยธ้ฯถี่กฯรบริยฯรงฯธ ไดฝฌฯธืงถืงฌวฯนเยนฯะสน และนี

ประสิถธิภฯม 

ฌุณถวีฉัตร  จุรฯงกูร 
ประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่บริยฯร 
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7. กฯยธดแธวถฯงสฯยรับกฯรฌวบฌุนกฯรบริยฯรถี่รัดกุนและเยนฯะสน เมู่อใย้เกิดกฯรปฏิบัติกฯรบรรลุ

เปฯ๋ยนฯฝอฝ่ฯงนีประสิถธิภฯม และเปธ็โปตฯนธไฝบฯฝบริผัถ 

8. ดฯเธิธกิจกฯรและบริยฯรงฯธประจฯวัธของบริผัถ ใย้เป็ธโปตฯนธไฝบฯฝ แพธงฯธ เป๋ฯยนฯฝ ข้อบังฌับ

และระเบีฝบบริผัถถี่ฌณะกรรนกฯรบริผัถกฯยธด  

9. ดฯเธิธกิจกฯรและบริยฯรงฯธใย้เป็ธโปตฯนนติถี่ประชุนฌณะกรรนกฯรบริผัถ ด้วฝงบประนฯณถี่โด้รับ

อธุนัติอฝ่ฯงเฌร่งฌรัด ซู่อสัตฝ์สุจริต และระนัดระวังรักผฯพลประไฝชธ์ของบริผัถ และพู้ถูอยุ้ธอฝ่ฯงดี

ถี่สุด  

10. รฯฝงฯธฌวฯนก้ฯวยธ้ฯจฯกกฯรดฯเธิธงฯธตฯนนติ และพลกฯรดฯเธิธงฯธของบริผัถถี่สฯฌัญต่อถี่ประชุน

ฌณะกรรนกฯรบริผัถอฝ่ฯงต่อเธู่องตฯนกฯยธดกฯรประชุนฌณะกรรนกฯรบริผัถ  

11. ดฯเธิธกิจกฯรของบริผัถ ตฯนยลักกฯรกฯกับดูแลกิจกฯรถี่ดีของบริผัถ 

12. ต้องโน่ประกอบกิจกฯรยรูอเข้ฯร่วนใธกิจกฯรอัธนีสภฯมอฝ่ฯงเดีฝวกัธ และเป็ธกฯรแข่งขัธกับกิจกฯร

ของบริผัถ โน่ว่ฯจะถฯเมู่อประไฝชธ์ตธยรูอพู้อู่ธ เว้ธแต่จะโด้แจ้งใย้พู้บังฌับบัญชฯยรูอฌณะกรรนกฯร

บริผัถรับถรฯบและโด้รับกฯรมิจฯรณฯเย็ธชอบใย้ประกอบกิจกฯรธั๊ธๆ โด้  

 

ธไฝบฯฝใธกฯรโปดฯรงตฯแยธง่กรรนกฯรถีบ่รผัิถอูธ่ของกรรนกฯรพูจ้ดักฯร 

 เมู่อใย้กรรนกฯรพู้จัดกฯรสฯนฯรถอุถิศเวลฯใธกฯรปฏิบัติยธ้ฯถี่ใธบริผัถโด้อฝ่ฯงเต็นถี่และนีประสิถธิภฯม

สูงสุดใธกฯรบริยฯรงฯธ ฌณะกรรนกฯรบริผัถนีธไฝบฯฝและกฯยธดวิธีปฏิบัติใธกฯรโปดฯรงตฯแยธ่งใดๆ ถี่

บริผัถอู่ธของกรรนกฯรพู้จัดกฯร เมู่อใย้เป็ธโปตฯนยลักกฯรกฯกับดูแลกิจกฯรถี่ดี ไดฝใย้กรรนกฯรพู้จัดกฯรนี

ยธ้ฯถี่รฯฝงฯธเปิดเพฝข้อนูลเกี่ฝวกับชู่อบริผัถ ประเภถธุรกิจ และกฯรดฯรงตฯแยธ่ง ใย้ฌณะกรรนกฯรบริผัถ

มิจฯรณฯอธุนัติก่อธเข้ฯรับตฯแยธ่งล่วงยธ้ฯอฝ่ฯงธ้อฝ 3 เดูอธ ธอกเยธูอจฯกกฯรรฯฝงฯธส่วธโด้เสีฝเนู่อเข้ฯ

ดฯรงตฯแยธ่ง และกรรนกฯรพู้จัดกฯรโน่สฯนฯรถเข้ฯดฯรงตฯแยธ่งกรรนกฯรใธบริผัถจดถะเบีฝธนฯกกว่ฯ 3 

บริผัถ ถั๊งธี๊โน่ธับรวนบริผัถฝ่อฝ บริผัถใธเฌรูอ และบริผัถร่วนถุธของบริผัถ ซื่งบริผัถนีฌวฯนจฯเป็ธต้องเข้ฯโป

กฯกับดูแลกฯรบริยฯรจัดกฯรเมู่อรักผฯพลประไฝชธ์ของบริผัถ 
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ฌณะกรรนกฯรบรผัิถ 

 

ฌณุสรรเสรญิ จรุฯงกรู 
ประธฯธกรรนกฯร 

ฌณุนฯกฯไต เถรฯอรุฯ 
กรรนกฯร 

ฌณุถวฉีตัร  จรุฯงกรู 
กรรนกฯร 

ฌณุวุฒภินู ิ จรุฯงกรู 
กรรนกฯร 

ฌณุสรศิ มัฒธะเนลอูง 

กรรนกฯร  
ฌณุสธัต ิ มัฒธะเนลอูง 

กรรนกฯร  
ฌณุฮฯจเินะ ฌฯไตะ 

กรรนกฯร 

ฌณุปรญิญฯ โววฒัธฯ 

กรรนกฯรอสิระและ 

ประธฯธกรรนกฯรตรวจสอบ 

ฌณุอภธิธัถ ์ณ ระธอง 

กรรนกฯรอสิระและ 

กรรนกฯรตรวจสอบ 

ฌณุฉตัรชฝั เอฝีสกลุ 

กรรนกฯรอสิระและ 

กรรนกฯรตรวจสอบ 

ฌณุวรีวฒัธ์ ขอโมบลูฝ ์

กรรนกฯรอสิระและ 

กรรนกฯรตรวจสอบ 
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ฌุณถวีฉัตร  จุรฯงกูร 
ประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่บริยฯร 

ฌุณสริศ มัฒธะเนลูอง 

กรรนกฯรพู้จัดกฯร 

ฌุณสิริณฯ มัฒธะเนลูอง 

พู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส  

(ส่วธงฯธบริยฯรธุรกิจและส่วธงฯธจัดยฯ) 

ฌุณภัถรฯ ชัฝฝศบูรณะ 

พู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส  

   (ส่วธงฯธปฏิบัติกฯรธุรกิจและส่วธงฯธวิจัฝและมัฒธฯ) 

ฌุณจักรรัตธ์ นีสฯวงผ์ 

พู้จัดกฯรถั่วโป (ส่วธงฯธจัดยฯ) 
ฌุณกสิตฯ มิถักผ์สงฌรฯน 

พู้จัดกฯรถั่วโป (ส่วธงฯธบริยฯรธุรกิจ) 
ฌุณฮฯจิเนะ ฌฯไตะ 

พู้จัดกฯรถั่วโป (ส่วธงฯธวิจัฝและมัฒธฯ) 

ฌณะพูบ้รยิฯร 

 



 

37 

 

กฯรถอูฌรองยลกัถรมัฝข์องฌณะกรรนกฯรและพูบ้รยิฯร 

ข้อนูล ณ วัธถี่ 30 กัธฝฯฝธ 2563 

ลฯดบั

ถี ่
ชู่อ - สกลุ ตฯแยธง่ 

จฯธวธยุธ้ถีถ่อูฌรอง 
จฯธวธ

ยุธ้ถี่นี

กฯรซู๊อ/

ขฯฝ 

ระยวฯ่งป ึ

ฌูส่นรส

และบตุรถี่

ฝงัโน่

บรรลธุติิ

ภฯวะ 

30 

กธัฝฯฝธ 

2562 

30 

กธัฝฯฝธ 

2563 

1 ธฯฝสรรเสริญ จุรฯงกูร ประธฯธกรรนกฯร 83,115,000 83,115,000 0 0 

2 ธฯฝนฯกฯไต   เถรฯอุรฯ กรรนกฯร 0 0 0 0 

3 ธฯฝถวีฉัตร    จุรฯงกูร กรรนกฯร/ประธฯธ

เจ้ฯยธ้ฯถี่บริยฯร 

21,204,900 21,294,700 89,800 0 

4 ธฯฝวุฒิภูนิ    จุรฯงกูร กรรนกฯร 0 0 0 0 

5 ธฯฝสริศ       มัฒธะเนลอูง กรรนกฯร/

กรรนกฯรพู้จัดกฯร 

10,506,400 10,592,000 85,600 0 

6 ธฯฝสัธติ      มัฒธะเนลูอง กรรนกฯร 10,559,200 10,602,400 43,200 0 

7 ธฯฝฮฯจิเนะ    ฌฯไตะ กรรนกฯร/พู้จัดกฯร

ถั่วโป (ส่วธ

งฯธวิจัฝและ

มัฒธฯ) 

0 0 0 0 

8 ธฯฝปริญญฯ  โววัฒธฯ กรรนกฯรอิสระ  0 0 0 0 

9 ธฯฝอภิธัธถ์   ณ ระธอง กรรนกฯรอิสระ 0 0 0 0 

10 ธฯฝฉัตรชัฝ   เอีฝสกุล กรรนกฯรอิสระ 0 0 0 0 

11 ธฯฝวีรวัฒธ์   ขอโมบูลฝ์ กรรนกฯรอิสระ 0 0 0 0 

12 ธฯงสฯวสิริณฯ มัฒธะเนลูอง พู้จัดกฯรถั่วโป

อฯวุไส (ส่วธงฯธ

บริยฯรธุรกิจและ

ส่วธงฯธจัดยฯ)  

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

13 ธฯงสฯวภัถรฯ ชัฝฝศบูรณะ พู้จัดกฯรถั่วโป

อฯวุไส (ส่วธงฯธ

ปฏิบัติกฯรธุรกิจ

และส่วธงฯธวิจัฝ

และมัฒธฯ) 

0 0 0 0 

14 ธฯงกสิตฯ     มิถักผ์สงฌรฯน พู้จัดกฯรถั่วโป 

(ส่วธงฯธ

บริยฯรธุรกิจ) 

0 0 0 0 

15 ธฯฝจักรรัตธ์  นีสฯวงผ์ พู้จัดกฯรถั่วโป 

(ส่วธงฯธจัดยฯ) 

100 100 0 0 
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กฯรสรรยฯและแตง่ตัง๊กรรนกฯรและพูบ้รยิฯรระดบัสงู 

 กฯรสรรยฯกรรนกฯรบริผัถ กรรนกฯรชุดต่ฯงๆ กรรนกฯรพู้จัดกฯร ตลอดจธพู้บริยฯรระดับสูง จะนีกฯร

มิจฯรณฯฌัดเลูอกและกลั่ธกรองจฯกฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธดฌ่ฯตอบแถธก่อธ จืงจะธฯเสธอต่อ

ฌณะกรรนกฯรบริผัถ และ/ยรูอถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธ ไดฝจะดฯเธิธกฯรตฯนธไฝบฯฝของบริผัถ  

 

กฯรสรรยฯกรรนกฯร 

1. ยลักเกณท์และวิธีกฯร 

 ฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธดฌ่ฯตอบแถธ จะมิจฯรณฯและฌฯธืงถืงฌุณสนบัติถี่เยนฯะสนสอดฌล้องตฯน

กฎบัตรฌณะกรรนกฯรบริผัถ ไดฝต้องเป็ธพู้นีฌวฯนรู้ฌวฯนสฯนฯรถ และนีเวลฯถฯงฯธใย้บริผัถอฝ่ฯงเมีฝงมอ

ตฯนข้อบังฌับของบริผัถ ฌณะกรรนกฯรบริผัถประกอบด้วฝกรรนกฯรอฝ่ฯงธ้อฝ 5 ฌธ แต่โน่เกิธ 12 ฌธ ไดฝ

กรรนกฯรโน่ธ้อฝกว่ฯกื่งยธื่งของจฯธวธกรรนกฯรถั๊งยนดจะต้องนีถิ่ธถี่อฝู่ใธประเถศโถฝ กรรนกฯรบริผัถจะ

เปธ็พู้ถูอยุ้ธของบริผัถยรูอโน่ก็โด้ 

2. กฯรแต่งตั๊ง แบ่งเปธ็ 2 กรณี ดังธี๊ 

 กรณีถี่ 1 ตฯแยธ่งกรรนกฯรว่ฯงลงตฯนฌรฯวออกตฯนวฯระ   

ใย้ถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธเปธ็พู้เลูอกตั๊งกรรนกฯรแถธพู้ฌรบกฯยธดออกตฯนวฯระ ไดฝกรรนกฯรถี่ฌรบกฯยธดออก

จฯกตฯแยธ่งอฯจโด้รับฌัดเลูอกเข้ฯเป็ธกรรนกฯรอีกโด้ ไดฝใธกฯรประชุนพู้ถูอยุ้ธสฯนัญประจฯปึถุกฌรั๊ง ใย้

กรรนกฯรออกจฯกตฯแยธ่งจฯธวธ 1 ใธ 3 ของจฯธวธกรรนกฯรใธขณะธั๊ธ ถ้ฯจฯธวธกรรนกฯรจะแบ่งใย้ตรง

ออกเปธ็สฯนส่วธโน่โด้ก็ใย้ออกไดฝจฯธวธใกล้ถี่สุดกับส่วธ 1 ใธ 3 กรรนกฯรซื่งม้ธจฯกตฯแยธ่งอฯจโด้รับเลูอก

ใย้กลับเข้ฯนฯรับตฯแยธ่งอีกโด้ กรรนกฯรถี่จะต้องออกจฯกตฯแยธ่งใธปึแรกยรูอปึถี่สองภฯฝยลังจดถะเบีฝธ

บริผัถธั๊ธใย้จับสลฯกกัธ ส่วธปถึัดโปใย้กรรนกฯรฌธถี่อฝู่ใธตฯแยธ่งธฯธถี่สุดเปธ็พู้ออกจฯกตฯแยธ่ง 

 

 กรณีถี่ 2 ตฯแยธ่งกรรนกฯรว่ฯงลงเมรฯะเยตุอู่ธธอกจฯกถืงฌรฯวออกตฯนวฯระ  

 ใย้ฌณะกรรนกฯรเลูอกบุฌฌลซื่งนีฌุณสนบัติ เข้ฯเป็ธกรรนกฯรแถธใธกฯรประชุนฌณะกรรนกฯรฌรฯวถัดโป  

เว้ธแต่วฯระของกรรนกฯรพู้ธั๊ธจะเยลูอธ้อฝกว่ฯ 2 เดูอธ ไดฝบุฌฌลดังกล่ฯวจะอฝู่ใธตฯแยธ่งกรรนกฯรโด้เมีฝง

เถ่ฯวฯระถี่ฝังเยลูออฝู่ของกรรนกฯรถี่ตธเข้ฯนฯแถธ ไดฝนติของกรรนกฯรต้องประกอบด้วฝฌะแธธเสีฝงโน่ธ้อฝ

กว่ฯ 3 ใธ 4 ของจฯธวธกรรนกฯรถี่ฝังเยลูออฝู่ 

 

3. ยลักเกณท์และวิธีกฯรถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธเลูอกตั๊งกรรนกฯร 

- พู้ถูอยุ้ธฌธยธื่งนีฌะแธธเสีฝงเถ่ฯกับ 1 ยุ้ธต่อ 1 เสีฝง 

- พู้ถูอยุ้ธแต่ละฌธใช้ฌะแธธเสีฝงถี่นีอฝู่ถั๊งยนดเลูอกตั๊งบุฌฌลเดีฝวยรูอยลฯฝฌธเป็ธกรรนกฯรก็โด้ แต่จะ

แบ่งฌะแธธเสีฝงใย้แก่พู้ใดนฯกธ้อฝเมีฝงใดโน่โด้ 

- บุฌฌลถี่โด้รับฌะแธธสูงสุดตฯนลฯดับลงนฯ เป็ธพู้โด้รับเลูอกเป็ธกรรนกฯรเถ่ฯจฯธวธกรรนกฯรถี่จะมืงนี

ยรูอจะมืงเลูอกตั๊งใธฌรั๊งธั๊ธ ใธกรณีถี่บุฌฌลซ่ืงโด้รับกฯรเลูอกตั๊งใธลฯดับถัดลงนฯนีฌะแธธเสีฝงเถ่ฯกัธ

เกิธจฯธวธกรรนกฯรถี่จะมืงนี ใย้ประธฯธถี่ประชุนเปธ็พู้ออกเสีฝงชี๊ขฯด 

- ถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธอฯจลงนติใย้กรรนกฯรฌธใดออกจฯกตฯแยธ่งก่อธถืงฌรฯวออกตฯนวฯระโด้ ด้วฝฌะแธธ

เสีฝงโน่ธ้อฝกว่ฯ 3 ใธ 4 ของจฯธวธพู้ถูอยุ้ธซื่งนฯประชุนและนีสิถธิออกเสีฝง และนียุ้ธธับรวนกัธโด้โน่

ธ้อฝกว่ฯกื่งยธื่งของจฯธวธยุ้ธถี่ถูอไดฝพู้ถูอยุ้ธถี่นฯประชุนและนีสิถธิออกเสีฝง 
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ยลกัเกณทก์ฯรฌดัเลอูกและกระบวธกฯรแตง่ตัง๊กรรนกฯรใยน ่

ยลักเกณท์กฯรฌัดเลูอก 

 บริผัถจะฌัดเลูอกกรรนกฯรจฯก 2 ช่องถฯงฌูอ 

1. ฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธดฌ่ฯตอบแถธ จะสรรยฯพู้ถี่นีฌุณสนบัติเยนฯะสน ไดฝมิจฯรณฯจฯกบัญชี

รฯฝชู่อฌณะกรรนกฯร (Director's Pool) ของสนฯฌนส่งเสรินสถฯบัธกรรนกฯรบริผัถโถฝก่อธเป็ธ

อัธดับแรก ยฯกโน่มบพู้นีฌุณสนบัติตรงตฯนฌวฯนต้องกฯรของบริผัถ จืงจะสรรยฯจฯกแยล่งอู่ธๆ  

2. พู้ถูอยุ้ธเสธอชู่อพู้ถี่นีฌุณสนบัติเยนฯะสน 

 

กระบวธกฯรแตง่ตั๊งกรรนกฯรใยน ่

 เนู่อโด้รฯฝชู่อพู้นีฌุณสนบัติเยนฯะสนเปธ็กรรนกฯรใยน่แล้ว เลขฯธุกฯรฌณะกรรนกฯรฯ จะธฯเสธอเข้ฯถี่

ประชุนฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธดฌ่ฯตอบแถธ เมู่อมิจฯรณฯฌุณสนบัติเบู๊องต้ธและข้อนูลประกอบอู่ธๆ  

 ยฯกฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธดฌ่ฯตอบแถธ นีนติเย็ธชอบ จะธฯเสธอต่อถี่ประชุนฌณะกรรนกฯร

บริผัถ เมู่อเสธอต่อถี่ประชุนประจฯปพึู้ถูอยุ้ธต่อโป 

 

กฯรแต่งตัง๊กรรนกฯรใยนจ่ะต้องโด้รับนตเิย็ธชอบจฯกถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธประจฯป ึตฯนกฯยธดเวลฯดังธี๊ 

ช่วงเวลฯ กจิกรรน 

สิงยฯฌน – มฤศจิกฯฝธ แจ้งชู่อพู้นีฌุณสนบัติเยนฯะสนต่อเลขฯธุกฯรฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ  

มฤศจิกฯฝธ  ฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธดฌ่ฯตอบแถธ มิจฯรณฯ 

ฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธดฌ่ฯตอบแถธ ธฯเสธอรฯฝชู่อต่อถี่ประชุน

ฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

ฌณะกรรนกฯรบริผัถนีนติเย็ธชอบธฯเสธอต่อถี่ประชุนประจฯปพึู้ถูอยุ้ธ 

นกรฯฌน ของปถึัดโป ถี่ประชุนประจฯปพึู้ถูอยุ้ธมิจฯรณฯลงนติ 

 

กฯรสรรยฯพู้บริยฯรระดับสูง 

 เมู่อเป็ธกฯรรักผฯเสถีฝรภฯมใธกฯรประกอบธุรกิจอฝ่ฯงต่อเธู่อง ลดฌวฯนเสี่ฝงใธกรณีตฯแยธ่ง

พู้บริยฯรระดับสูงถี่นีฌวฯนสฯฌัญว่ฯงลง และใย้เปธ็โปตฯนแธวถฯงกฯรฌวบฌุนภฯฝใธของบริผัถ ฌณะกรรนกฯร

บริผัถจืงโด้นอบยนฯฝใย้ฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธดฌ่ฯตอบแถธ เป็ธพู้จัดถฯแพธสูบถอดตฯแยธ่ง

พู้บริยฯรจธถืงพู้จัดกฯรถั่วโป และเสธอใย้ฌณะกรรนกฯรบริผัถมิจฯรณฯต่อโป 

 

ระดับประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่บริยฯร และกรรนกฯรพู้จัดกฯร  

ยลักกฯร 

 ใย้นีแพธสูบถอดตฯแยธ่งของประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่บริยฯร และกรรนกฯรพู้จัดกฯร  

วิธีกฯร 

 เนู่อตฯแยธ่งพู้บริยฯรระดับประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่บริยฯร/กรรนกฯรพู้จัดกฯรว่ฯงลง ยรูอพู้อฝู่ใธตฯแยธ่งโน่

สฯนฯรถปฏิบัติยธ้ฯถี่ใธตฯแยธ่งโด้ ฌณะกรรนกฯรสรรยฯฯ จะต้องจัดใย้นีกฯรประชุนเมู่อแต่งตั๊งใย้พู้บริยฯรใธ

ระดับรองลงนฯถฯยธ้ฯถี่รักผฯกฯรใธตฯแยธ่งดังกล่ฯว ไดฝนีระฝะเวลฯรักผฯกฯรโน่ธ้อฝกว่ฯ 3 เดูอธ เมู่อใย้

ฌณะกรรนกฯรสรรยฯฯ โด้นีเวลฯสรรยฯบุฌฌลถี่สนฌวรเข้ฯนฯดฯรงตฯแยธ่งแถธ  

 ยฯกพลงฯธของพู้ถี่รักผฯตฯแยธ่งดังกล่ฯวเป็ธถี่ธ่ฯมอใจต่อฌณะกรรนกฯรบริผัถ ฌณะกรรนกฯรสรร

ยฯฯ จะเสธอใย้ดฯรงตฯแยธ่งถดแถธต่อโป ใธกรณีถี่ฌณะกรรนกฯรบริผัถเย็ธว่ฯบุฌฌลถี่รักผฯกฯรดังกล่ฯวนี

พลงฯธโน่เปธ็ถี่ธ่ฯมอใจ ใย้ฌณะกรรนกฯรสรรยฯฯ เสธอบุฌฌลถี่นีฌุณสนบัติเยนฯะสนดฯรงตฯแยธ่งต่อโป  
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ฌุณสนบัติเบู๊องต้ธของประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่บริยฯร และ/ยรูอกรรนกฯรพู้จัดกฯร  

 กฯรศืกผฯโน่ต่ฯกว่ฯระดับปริญญฯไถ ใธกรณีถี่บุฌฌลดังกล่ฯวนีระดับกฯรศืกผฯต่ฯกว่ฯปริญญฯไถ แต่นี

ฌุณสนบัติด้ฯธอู่ธๆ ใย้เปธ็ดุลฝมิธิจของฌณะกรรนกฯรสรรยฯฯ ว่ฯสนฌวรมิจฯรณฯต่อโปยรูอโน่ 

 นีประสบกฯรณ์ใธตฯแยธ่งพู้บริยฯรตั๊งแต่กรรนกฯรพู้จัดกฯรขององฌ์กรถี่นีรฯฝโด้ใกล้เฌีฝงกับบริผัถฯ ยรูอ

นีลักผณะอุตสฯยกรรนใกล้เฌีฝงกัธโน่ธ้อฝกว่ฯ 10 ป ึ 

 นีฌวฯนสฯนฯรถใธกฯรวฯงแพธกลฝุถธ์ และกฯรจัดกฯรองฌ์กร 

 นีฌวฯนเป็ธพู้ธฯ นีวิสัฝถัศธ์ และนีแธวฌิดถี่สอดฌล้องกับธไฝบฯฝกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร กฯรถฯธุรกิจ และ

วัฒธธรรนขององฌ์กร 

 เปธ็พู้ถี่นีฌุณธรรน นีจริฝธรรน โน่นีประวัติเสู่อนเสีฝ โน่เฌฝต้องฌดีอฯญฯ  

  

ระดับพู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส และพู้จัดกฯรถั่วโป 

ยลักกฯร 

 ใย้นีแพธสูบถอดตฯแยธ่งของพู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส และพู้จัดกฯรถั่วโป 

วิธีกฯร  

 กฯยธดใย้พู้บริยฯรใธระดับตั๊งแต่พู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส และพู้จัดกฯรถั่วโป นีกฯรวฯงแพธสูบถอด

ตฯแยธ่งของตธเอง ไดฝถ่ฯฝถอดฌวฯนรู้ใธกฯรถฯงฯธใย้กับมธักงฯธถี่นีศักฝภฯม และนีแธวไธ้นว่ฯจะปฏิบัติ

ยธ้ฯถี่แถธตธเองโด้ ใธกรณีนีเยตุกฯรณ์ฉุกเฉิธจธโน่สฯนฯรถปฏิบัติยธ้ฯถี่โด้ กฯรลฯออก ยรูอกฯรเกผีฝณอฯฝุ 

 

ฌุณสนบัติเบู๊องต้ธของพู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส และพู้จัดกฯรถั่วโป 

 กฯรศืกผฯโน่ต่ฯกว่ฯระดับปริญญฯตรี 

 นีประสบกฯรณ์ใธตฯแยธ่งพู้บริยฯรขององฌ์กรถี่นีรฯฝโด้ใกล้เฌีฝงกับบริผัถฯ ยรูอนีลักผณะอุตสฯยกรรน

ใกล้เฌีฝงกัธ โน่ธ้อฝกว่ฯ 10 ป ึ 

 นีฌวฯนสฯนฯรถใธกฯรวฯงแพธกลฝุถธ์ และกฯรจัดกฯรองฌ์กร 

 นีฌวฯนเป็ธพู้ธฯ นีวิสัฝถัศธ์ และนีแธวฌิดถี่สอดฌล้องกับธไฝบฯฝกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร กฯรถฯธุรกิจ และ

วัฒธธรรนขององฌ์กร 

 เปธ็พู้ถี่นีฌุณธรรน นีจริฝธรรน โน่นีประวัติเสู่อนเสีฝ โน่เฌฝต้องฌดีอฯญฯ  

 

ฌฯ่ตอบแถธกรรนกฯรและพู้บรยิฯร 

 ฌณะกรรนกฯรบริผัถโด้มิจฯรณฯกฯยธดฌ่ฯตอบแถธกรรนกฯรและพู้บริยฯร*** ถี่เป็ธธรรนและ

สนเยตุสนพล สอดฌล้องกับภฯระฌวฯนรับพิดชอบของกรรนกฯร สถฯธะถฯงกฯรเงิธของบริผัถและเปรีฝบเถีฝบ

กับบริผัถถี่จดถะเบีฝธใธตลฯดยลักถรัมฝ์ฯ ถี่อฝู่ใธอุตสฯยกรรนและธุรกิจถี่นีขธฯดใกล้เฌีฝงกัธ ดังธี๊ 

 

(1) ฌ่ฯตอบแถธถี่เปธ็ตัวเงิธ 

 1.1  ฌ่ฯตอบแถธกรรนกฯร (ใธฐฯธะกรรนกฯรเถ่ฯธั๊ธ) 

ฌ่ฯตอบแถธกรรนกฯร แบ่งเปธ็ดังธี๊ 

 ฌ่ฯเบ๊ีฝประชุน (ต่อฌรั๊งถี่เข้ฯร่วนประชุน) ใธอัตรฯเดีฝวกับป ึ2562 ฌูอ 

-  ประธฯธกรรนกฯรบริผัถ   เปธ็เงิธ 35,000 บฯถ 

- กรรนกฯรบริผัถและกรรนกฯรชุดฝ่อฝ เปธ็เงิธ 25,000 บฯถ 

 จ่ฯฝบฯเยธ็จกรรนกฯรบริผัถใธอัตรฯร้อฝละ 1.50 ของเงิธปธัพลถี่จ่ฯฝจฯกพลกฯรดฯเธิธงฯธ 

           ป ึ2562 

           ถั๊งธี๊ บริผัถโด้ขออธุนัติฌ่ฯตอบแถธกรรนกฯรจฯกถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธแล้ว 
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ฌฯ่ตอบแถธกรรนกฯรเปธ็รฯฝบฌุฌล ใธป ึ2563 นรีฯฝละเอฝีดดงัธี ๊

รฯฝชู่อ ตฯแยธง่ 

ฌฯ่ตอบแถธฌณะกรรนกฯร (บฯถ) 

ฌณะกรรน 

กฯรบรผัิถ 

ฌณะกรรน 

กฯรตรวจสอบ 

ฌณะกรรนกฯร

สรรยฯและ

กฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ 

ฌณะกรรนกฯร

กฯกบัดแูล

กจิกฯร 

บฯเยธจ็กรรนกฯร รวน 

1. ธฯฝสรรเสริญ  จุรฯงกูร ประธฯธกรรนกฯร 96,250    354,272.73  450,522.73 

2. ธฯฝสริศ        มัฒธะเนลูอง กรรนกฯร 112,500    354,272.73  466,772.73 

3. ธฯฝนฯกฯไต   เถรฯอุรฯ กรรนกฯร 0    354,272.73  354,272.73 

4. ธฯฝถวีฉัตร  จุรฯงกูร กรรนกฯร 37,500    354,272.73  391,772.73 

5. ธฯฝวุฒิภูนิ     จุรฯงกูร  กรรนกฯร 43,750    354,272.73  398,022.73 

6. ธฯฝสัธติ       มัฒธะเนลูอง  กรรนกฯร 87,500    354,272.73  441,772.73 

7. ธฯฝฮฯจิเนะ     ฌฯไตะ กรรนกฯร 112,500    354,272.73  466,772.73 

8. ธฯฝอภิธัธถ์    ณ ระธอง กรรนกฯรอิสระ 112,500 87,500 43,750 37,500 354,272.73  635,522.73 

9. ธฯฝปริญญฯ   โววัฒธฯ กรรนกฯรอิสระ 112,500 87,500 43,750 37,500 354,272.73  635,522.73 

10. ธฯฝฉัตรชัฝ     เอีฝสกุล กรรนกฯรอิสระ 112,500 87,500 43,750 37,500 354,272.73  635,522.73 

11. ธฯฝวีรวัฒธ์    ขอโมบูลฝ์ กรรนกฯรอิสระ 112,500 87,500 43,750 37,500 354,272.73  635,522.73 

รวน   940,000   350,000    175,000    150,000 3,897,000.03 5,512,000.03 

      

ฌ่ฯตอบแถธรวนของพู้บริยฯร*** ของบริผัถ 

ฌฯ่ตอบแถธ 
ปึ 2562 

จฯธวธเงธิ (ลฯ้ธบฯถ) 

ปึ 2563 

จฯธวธเงธิ (ลฯ้ธบฯถ) 

เงิธเดูอธ ไบธัส และอู่ธๆ 87.00 (จฯธวธ 19 รฯฝ) 85.42 (จฯธวธ 19 รฯฝ) 

 

1.2 ฌ่ฯตอบแถธพู้บริยฯร*** 

 ฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธดฌ่ฯตอบแถธนีธไฝบฯฝใย้ปรับฌ่ฯตอบแถธของประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่

บริยฯรประจฯป ึ2563 ใธอัตรฯ 5% ของอัตรฯใธปกึ่อธยธ้ฯ  

 ฌ่ฯตอบแถธของพู้บริยฯร*** ระดับรองลงโป ขื๊ธอฝู่กับดุลฝมิธิจของประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่

บริยฯร 

 

ใธปึ 2563 บริผัถโด้จ่ฯฝฌ่ฯตอบแถธประกอบด้วฝฌ่ฯตอบแถธเงิธเดูอธและไบธัสใย้ก ับ

พู้บริยฯร*** จฯธวธ 19 รฯฝ รวนถั๊งส๊ิธ 85.42 ล้ฯธบฯถ 

 

ถั๊งธี๊ใธป ึ2563 มธักงฯธตั๊งแต่ระดับพู้จัดกฯรข๊ืธโป โน่โด้รับกฯรปรับข๊ืธเงิธเดูอธ อัธเธู่องนฯจฯก 

สภฯวะฌวฯนพัธพวธถฯงเศรผฐกิจและประนฯณกฯรรฯฝโด้ของบริผัถถี่นีแธวไธ้นลดธ้อฝลง 

 

(2) ฌ่ฯตอบแถธอู่ธ 

 ฌ่ฯตอบแถธอู่ธของกรรนกฯร 

 - โน่นี – 

 ฌ่ฯตอบแถธอู่ธของพู้บริยฯร*** 
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 เงิธกองถุธสฯรองเลี๊ฝงชีม 

บริผัถโด้จัดใย้นีกองถุธสฯรองเลี๊ฝงชีม ไดฝมธักงฯธจ่ฯฝสนถบใธอัตรฯส่วธร้อฝละ 3 ยรูอ 5 ของ

เงิธเดูอธ และบริผัถสนถบใย้ใธอัตรฯเถ่ฯกัธ ไดฝใธป ึ2563 บริผัถโด้จ่ฯฝเงิธสนถบกองถุธสฯรองเลี๊ฝง

ชีมสฯยรับพู้บริยฯรถั๊งยนด รวนถั๊งส๊ิธ 533,072.93 บฯถ 

        เงิธประกัธสังฌน 

        ใธป ึ2563 บริผัถโด้จ่ฯฝเงิธประกัธสังฌนสฯยรับพู้บริยฯรถั๊งยนด รวนถั๊งส๊ิธ 65,850 บฯถ 
 

***พู้บริยฯรของบริผัถถี่ธับต่อจฯกฌณะกรรนกฯรบริผัถ โด้แก่ ประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่บริยฯร 

กรรนกฯรพู้จัดกฯร พู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส พู้จัดกฯรถั่วโปถุกรฯฝ และพู้จัดกฯรฟฯ่ฝบัญชีกฯรเงิธ 

 

 ถั๊งธี๊บริผัถธฯเสธอฌ่ฯตอบแถธกรรนกฯรถุกรูปแบบ โด้แก่ ฌ่ฯเบ๊ีฝประชุน ฌ่ฯบฯเยธ็จกรรนกฯร และ

สิถธิประไฝชธ์อู่ธๆ ใย้พู้ถูอยุ้ธมิจฯรณฯอธุนัติเปธ็ประจฯถุกปึ 

 

ธไฝบฯฝฌ่ฯตอบแถธ 

 บริผัถนีธไฝบฯฝจ่ฯฝฌ่ฯตอบแถธถี่ชัดเจธ ไดฝใธระฝะส๊ัธนีกฯรกฯยธดเปฯ๋ยนฯฝกฯรถฯงฯธของมธักงฯธ

และของบริผัถใธแต่ละปึโว้ กฯรจ่ฯฝฌ่ฯตอบแถธจะสอดฌล้องกับพลกฯรปฏิบัติงฯธจริงถี่เกิดข๊ืธใธปึธั๊ธๆ 

สฯยรับใธระฝะฝฯว บริผัถนีกฯรจัดถฯแพธกฯรบริยฯรกฯรเติบไตใธตฯแยธ่งงฯธโว้ล่วงยธ้ฯ 5 ปึ ไดฝนีแพธกฯร

มัฒธฯมธักงฯธเป็ธรฯฝบุฌฌลรองรับกฯรเติบไตดังกล่ฯว ซื่งกฯรจ่ฯฝฌ่ฯตอบแถธก็จะสอดฌล้องกับแต่ละ

ตฯแยธ่งงฯธ พลกฯรปฏิบัติงฯธจริงถี่เกิดขื๊ธและธไฝบฯฝของบริผัถถี่กฯยธดโว้ 
 

  กฯรธฯพลกฯรประเนธิกฯรถฯงฯธของประธฯธเจฯ้ยธฯ้ถี่บริยฯร พู้บริยฯรระดับสูง นฯเชู่อนไฝงใช้กับกฯร

กฯยธดฌ่ฯตอบแถธ  

  ฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธดฌ่ฯตอบแถธ เป็ธพู้จัดถฯยลักเกณท์และธไฝบฯฝกฯรกฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธถี่เยนฯะสนกับยธ้ฯถี่ฌวฯนรับพิดชอบของประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่บริยฯรและพู้บริยฯรระดับสูง เมู่อเสธอ

ต่อฌณะกรรนกฯรบริผัถมิจฯรณฯอธุนัติ ไดฝมิจฯรณฯจฯกพลประกอบกฯรของบริผัถ พลตฯนเป๋ฯยนฯฝกฯร

ดฯเธิธงฯธของบริผัถ และพลสฯรวจฌ่ฯตอบแถธใธธุรกิจประเภถเดีฝวกัธ ถั๊งธี๊ตัวช๊ีวัดจะฌรอบฌลุนกฯร

ดฯเธิธงฯธเมู่อบรรลุเปฯ๋ยนฯฝถฯงธุรกิจฌวบฌู่โปกับเปฯ๋ยนฯฝด้ฯธสังฌนและส่ิงแวดล้อน 

 

ธไฝบฯฝสง่เสรนิใยก้รรนกฯรมัฒธฯฌวฯนรูอ้ฝฯ่งตอ่เธูอ่ง 

 ฌณะกรรนกฯรบริผัถ นีฌวฯนรับพิดชอบต่อพู้นีส่วธโด้เสีฝเกี่ฝวกับกฯรดฯเธิธธุรกิจของบริผัถ และกฯร

กฯกับดูแลใย้กฯรบริยฯรจัดกฯรเป็ธโปตฯนธไฝบฯฝ แธวถฯงและเป๋ฯยนฯฝถี่กฯยธดโว้ ซื่งจะก่อใย้เกิดประไฝชธ์

สูงสุดแก่พู้นีส่วธโด้เสีฝ เมู่อใย้กรรนกฯรถุกถ่ฯธนีศักฝภฯมสฯนฯรถขับเฌลู่อธบริผัถใย้เปธ็โปตฯนวิสัฝถัศธ์ และ

ภฯรกิจของบริผัถ ถี่กฯยธดโว้โด้ธั๊ธ ฌณะกรรนกฯรบริผัถนีธไฝบฯฝส่งเสรินใย้กรรนกฯรมัฒธฯฌวฯนรู้และ

ถักผะต่ฯงๆ อฝ่ฯงต่อเธู่อง ถั๊งใธแง่กฯรกฯกับดูแลกิจกฯรภฯวะอุตสฯยกรรนธุรกิจเถฌไธไลฝีและธวัตกรรน

ใยน่ๆ ฯลฯ เมู่อช่วฝสธับสธุธกฯรปฏิบัติยธ้ฯถี่อฝ่ฯงนีประสิถธิภฯมของกรรนกฯร ถั๊งธี๊กรรนกฯรบริผัถต้องเข้ฯ

รับกฯรอบรนใธยลักสูตรถี่เกี่ฝวข้องอฝ่ฯงธ้อฝ 1 ถ่ฯธต่อปึ 
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กฯรเขฯ้รบักฯรมัฒธฯและฟกุอบรนของฌณะกรรนกฯร 

ชู่อ - สกลุ ตฯแยธง่ ยลกัสตูรถีอ่บรน รุธ่ถี ่ สถฯบธั 
ปถึีเ่ขฯ้

อบรน 

1 ธฯฝสรรเสริญ   จุรฯงกูร ประธฯธกรรนกฯร - - - - 

2 ธฯฝนฯกฯไต      เถรฯอุรฯ กรรนกฯร - - - - 

3 ธฯฝถวีฉัตร      จุรฯงกูร กรรนกฯร/

ประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่

บริยฯร 

1. Director 

Accreditation 

Program (DAP)  

109/2014   IOD 2557 

4 ธฯฝวุฒิภูน ิ     จุรฯงกูร กรรนกฯร 1. Director 

Certification 

Program (DCP) 

148/2011 IOD 2561 

5 ธฯฝสริศ         มัฒธะเนลอูง กรรนกฯร/ 

กรรนกฯร

พู้จัดกฯร/ 

ประธฯธ

ฌณะกรรนกฯร

บริยฯรฌวฯน

เส่ีฝง 

1. Director 

Certification 

Program (DCP) 

42/2004 IOD 2547 

2. Director    

Accreditation  

Program (DAP) 

172/2020 IOD 2563 

 

6 ธฯฝสัธติ        มัฒธะเนลอูง กรรนกฯร 1. Director 

Certification 

Program (DCP) 

253/2018 

 

 

IOD 2561 

 2. Director    

   Accreditation  

   Program (DAP) 

156/2019 IOD 2562 

7 ธฯฝฮฯจิเนะ     ฌฯไตะ กรรนกฯร/ 

พู้จัดกฯรถั่วโป  

(ส่วธงฯธวิจัฝและ

มัฒธฯ) 

1.  Director 

Accreditation 

Program (DAP)  

146/2018 IOD 2561 

8 ธฯฝปริญญฯ   โววัฒธฯ กรรนกฯรอิสระ/ 

ประธฯธกรรนกฯร

ตรวจสอบ/ 

กรรนกฯรสรรยฯ

และกฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ/ 

ประธฯธกรรนกฯร

กฯกับดูแลกิจกฯร 

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 
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ชู่อ - สกลุ ตฯแยธง่ ยลกัสตูรถีอ่บรน รุธ่ถี ่ สถฯบธั 
ปถึีเ่ขฯ้

อบรน 

5. Role of the 

Compensation 

Committee (RCC)  

10/2010 IOD 2553 

6.  AC vs กฯร

เปลี่ฝธแปลง

รฯฝงฯธถฯงกฯรเงิธ

ป ึ2554 

- SET 2554 

9 ธฯฝอภิธัธถ ์ ณ ระธอง กรรนกฯรอิสระ/ 

กรรนกฯร

ตรวจสอบ/ 

ประธฯธกรรนกฯร

สรรยฯและ

กฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ/ 

กรรนกฯรกฯกับ

ดูแลกิจกฯร  

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 ธฯฝฉัตรชัฝ เอีฝสกุล กรรนกฯรอิสระ/ 

กรรนกฯร

ตรวจสอบ/ 

กรรนกฯรสรรยฯ

และกฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ/ 

กรรนกฯรกฯกับ

ดูแลกิจกฯร 

1. Director 

Accreditation 

Program (DAP) 

84/2010 IOD 2553 

11 ธฯฝวีรวัฒธ์ ขอโมบูลฝ์ กรรนกฯรอิสระ/ 

กรรนกฯร

ตรวจสอบ/ 

กรรนกฯรสรรยฯ

และกฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ/ 

กรรนกฯรกฯกับ

ดูแลกิจกฯร 

1. Director 

Accreditation 

Program (DAP) 

13/2014 IOD 2547 

2. Directors 

Certification 

Program (DCP) 

151/2011 IOD 2554 

3. Financial 

Statements for 

Directors (FSD) 

14/2011 IOD 2554 
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บฌุลฯกร (โนร่วนฌณะพูบ้รยิฯร)            

 ณ วัธถี่ 30 กัธฝฯฝธ 2563 บริผัถนีมธักงฯธถั๊งส๊ิธจฯธวธ 616 ฌธ และนีมธักงฯธช่ัวฌรฯวถี่จ้ฯงพ่ฯธ

บริผัถรับเยนฯจ้ฯงแรงงฯธอีกจฯธวธ 435 ฌธ ไดฝสฯนฯรถแบ่งแฝกตฯนประเภถพลิตภัณท์ ดังต่อโปธี๊ 

ธรุกจิ 

30 กธัฝฯฝธ 2561 30 กธัฝฯฝธ 2562 30 กธัฝฯฝธ 2563 

มธกังฯธ 

รฯฝเดอูธ 

มธกังฯธ 

ชัว่ฌรฯว 

มธกังฯธ 

รฯฝเดอูธ 

มธกังฯธ 

ชัว่ฌรฯว 

มธกังฯธ 

รฯฝเดอูธ 

มธกังฯธ 

ชัว่ฌรฯว 

 สฯฝฌวบฌุนรถฝธต ์ 266 213 254 202 180 154 

 สฯฝฌวบฌุนรถจักรฝฯธฝธต์ 81 26 79 26 48 56 

 ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ 16 29 15 34 13 55 

 ส่วธกลฯง 528 152 516 160 375 170 

รวนจฯธวธมธกังฯธ 891 420 864 422 616 435 

 

กฯรเปลี่ฝธแปลงจฯธวธมธักงฯธอฝ่ฯงนีธัฝสฯฌัญ 

- โน่นี -  

ข้อมิมฯถด้ฯธแรงงฯธถี่สฯฌัญใธระฝะเวลฯ 3 ป ึ

ณ วัธถี่ 30 กัธฝฯฝธ 2563 บริผัถโนน่ีข้อมิมฯถถฯงกฎยนฯฝอฝ่ฯงนธีัฝสฯฌัญถี่นีพลกระถบต่อกฯรดฯเธธิ

ธุรกิจของบริผัถ 

 

เลขฯธุกฯรบริผัถ 

 ฌณะกรรนกฯรบริผัถโด้แต่งตั๊ง ธฯงกสิตฯ มิถักผ์สงฌรฯน ถฯยธ้ฯถี่เลขฯธุกฯรบริผัถ ไดฝใย้นีอฯธฯจ

ยธ้ฯถี่ตฯนถี่กฯยธดโว้ใธมระรฯชบัญญัติยลักถรัมฝ์และตลฯดยลักถรัมฝ์ ม.ศ.2535 แก้โขเม่ินเติน (ฉบับถี่ 4) 

ม.ศ.2551 ไดฝนีฌุณสนบัติขอบเขตและยธ้ฯถี่ ดังต่อโปธี๊ 

 ฌุณสนบัติ 

อ้ฯงอิงจฯกกฎยนฯฝนิโด้กฯยธดฌุณสนบัติของเลขฯธุกฯรบริผัถโว้ จืงถูอเป็ธยธ้ฯถี่ของฌณะกรรนกฯร

ถี่จะต้องดูแลรับพิดชอบใย้โด้บุฌฌลถี่นีฌวฯนรู้ฌวฯนสฯนฯรถเยนฯะสนเข้ฯนฯปฏิบัติยธ้ฯถี่ ไดฝเลขฯธุกฯรบริผัถ

ซื่งเปธ็ลูกจ้ฯงของบริผัถนิสฯนฯรถรับยธ้ฯถี่เลขฯธุกฯรบริผัถใธบริผัถอู่ธๆ แต่อฯจรับยธ้ฯถี่เลขฯธุกฯรบริผัถใธ

บริผัถฝ่อฝโด้ 

ขอบเขตและยธ้ฯถี่  

 บริผัถโด้จัดใย้นีเลขฯธุกฯรบริผัถถฯยธ้ฯถี่ประสฯธงฯธระยว่ฯงกรรนกฯรบริผัถและฟ่ฯฝบริยฯร ถฯยธ้ฯถี่

ดูแลและประสฯธงฯธด้ฯธกฎยนฯฝ กฎเกณท์ต่ฯงๆ ถี่เกี่ฝวข้อง สธับสธุธใย้ดฯเธิธกฯรตฯนยลักกฯรกฯกับดูแล

กิจกฯรถี่ดี มร้อนปฏิบัติตฯนข้อบังฌับและประกฯศของตลฯดยลักถรัมฝ์แย่งประเถศโถฝ (ตลถ.) และสฯธักงฯธ

ฌณะกรรนกฯรกฯกับยลักถรัมฝ์และตลฯดยลักถรัมฝ์ (กลต.) ไดฝเลขฯธุกฯรบริผัถนียธ้ฯถี่และฌวฯนรับพิดชอบ

ตฯนถี่กฎยนฯฝและบริผัถกฯยธด ดังธี๊  

1. ใย้ฌฯแธะธฯเบู๊องต้ธแก่กรรนกฯรเกี่ฝวกับข้อกฎยนฯฝ ระเบีฝบ และข้อบังฌับต่ฯงๆ ของบริผัถ และ

ติดตฯนใย้นีกฯรปฏิบัติตฯนอฝ่ฯงถูกต้องและสน่ฯเสนอ รวนถืงรฯฝงฯธกฯรเปลี่ฝธแปลงถี่นีธัฝสฯฌัญแก่

กรรนกฯร  

2. ประสฯธงฯธระยว่ฯงกรรนกฯรบริผัถและฟฯ่ฝบริยฯร ดูแลและประสฯธงฯธด้ฯธกฎยนฯฝ กฎเกณท์ต่ฯงๆ ถี่

เกี่ฝวข้อง รวนถั๊งดฯเธิธกฯรใย้นีกฯรปฎิบัติตฯนนติฌณะกรรนกฯรบริผัถ  
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3. จัดกฯรประชุนพู้ถูอยุ้ธ และประชุนฌณะกรรนกฯรบริผัถใย้เปธ็โปตฯนกฎยนฯฝ ข้อบังฌับของบริผัถ และข้อ

มืงปฎิบัติต่ฯงๆ  

4. บัธถืกรฯฝงฯธกฯรประชุนพู้ถูอยุ้ธ และรฯฝงฯธกฯรประชุนฌณะกรรนกฯรบริผัถ รวนถั๊งติดตฯนใย้นีกฯร

ปฏิบัติตฯนนติถี่ประชุนพู้ถูอยุ้ธ และถี่ประชุนฌณะกรรนกฯรบริผัถ  

5. ดูแลใย้นีกฯรเปิดเพฝข้อนูลและรฯฝงฯธสฯรสธเถศใธส่วธถี่เกี่ฝวข้องตฯนระเบีฝบและข้อกฯยธดของกลต. 

และตลถ. 

6. จัดถฯและเก็บรักผฯเอกสฯรดังต่อโปธี๊ 

(ก) ถะเบีฝธกรรนกฯร  

(ข) ยธังสูอธัดประชุนฌณะกรรนกฯร รฯฝงฯธกฯรประชุนฌณะกรรนกฯร และรฯฝงฯธประจฯปขึองบริผัถ  

(ฌ) ยธังสูอธัดประชุนพู้ถูอยุ้ธ และรฯฝงฯธกฯรประชุนพู้ถูอยุ้ธ 

7. เก็บรักผฯรฯฝงฯธกฯรนีส่วธโด้เสีฝถี่รฯฝงฯธไดฝกรรนกฯรยรูอพู้บริยฯร 

8. ดฯเธิธกฯรอู่ธๆ ตฯนถี่ฌณะกรรนกฯรกฯกับตลฯดถุธประกฯศกฯยธด  

9. จัดปฐนธิเถศกรรนกฯรใยน่ และกฯรส่งเสรินฌวฯนรู้ฌวฯนเข้ฯใจใธเรู่องกฯรกฯกับดูแลกิจกฯรถี่ดีใย้กับ

กรรนกฯร พู้บริยฯร และมธักงฯธ  

10. ติดต่อและสู่อสฯรกับพู้ถูอยุ้ธถั่วโปใย้โด้รับถรฯบสิถธิต่ฯงๆ ของพู้ถูอยุ้ธและข่ฯวสฯรของบริผัถ 

11. เรู่องอู่ธๆ ถี่โด้รับนอบยนฯฝจฯกฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 

 

            ฌณะกรรนกฯรบริผัถ นุ่งเธ้ธกฯรดฯเธิธธุรกิจไดฝฝืดยลักธรรนฯภิบฯล ฌวฯนไปร่งใส สฯนฯรถ

ตรวจสอบโด้ บธมู๊ธฐฯธฌวฯนรับพิดชอบต่อสังฌน ไดฝฌรอบฌลุนฌวฯนต้องกฯรของกลุ่นพู้นีส่วธโด้ส่วธเสีฝ

ถุกด้ฯธ ซื่งสอดฌล้องกับปรัชญฯของบริผัถและวิถีแย่งกฯรสร้ฯงฌวฯนสนดุลระยว่ฯงธุรกิจ สังฌน และ

ส่ิงแวดล้อน  

 บริผัถโด้กฯยธดธไฝบฯฝกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร (Corporate Governance Policy) โว้เป็ธลฯฝลักผณ์

อักผร เมู่อฝืดถูอเป็ธแธวปฏิบัติถี่ดีของถั๊งกรรนกฯร พู้บริยฯร และมธักงฯธ ใธกฯรดฯเธิธงฯธและมัฒธฯ

องฌ์กรใย้เติบไตอฝ่ฯงฝ่ังฝูธ มร้อนถั๊งฝกระดับกฯรกฯกับดูแลกิจกฯรโปสู่แธวปฏิบัติอัธเป็ธเลิศ และสอดฌล้อง

กับนฯตรฐฯธสฯกล ไดฝนียลักกฯรสฯฌัญ 5 ยนวด ดังธี๊  

 

ยนวดถี่ 1 สิถธิของพู้ถูอยุ้ธ บริผัถเปิดไอกฯสใย้พู้ถูอยุ้ธนีส่วธใธกฯรดูแลกิจกฯร

และใย้ฌวฯนเย็ธเกี่ฝวกับกฯรดฯเธิธกิจกฯรนฯกขื๊ธ เช่ธ เปิดไอกฯสใย้พู้ถูอยุ้ธเสธอ

เรู่องเมู่อบรรจุเป็ธวฯระประชุนล่วงยธ้ฯ เปิดไอกฯสใย้พู้ถูอยุ้ธลงฌะแธธเสีฝง

เลูอกตั๊งกรรนกฯรเปธ็รฯฝบุฌฌล เปธ็ต้ธ  

 

ยนวดถี่ 2 กฯรปฏิบัติต่อพู้ถูอยุ้ธอฝ่ฯงเถ่ฯเถีฝนกัธ โน่ว่ฯจะเป็ธพู้ถูอยุ้ธรฯฝใยญ่/

รฯฝฝ่อฝ ไดฝเฉมฯะธักลงถุธสถฯบัธ ยรูอพู้ถูอยุ้ธต่ฯงชฯติ เช่ธ เปิดไอกฯสใย้พู้ถูอ

ยุ้ธเสธอชู่อบุฌฌลเมู่อมิจฯรณฯแต่งตั๊งเปธ็กรรนกฯรเปธ็กฯรล่วงยธ้ฯ เปธ็ต้ธ  

 

ยนวดถี่ 3 กฯรฌฯธืงถืงบถบฯถของพู้นีส่วธโด้เสีฝ เมู่อใย้องฌ์กรนีฌวฯนฝ่ังฝูธนฯกข๊ืธ ฌณะกรรนกฯรจืง

กฯยธดจรรฝฯบรรณต่อพู้นีส่วธโด้เสีฝแต่ละกลุ่นอฝ่ฯงชัดเจธ อีกถั๊งจัดใย้นีกระบวธกฯรและช่องถฯงใธกฯรรับ

และจัดกฯรกับข้อร้องเรีฝธของพู้นีส่วธโด้เสีฝ   

 

ยนวดถี่ 4 กฯรเปิดเพฝข้อนูลและฌวฯนไปร่งใส บริผัถใย้ฌวฯนสฯฌัญใธเรู่องกฯรเปิดเพฝข้อนูลอฝ่ฯงถูกต้อง 

ฌรบถ้วธ และไปร่งใส ภฯฝใธระฝะเวลฯถี่เยนฯะสนตฯนถี่กฯยธด  

 

ยนวดถี่ 5 ฌวฯนรับพิดชอบของฌณะกรรนกฯร ฌณะกรรนกฯรใย้ฌวฯนสฯฌัญใธกฯรตรวจสอบ ดูแลใย้กฯร

ดฯเธิธธุรกิจเปธ็โปอฝ่ฯงไปร่งใส กฯยธดไฌรงสร้ฯงของฌณะกรรนกฯรใย้ประกอบด้วฝกรรนกฯรถี่นีฌุณสนบัติ

ยลฯกยลฯฝ ถั๊งใธด้ฯธถักผะ ประสบกฯรณ์ ฌวฯนสฯนฯรถเฉมฯะด้ฯธถี่เป็ธประไฝชธ์กับบริผัถ และกฯยธดใย้นี

ยธ่วฝงฯธ Compliance Unit เมู่อถฯยธ้ฯถี่กฯกับกฯรปฏิบัติงฯธ เปธ็ต้ธ  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ใธปึ 2563 บริผัถโด้ปฏิบัติตฯนแธวปฏิบัติถี่ดีของยลักกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร และจัดใย้นีกฯรอบรน เพฝแมร่ เมู่อนั่ธใจโด้ว่ฯ

กรรนกฯร พู้บริยฯร มธักงฯธถุกฌธ นีฌวฯนเข้ฯใจและสฯนฯรถธฯแธวปฏิบัติโปสู่กฯรบริยฯรจัดกฯรองฌ์กรโด้อฝ่ฯงแถ้จริง 

สฯนฯรถดฯวธ์ไยลดฌู่นูอยลักกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร โด้ถี่  

https://www.thaisteelcable.com/th/ฌู่นูอกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร 

กฯรกฯกบัดแูลกจิกฯร 

https://www.thaisteelcable.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ธอกจฯกธี๊ฌณะกรรนกฯรบริผัถโด้ปฏิบัติตฯนยลักกฯรกฯกับดูแลกิจกฯรตฯนแธวปฏิบัติของตลฯดยลักถรัมฝ์

แย่งประเถศโถฝ เมู่อใย้สอดฌล้องกับยลักเกณท์ ASEAN CG Scorecard ดังธี๊ 

1.  กฯยธดฌ่ฯตอบแถธมธักงฯธถี่สอดฌล้องกับพลกฯรดฯเธิธงฯธของบริผัถ ถั๊งระฝะส๊ัธ/ระฝะฝฯว* 

2. จัดตั๊งยธ่วฝงฯธ Compliance Unit 

3. กฯรลงนติใธถี่ประชุนฌณะกรรนกฯรบริผัถต้องนีกรรนกฯรอฝู่ โน่ธ้อฝกว่ฯ 2 ใธ 3 ของจฯธวธ

กรรนกฯรถั๊งยนด 

4. เปิดเพฝยลักเกณท์และกระบวธกฯรใธกฯรประเนิธพลกฯรปฏิบัติงฯธกรรนกฯรเป็ธรฯฝบุฌฌล และ

ฌณะกรรนกฯรชุดฝ่อฝถุกฌณะ 

 

เรู่องถีโ่น่โด้ปฏิบัติตฯนยลกักฯรกฯกับดแูลกจิกฯรถี่ดขีองตลฯดยลักถรัมฝ์แย่งประเถศโถฝ นีดังธี ๊

ข้อ เรูอ่ง แธวถฯงกฯรดฯเธธิกฯร 

1 ยนวด 5 “ฌวฯนรับพิดชอบของฌณะกรรนกฯร”  

ฌณะกรรนกฯรฌวรประกอบด้วฝกรรนกฯรอิสระนฯกกว่ฯกื่งยธื่งของจฯธวธ

กรรนกฯรถั๊งยนด ใธกรณีถี่ประธฯธฌณะกรรนกฯรโน่เปธ็กรรนกฯรอิสระ 

โน่สฯนฯรถปฏิบัติโด้ 

เธู่องจฯกโน่สอดฌล้อง

และโน่เยนฯะสนกับกฯร

ปฏิบัติงฯธจริง 

2 ยนวด 5 “ฌวฯนรับพิดชอบของฌณะกรรนกฯร” 

ฌณะกรรนกฯรฌวรกฯยธดวฯระกฯรดฯรงตฯแยธ่งของกรรนกฯรโว้อฝ่ฯง

ชัดเจธ ไดฝระบุโว้ใธธไฝบฯฝกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร 

3 ยนวด 5 “ฌวฯนรับพิดชอบของฌณะกรรนกฯร” 

ฌณะกรรนกฯรฌวรกฯยธดใย้กรรนกฯรอิสระนีวฯระกฯรดฯรงตฯแยธ่ง

ต่อเธู่องโน่เกิธ 9 ปึ ธับจฯกวัธถี่โด้รับแต่งตั๊งใย้ดฯรงตฯแยธ่งกรรนกฯร

อิสระฌรั๊งแรก 

4 ยนวด 5 “ฌวฯนรับพิดชอบของฌณะกรรนกฯร” 

ฌณะกรรนกฯรฌวรเลูอกกรรนกฯรอิสระดฯรงตฯแยธ่งประธฯธกรรนกฯร 

 

  ใธยลักปฏิบัติถี่ฝังโน่สฯนฯรถยรูอฝังนิโด้ธฯโปปรับใช้ธั๊ธ โด้นีกฯรบัธถืกเยตุพลโว้เป็ธส่วธยธื่งของนติ

ฌณะกรรนกฯรแล้ว 
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  บริผัถฝืดนั่ธใธกฯรดฯเธิธธุรกิจภฯฝใต้จริฝธรรนถฯงธุรกิจและยลักกฯรกฯกับดูแลกิจกฯรถี่ดี ฌวบฌู่โป

กับกฯรดูแลรักผฯส่ิงแวดล้อนและสังฌนอฝ่ฯงต่อเธู่อง ไดฝฌฯธืงถืงพู้ถี่นีส่วธโด้ส่วธเสีฝถี่เกี่ฝวข้องตลอดจธ

ถฯกิจกรรนต่ฯงๆ เมู่อนีส่วธใธกฯรดูแลส่ิงแวดล้อน กฯรสร้ฯงฌวฯนเป็ธอฝู่ถี่ดีของฌธใธสังฌนและชุนชธเมู่อ

ธฯโปสู่กฯรมัฒธฯธุรกิจอฝ่ฯงฝ่ังฝูธไดฝนีธไฝบฯฝฌวฯนรับพิดชอบต่อสังฌนและส่ิงแวดล้อนอฝ่ฯงฝ่ังฝูธ 

(Corporate Social Responsibility: CSR) ดังธี๊ 

กฯรกฯกับดูแลกิจกฯรถี่ดี 

บริผัถดฯเธิธธุรกิจอฝ่ฯงถูกต้องตฯนกฎยนฯฝ ข้อบังฌับ และระเบีฝบถี่เกี่ฝวข้อง เปิดเพฝข้อนูลถี่

สฯฌัญ ไปร่งใส สฯนฯรถตรวจสอบโด้ ปฏิบัติตฯนธไฝบฯฝกฯรกฯกับดูแลกิจกฯรถี่ดี จรรฝฯบรรณธุรกิจ และ

ยลักปรัชญฯของบริผัถ ไดฝฌฯธืงถืงประไฝชธ์ถี่จะเกิดขื๊ธต่อพู้นีส่วธโด้เสีฝถุกกลุ่น 

กฯรประกอบกิจกฯรด้วฝฌวฯนเปธ็ธรรน 

บริผัถส่งเสรินกฯรแข่งขัธถฯงกฯรฌ้ฯอฝ่ฯงเสรี ดฯเธิธกฯรแข่งขัธธุรกิจอฝ่ฯงเป็ธธรรน ยลีกเลี่ฝงกฯร

ดฯเธิธกฯรถี่อฯจก่อใย้เกิดฌวฯนขัดแฝ้งถฯงพลประไฝชธ์และกฯรละเนิดถรัมฝ์สิธถฯงปัญญฯ รวนถืงกฯร

ส่งเสรินฌวฯนรับพิดชอบต่อสังฌนใธย่วงไซ่ธุรกิจถุกข๊ัธตอธ 

กฯรต่อต้ฯธกฯรถุจริต 

บริผัถต่อต้ฯธกฯรถุจริต ฌอร์รัปช่ัธถุกรูปแบบ ตลอดจธปฏิบัติตฯนธไฝบฯฝต่อต้ฯธกฯรฌอร์รัปช่ัธของ

บริผัถอฝ่ฯงเฌร่งฌรัดและเข้ฯร่วนเป็ธสนฯชิกแธวร่วนปฏิบัติของภฯฌเอกชธโถฝใธกฯรต่อต้ฯธถุจริต 

(Collective Action Coalition Against Corruption ยรูอ CAC) 

กฯรเฌฯรมสิถธินธุผฝชธ 

บริผัถสธับสธุธกฯรปฏิบัติตฯน "ปฏิญญฯสฯกลว่ฯด้วฝสิถธินธุผฝชธ" และนฯตรฐฯธสฯกลด้ฯธสิถธิ

นธุผฝชธอู่ธๆ ธอกจฯกธี๊ฝังนีกฯรตรวจสอบประเด็ธด้ฯธสิถธินธุผฝชธใธกฯรมิจฯรณฯดูแลมธักงฯธ ปฏิบัติ

ตฯนธไฝบฯฝกฯรละเนิดสิถธินธุผฝชธ ตลอดจธสธับสธุธและเฌฯรมกฯรปกปอ๋งสิถธินธุผฝชธ   

กฯรปฏิบัติต่อแรงงฯธอฝ่ฯงเปธ็ธรรน 

บริผัถจะปฏิบัติต่อมธักงฯธถุกฌธอฝ่ฯงเถ่ฯเถีฝนกัธและเป็ธธรรน จัดใย้นีสวัสดิกฯร ฌวฯนปลอดภัฝ 

และอฯชีวอธฯนัฝ อีกถั๊งสธับสธุธฌวฯนฌิดใธกฯรส่งเสรินสิถธิแรงงฯธและสวัสดิภฯมถฯงสังฌนของพู้ใช้

แรงงฯธ ตลอดจธปฏิบัติตฯนกฎยนฯฝ กฎระเบีฝบถี่เกี่ฝวข้องกับกฯรรับสนัฌรและจ้ฯงงฯธถุกประกฯรอฝ่ฯง

เฌร่งฌรัด  

ฌวฯนรับพิดชอบต่อพู้บริไภฌ 

บริผัถนุ่งมัฒธฯพลิตภัณท์ถี่โน่ก่อใย้เกิดอัธตรฯฝต่อพู้บริไภฌ รวนถืงลดพลกระถบต่อส่ิงแวดล้อน  

ภฯฝใต้เงู่อธโขถี่เป็ธธรรนและใย้ข้อนูลพลิตภัณท์อฝ่ฯงถูกต้อง เมีฝงมอ โน่เกิธฌวฯนเป็ธจริง รักผฯฌวฯนลับ

ของลูกฌ้ฯ โน่ธฯโปใช้เมู่อประไฝชธ์ใธถฯงนิชอบ 

กฯรร่วนมัฒธฯชุนชธและสังฌน 

บริผัถถูอเปธ็ภฯระยธ้ฯถี่และฌวฯนรบัพิดชอบถี่สฯฌัญใธกฯรสธับสธุธใย้นีกฯรจัดกิจกรรนถีเ่ปธ็ประไฝชธ์

ต่อสังฌน ส่ิงแวดล้อน และมัฒธฯชุนชธ เมู่อเสรินสร้ฯงฌุณภฯมชีวิตถี่ดีใธสังฌนโถฝใธด้ฯธต่ฯงๆ อฝ่ฯง

ต่อเธู่อง เมู่อเปธ็กฯรตอบแถธและฌูธกฯโรสู่สังฌน   

กฯรจัดกฯรส่ิงแวดล้อน 

บริผัถตระยธักและใย้ฌวฯนสฯฌัญ ไดฝนีกระบวธกฯรวิเฌรฯะย์ฌวฯนเส่ีฝงและพลกระถบด้ฯธส่ิงแวดล้อน 

ฌวฯนปลอดภัฝและอฯชีวอธฯนัฝใธกระบวธกฯรธุรกิจ รวนถืงสธับสธุธใย้นีกฯรใช้ถรัมฝฯกรอฝ่ฯงประยฝัดและนี

ประสิถธิภฯม 

 

ฌวฯนรบัพดิชอบตอ่สงัฌน 
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ธวัตกรรนและกฯรเพฝแมร่ธวัตกรรน 

บริผัถสธับสธุธกฯรสร้ฯงสรรฌ์ กฯรมัฒธฯธวัตกรรนถี่สร้ฯงฌวฯนสนดุลของกฯรดฯเธิธธุรกิจกับ

ส่ิงแวดล้อน เมู่อใย้ธุรกิจเติบไตอฝ่ฯงฝ่ังฝูธ 

ถั๊งธี๊ บริผัถโด้ส่งเสรินใย้ฌณะกรรนกฯร พู้บริยฯร มธักงฯธรับถรฯบและปฏิบัติตฯนธไฝบฯฝดังกล่ฯว

ข้ฯงต้ธ เมู่อใย้บรรลุวัตถุประสงฌ์และนีส่วธร่วนใธฌวฯนรับพิดชอบต่อสังฌนอฝ่ฯงฝ่ังฝูธต่อโป 

 

กฯรตอ่ตฯ้ธกฯรถจุรติและกฯรฌอรร์ปัชัธ่ 

 บริผัถโด้เข้ฯร่วนเป็ธภฯฌีเฌรูอข่ฯฝต่อต้ฯธกฯรถุจริตใธไฌรงกฯรแธวร่วนปฏิบัติของภฯฌเอกชธโถฝใธกฯร

ต่อต้ฯธกฯรถุจริต (CAC) ไดฝประกฯศเจตธฯรนณ์ เนู่อวัธถี่ 26 มฤผภฯฌน 2558 และโด้รับรองกฯรเป็ธ

สนฯชิก ฌรั๊งถี่ 1 เนู่อวัธถี่ 22 กรกฎฯฌน 2559  

 บริผัถกฯยธดธไฝบฯฝต่อต้ฯธกฯรถุจริต ธไฝบฯฝต่อต้ฯธกฯรฌอร์รัปช่ัธ และจัดถฯจรรฝฯบรรณธุรกิจ ซื่ง

ฌรอบฌลุนประเด็ธกฯรใย้ยรูอรับของขวัญ ยรูอถรัมฝ์สิธ ยรูอประไฝชธ์อู่ธใด กฯรขัดแฝ้งถฯงพลประไฝชธ์ 

รวนถืงกฯรปอ๋งกัธกฯรใช้ข้อนูลภฯฝใธ 

 บริผัถโด้ฝู่ธต่ออฯฝุกฯรเป็ธสนฯชิกไฌรงกฯร ฌรั๊งถี่ 2 เนู่อวัธถี่ 5 สิงยฯฌน 2562 ไดฝกฯรรับรองถี่บริผัถ

โด้รับจะนีอฯฝุ 3 ป ึธับจฯกวัธถี่นีนติใย้กฯรรับรอง 

 ถั๊งธี๊บริผัถนีกฯรถบถวธธไฝบฯฝต่ฯงๆ ถี่เกี่ฝวข้อง สู่อสฯรและอบรน ติดตฯนกฯรรฯฝงฯธ และตรวจสอบ

กฯรฌวบฌุนภฯฝใธเปธ็ประจฯถุกป ึ

 มธักงฯธถุกระดับ ถุกฌธของบริผัถ จะโด้รับกฯรอบรนฌู่นูอยลักกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร ซื่งประกอบด้วฝ

จรรฝฯบรรณธุรกิจใธวัธปฐนธิเถศ ตฯนแพธกฯรฟกุอบรนตฯนสฯฝอฯชีมประจฯป ึเมู่อปลูกฟงัจรรฝฯบรรณ

กฯรปฏิบัติงฯธขององฌ์กร ตลอดจธสธับสธุธใย้มธักงฯธตระยธักถืงฌวฯนสฯฌัญ พลเสีฝของกฯรต่อต้ฯธ

กฯรถุจริตและกฯรฌอร์รัปช่ัธ อีกถั๊งนีกระบวธกฯรดฯเธิธกฯรเนู่อนีกฯรร้องเรีฝธและธไฝบฯฝฌุ้นฌรองพู้แจ้ง

เบฯะแส (รฯฝละเอีฝดตฯนฌู่นูอยลักกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร) 

 ใธป ึ2563 โน่นีข้อร้องเรีฝธใธเรู่องกฯรถุจริตและกฯรฌอร์รัปช่ัธ 
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กฯรมัฒธฯอฝฯ่งฝัง่ฝธู 

ภฯรกิจของบริผัถ "ด้ฯธองฌ์กร - นุ่งสู่ฌวฯนเป็ธองฌ์กรแย่งกฯรเรีฝธรู้" ซ่ืงนุ่งนั่ธและส่งเสรินใย้

บุฌลฯกรของบริผัถโด้นีกฯรมัฒธฯตธเองอฝ่ฯงต่อเธู่องถั๊งฌวฯนสฯนฯรถใธกฯรปฏิบัติงฯธและกฯรดฯเธิธ

ชีวิตประจฯวัธเปธ็โปตฯนปรัชญฯของบริผัถและรู้จักฌุณฌ่ฯของฌธ สังฌน ส่ิงแวดล้อน จริฝธรรน ฌวฯนรู้ และ

ฌุณภฯม เมู่อใช้เป็ธแธวฌิดและแธวถฯงใธกฯรปฏิบัติด้ฯธฌวฯนรับพิดชอบต่อสังฌนตฯนแธวถฯงกฯรมัฒธฯ

อฝ่ฯงฝ่ังฝูธ 

 

ปรชัญฯ 

สร้ฯงสนดลุระยว่ฯงกฯรถฯงฯธและชีวิต 

สร้ฯงนลูฌ่ฯสูงสุดใย้กับพู้ถี่เกี่ฝวข้องถั๊งยนด 

ฌธและองฌก์รถีเ่ติบไตโปมร้อนกัธ 

ก้ฯวโปข้ฯงยธ้ฯอฝ่ฯงโน่ยฝุดฝ๊ัง 

ร่วนสร้ฯงสรรฌ์สังฌนถี่ดี 

กฯรจดัถฯรฯฝงฯธ 

 บริผัถจัดถฯรฯฝงฯธฌวฯนฝ่ังฝูธ ใธปึ 2563 ตฯนแธวถฯงกฯรจัดถฯรฯฝงฯธแย่งฌวฯนฝ่ังฝูธตลฯด

ยลักถรัมฝ์แย่งประเถศโถฝ และอ้ฯงอิงแธวถฯงกฯรรฯฝงฯธสฯกล Global Reporting Initiatives  

Guideline (GRI) Standards 
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 ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ โด้ร่วนประเนิธฌวฯนเมีฝงมอของระบบฌวบฌุนภฯฝใธระยว่ฯงปึ 2563 ไดฝใธ

กฯรประชุนฌณะกรรนกฯรบริผัถ ฌรั๊งถี่ 1/2564 เนู่อวัธถี่ 24 มฤศจิกฯฝธ 2563 ฌณะกรรนกฯรบริผัถโด้

มิจฯรณฯฌวฯนเมีฝงมอและเยนฯะสนของระบบกฯรฌวบฌุนภฯฝใธของบริผัถ ไดฝอ้ฯงอิงจฯกแบบประเนิธฌวฯน

เมีฝงมอของระบบกฯรฌวบฌุนภฯฝใธของสฯธักงฯธฌณะกรรนกฯรกฯกับยลักถรัมฝ์และตลฯดยลักถรัมฝ์ ซื่งถี่

ประชุนนีฌวฯนเย็ธว่ฯ “บริผัถนีระบบกฯรฌวบฌุนภฯฝใธถี่เมีฝงมอและเยนฯะสนกับกฯรดฯเธิธธุรกิจของบริผัถ” 

นีสฯระสฯฌัญดังธี๊ 

1.  กฯรฌวบฌุนภฯฝใธองฌ์กร 

 บริผัถโด้กฯยธดเป๋ฯยนฯฝกฯรดฯเธิธธุรกิจถี่ชัดเจธและวัดพลโด้ โด้แก่ กฯรกฯยธดแพธธุรกิจ 

วัตถุประสงฌ์องฌ์กร งบประนฯณประจฯป ึและดัชธีชี๊วัดพลงฯธยรูอฌวฯนสฯเร็จของงฯธ (Key Performance 

Indicator: KPI) ไดฝมิจฯรณฯฌวฯนเป็ธโปโด้อฝ่ฯงสนเยตุสนพลของเป๋ฯยนฯฝถี่กฯยธดโว้ นีกฯรกฯยธด

ไฌรงสร้ฯงองฌ์กรใย้สธับสธุธกฯรดฯเธิธงฯธของฟ่ฯฝบริยฯร และสธับสธุธใย้กฯรฌวบฌุนภฯฝใธเป็ธโปอฝ่ฯงนี

ประสิถธิภฯม เช่ธ กฯรแบ่งแฝกยธ้ฯถี่ส่วธงฯธต่ฯงๆ เมู่อใย้เกิดกฯรตรวจสอบถ่วงดุลระยว่ฯงกัธ และนีงฯธ

ตรวจสอบภฯฝใธซื่งขื๊ธตรงกับฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ เป็ธต้ธ ธอกจฯกธี๊  บริผัถโด้ถบถวธฌู่นูอยลักกฯร

กฯกับดูแลกิจกฯร ซื่งประกอบด้วฝธไฝบฯฝ จรรฝฯบรรณ และระเบีฝบปฏิบัติถี่เกี่ฝวข้องใย้นีข้อนูลถี่เป็ธ

ปจัจุบัธ และสู่อสฯรใย้มธักงฯธถุกฌธรับถรฯบ รวนถั๊งเพฝแมร่ใย้บุฌฌลภฯฝธอกโด้รับถรฯบด้วฝ 
       

สฯยรับด้ฯธกฯรต่อต้ฯธกฯรถุจริตฌอร์รัปช่ัธ บริผัถโด้รับกฯรรับรองต่ออฯฝุ Recertification เป็ธ

สนฯชิกแธวร่วนปฏิบัติของภฯฌเอกชธโถฝใธกฯรต่อต้ฯธกฯรถุจริต (Collective Anti - Corruption: CAC) 

เนู่อวัธถี่ 5 สิงยฯฌน 2562 ไดฝใบประกฯศรับรองถี่บริผัถโด้รับจะนีอฯฝุ 3 ปึ ธับจฯกวัธถี่นีนติใย้กฯรรับรอง 

ไดฝบริผัถกฯยธดใย้นีกฯรประเนิธฌวฯนเส่ีฝงถี่เกี่ฝวข้องกับกฯรถุจริตและฌอร์รัปช่ัธภฯฝใธบริผัถ รวนถั๊ง

กฯยธดใย้นีกฯรสอบถฯธกฯรปฏิบัติตฯนธไฝบฯฝกฯรต่อต้ฯธกฯรถุจริตและฌอร์รัปช่ัธ ไดฝกฯยธดแพธ

ตรวจสอบกฯรปฏิบัติตฯนธไฝบฯฝกฯรต่อต้ฯธกฯรถุจริตและฌอร์รัปช่ัธใธปึ 2563 ไดฝฟ่ฯฝตรวจสอบภฯฝใธ  

เมู่อใย้นั่ธใจว่ฯบริผัถ นีนฯตรกฯรเมีฝงมอใธกฯรต่อต้ฯธ และตรวจมบกฯรถุจริตและฌอร์รัปช่ัธอฝ่ฯงนี

ประสิถธิภฯม 

2. กฯรประเนิธฌวฯนเสี่ฝง 

 บริผัถโด้กฯยธดธไฝบฯฝ กรอบ ยลักกฯร และกระบวธกฯรบริยฯรฌวฯนเสี่ฝง เมู่อเป็ธเฌรู่องนูอช่วฝ

ใย้บริผัถบรรลุวัตถุประสงฌ์ ไดฝฌณะกรรนกฯรบริยฯรฌวฯนเสี่ฝง นีอฯธฯจยธ้ฯถี่สอดส่องดูแลกฯรบริยฯรฌวฯน

เสี่ฝงของบริผัถ และพู้บริยฯรนีฌวฯนตระยธัก นุ่งนั่ธใย้นีกระบวธกฯรบริยฯรฌวฯนเส่ีฝงถี่นีประสิถธิภฯมอฝ่ฯง

เป็ธรูปธรรน เธู่องจฯกกฯรบริยฯรฌวฯนเสี่ฝงขององฌ์กรเป็ธกระบวธกฯรและเฌรู่องนูอสฯฌัญประกฯรยธื่งถี่

ช่วฝสธับสธุธ และส่งเสรินใย้บริผัถฯ บรรลุวัตถุประสงฌ์และเป๋ฯยนฯฝถฯงธุรกิจถี่กฯยธดโว้ รวนถั๊งสร้ฯง

นูลฌ่ฯเม่ินและฌวฯนเจริญเติบไตใธระฝะฝฯวอฝ่ฯงฝ่ังฝูธ ไดฝมธักงฯธถุกฌธ นียธ้ฯถี่รับพิดชอบกฯยธด

วัตถุประสงฌ์ของฟฯ่ฝ และจัดถฯตฯรฯงกฯรประเนิธฌวฯนเส่ีฝงถั๊งจฯกปจัจัฝภฯฝใธ และปจัจัฝภฯฝธอก กฯยธด

ดัชธีช๊ีวัดฌวฯนเส่ีฝง รวนถั๊งจัดถฯรฯฝงฯธถี่เกี่ฝวกับฌวฯนเส่ีฝงตฯนกระบวธกฯรบริยฯรฌวฯนเสี่ฝงถี่ถูอปฏิบัติ 

ถั๊งนีส่วธร่วนใธกฯรมัฒธฯกฯรบริยฯรฌวฯนเส่ีฝงเม่ินไอกฯสแย่งฌวฯนสฯเร็จ และลดพลกระถบถี่อฯจเกิดข๊ืธต่อ

กฯรดฯเธิธงฯธใย้บรรลุเปฯ๋ยนฯฝ ไดฝกฯยธดใย้นีกฯรติดตฯนกฯรบริยฯรฌวฯนเสี่ฝงของฟ่ฯฝต่ฯงๆ ถุกโตรนฯส 

และจฯกกฯรระบฯดของโวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด-19) ถี่นีกฯรระบฯดใยญ่โปถั่วไลก รวนถืงประเถศโถฝ ซ่ืงส่งพล

กระถบต่อกฯรดฯเธิธธุรกิจอฝ่ฯงเป็ธสฯระสฯฌัญ ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบมิจฯรณฯใย้ฟ่ฯฝจัดกฯรประเนิธ

ฌวฯนเส่ีฝงและพลกระถบ รวนถั๊งฌ่ฯใช้จ่ฯฝถี่เกิดข๊ืธจฯกกฯรแมร่ระบฯดของโวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด-19) และ

รฯฝงฯธพลกฯรบริยฯรฌวฯนเสี่ฝงใย้ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบและฌณะกรรนกฯรบริผัถอฝ่ฯงสน่ฯเสนอ 

กฯรฌวบฌนุภฯฝใธและกฯรบรยิฯรจดักฯรฌวฯนเสีฝ่ง   
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3. กฯรฌวบฌุนกฯรปฏิบัติงฯธ 

 ฌณะกรรนกฯรบริผัถโด้แต่งตั๊งฌณะกรรนกฯรชุดฝ่อฝ 4 ฌณะ ประกอบด้วฝ ฌณะกรรนกฯร

ตรวจสอบ ฌณะกรรนกฯรสรรยฯและกฯยธดฌ่ฯตอบแถธ ฌณะกรรนกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร และฌณะกรรนกฯร

บริยฯรฌวฯนเสี่ฝง นียธ้ฯถี่ใธกฯรฌวบฌุนกฯรปฏิบัติงฯธของฟ่ฯฝบริยฯร ไดฝฟ่ฯฝบริยฯรโด้กฯยธดระเบีฝบ

ปฏิบัติงฯธต่ฯงๆ โว้เป็ธลฯฝลักผณ์อักผร เมู่อสร้ฯงระบบฌวบฌุนกฯรปฏิบัติงฯธ และกฯรฌวบฌุนถั่วโปของ

ระบบสฯรสธเถศ รวนถั๊งกฯรปฏิบัติตฯนกฎยนฯฝถี่เกี่ฝวข้องกับกฯรดฯเธิธธุรกิจ ซื่งระบุขอบเขต อฯธฯจยธ้ฯถี่ 

และลฯดับช๊ัธกฯรอธุนัติของพู้บริยฯรแต่ละระดับอฝ่ฯงชัดเจธ รวนถั๊งฌฯธืงถืงฌวฯนปลอดภัฝของข้อนูลด้วฝ 

ธอกจฯกธี๊ ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโด้มิจฯรณฯและอธุนัติแพธกฯรตรวจสอบประจฯป ึมิจฯรณฯประเด็ธสฯฌญั 

ไดฝเสธอแธะใย้ฟฯ่ฝบริยฯรแก้โข และใย้นีกฯรรฯฝงฯธพลกฯรแก้โข นฯตรกฯรปอ๋งกัธนิใย้เกิดปญัยฯเดินขื๊ธอีก 

 กรณีถี่นีกฯรถฯธุรกรรนกับกิจกฯรยรูอบุฌฌลถี่เกี่ฝวข้องกัธ บริผัถโด้กฯยธดใย้กรรนกฯรและ

พู้บริยฯรปฏิบัติตฯนกฎยนฯฝถี่เกี่ฝวข้องอฝ่ฯงเฌร่งฌรัด ไดฝต้องมิจฯรณฯถืงฌวฯนสนเยตุสนพล และเป็ธโป

ตฯนปกติธุรกิจ ไดฝฌฯธืงถืงประไฝชธ์สูงสุดของบริผัถและพู้ถูอยุ้ธ และเมู่อฌวฯนไปร่งใสพู้นีส่วธโด้เสีฝ

ดังกล่ฯวจะโน่นีสิถธิออกเสีฝง และนีกฯรเปิดเพฝข้อนูลเป็ธโปตฯนถี่กฎยนฯฝกฯยธด ไดฝโน่ก่อใย้เกิดฌวฯน

ขัดแฝ้งถฯงพลประไฝชธ์ และพลประไฝชธ์ถับซ้อธ 

 

4. ระบบสฯรสธเถศและกฯรสู่อสฯรข้อนูล 

 บริผัถกฯยธดใย้นีกฯรจัดเก็บข้อนูลถี่สฯฌัญอฝ่ฯงเมีฝงมอ เมู่อใย้ฌณะกรรนกฯรใช้ประกอบกฯร

ตัดสิธใจไดฝกฯรจัดส่งข้อนูลธฯเสธอ มร้อนเอกสฯรประกอบข้อเถ็จจริงใย้ฌณะกรรนกฯรเมู่อศืกผฯ

ประกอบกฯรตัดสิธใจล่วงยธ้ฯ 7 วัธก่อธกฯรประชุน ไดฝนีเลขฯธุกฯรบริผัถ เป็ธศูธฝ์ติดต่อเมู่อใย้กรรนกฯร

บริผัถสฯนฯรถติดต่อขอข้อนูลอู่ธโด้ ธอกจฯกธี๊บริผัถโด้จัดเก็บเอกสฯรประกอบกฯรบัธถืกบัญชีต่ฯงๆ โว้อฝ่ฯง

ฌรบถ้วธ เปธ็ยนวดยนู่ และโน่โด้รับแจ้งจฯกพู้สอบบัญชีว่ฯนีข้อบกมร่องใธเรู่องธี๊ 

บริผัถนีกระบวธกฯรติดต่อสู่อสฯรกับภฯฝธอกบริผัถ และจัดใย้นีช่องถฯงกฯรสู่อสฯรมิเศผยรูอช่องถฯง

ลับเมู่อใย้บุฌฌลภฯฝธอกสฯนฯรถแจ้งข้อนูล/เบฯะแสเกี่ฝวกับถุจริตยรูอฌอร์รัปช่ัธแก่บริผัถโด้อฝ่ฯงปลอดภัฝ 

ธอกจฯกธี๊บริผัถกฯยธดแพธงฯธและกฯรเตรีฝนฌวฯนมร้อนกับ “ม.ร.บ. ฌุ้นฌรองข้อนูลส่วธบุฌฌล 

ม.ศ.2562” (Personal Data Protection Act) ไดฝนีสฯระสฯฌัญและแธวถฯงใธกฯรปฏิบัติตฯนกฎยนฯฝฉบับ

ธี๊ โด้แก่ กฯรขอฌวฯนฝิธฝอน กฯรเก็บรวบรวน กฯรใช้ จธถืงกฯรเปิดเพฝข้อนูลส่วธบุฌฌล ซื่งนีพลบังฌับใช้

เต็นรูปแบบใธวัธถี่ 28 มฤผภฯฌน 2563 และนีพลบังฌับใช้เนู่อม้ธกฯยธดยธื่งปึธับแต่วัธประกฯศใธรฯชกิจจฯ

ธุเบกผฯเปธ็ต้ธโป ดังธี๊ 

1. นีพลบังฌับใช้เต็นรูปแบบใธวัธถี่ 28 มฤผภฯฌน 2563 โด้แก่ ยนวด 1 ฌณะกรรนกฯรฌุ้นฌรอง

ข้อนูลส่วธบุฌฌล และยนวด 4 สฯธักงฯธฌณะกรรนกฯรฌุ้นฌรองข้อนูลส่วธบุฌฌล 

2. นีพลบังฌับใย้ใช้เนู่อม้ธกฯยธดยธื่งปึธับแต่วัธประกฯศใธรฯชกิจจฯธุเบกผฯ (วัธถี่ 27 มฤผภฯฌน 

2562) เป็ธต้ธโป โด้แก่ ยนวด 2 (กฯรฌุ้นฌรองข้อนูลส่วธบุฌฌล) , ยนวด 3 (สิถธิของเจ้ฯของข้อนูลส่วธ

บุฌฌล), ยนวด 5 (กฯรร้องเรีฝธ), ยนวด 6 (ฌวฯนรับพิดถฯงแม่ง), ยนวด 7 (บถกฯยธดไถผ) และฌวฯนใธ

นฯตรฯ 95 (กฯรดฯเธิธกฯรกับข้อนูลเดิน) และนฯตรฯ 96 (กฯรตรฯกฎยนฯฝลฯดับรอง) 

 

5. ระบบกฯรติดตฯน 

บริผัถนีกฯรติดตฯนและประเนิธพลกฯรปฏิบัติงฯธอฝ่ฯงต่อเธู่อง เมู่อใย้นั่ธใจว่ฯ พลกฯรปฏิบัติงฯธ

เปธ็โปตฯนเปฯ๋ยนฯฝถี่กฯยธดโว้ ระบบฌวบฌุนภฯฝใธฝังนีประสิถธิภฯม ไดฝกฯยธดใย้ฟ่ฯฝบริยฯรจัดถฯรฯฝงฯธ

กฯรดฯเธิธงฯธต่อถี่ประชุนฌณะกรรนกฯรบริผัถ รฯฝโตรนฯส ยรูอเนู่อเกิดเยตุกฯรณ์ ซื่งใธปึ 2563 นีกฯร

ประชุนฌณะกรรนกฯรบริผัถ 6 ฌรั๊ง ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบกฯยธดใย้นีกฯรตรวจสอบกฯรปฏิบัติตฯนระบบ

กฯรฌวบฌุนภฯฝใธ ไดฝเธ้ธกฯรตรวจสอบใย้ฌรอบฌลุนกระบวธกฯรปฏิบัติงฯธถี่นีฌวฯนเสี่ฝงถี่สฯฌัญ และใย้
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พู้ตรวจสอบภฯฝใธรฯฝงฯธพลกฯรตรวจสอบไดฝตรงต่อฌณะกรรนกฯรตรวจสอบเมู่อสธับสธุธกฯรปฏิบัติงฯธ

โด้อฝ่ฯงอิสระของพู้ตรวจสอบภฯฝใธ  

สรุป ฌูอ บริผัถโด้จัดถฯและรกัผฯโว้ซื่งระบบกฯรฌวบฌุนภฯฝใธ รวนถั๊งถบถวธฌวฯนนีประสิถธิภฯมของ

ระบบกฯรฌวบฌุนภฯฝใธอฝ่ฯงสน่ฯเสนอ ไดฝฌรอบฌลุนกฯรฌวบฌุนถฯงกฯรเงิธ กฯรดฯเธิธกฯร กฯรกฯกับดูแล

กฯรปฏิบัติงฯธใย้เปธ็โปตฯนกฎยนฯฝและระเบีฝบถี่เกี่ฝวข้อง กฯรป๋องกัธรักผฯถรัมฝ์สิธ และกฯรบริยฯรฌวฯน

เสี่ฝง ซื่งบริผัถนีกฯรตรวจสอบภฯฝใธไดฝว่ฯจ้ฯงพู้ใย้บริกฯรงฯธตรวจสอบภฯฝใธ (บริผัถตรวจสอบภฯฝใธ

ธรรนธิติ จฯกัด) และนีฟ่ฯฝตรวจสอบภฯฝใธของบริผัถดฯเธิธกฯรตรวจสอบกฯรปฏิบัติงฯธของยธ่วฝงฯธ

ต่ฯงๆ ใย้เปธ็โปตฯนแพธกฯรตรวจสอบประจฯปึถี่โด้รับอธุนัติ รวนถั๊งเรู่องถี่ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบยรูอฟ่ฯฝ

บริยฯรระบุใย้ตรวจสอบกรณีมิเศผ และนอบยนฯฝใย้ฟ่ฯฝตรวจสอบภฯฝใธของบริผัถติดตฯนพลกฯรแก้โข

ปรับปรุงอฝ่ฯงต่อเธู่อง และรฯฝงฯธพลกฯรตรวจสอบไดฝตรงต่อฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ ซื่งจฯกกฯร

รฯฝงฯธพลกฯรตรวจสอบภฯฝใธปึ 2563 ซื่งจัดถฯไดฝพู้ใย้บริกฯรงฯธตรวจสอบภฯฝใธและฟ่ฯฝตรวจสอบ

ภฯฝใธ โน่มบประเด็ธฌวฯนพิดมลฯดถี่เป็ธธัฝสฯฌัญ บริผัถนีระบบกฯรฌวบฌุนภฯฝใธถี่รัดกุนเมีฝงมอ นี

บุฌลฯกรอฝ่ฯงเมีฝงมอถี่จะดฯเธิธกฯรตฯนระบบฌวบฌุนภฯฝใธโด้อฝ่ฯงนีประสิถธิภฯม ตลอดจธกฯรปฏิบัติตฯน

ระเบีฝบข้อกฯยธดและกฎยนฯฝถี่เกี่ฝวข้องของยธ่วฝงฯธรฯชกฯรต่ฯงๆ เป็ธโปอฝ่ฯงถูกต้อง และโด้นีกฯร

ป๋องกัธถรัมฝ์สิธ นิใย้กรรนกฯร พู้บริยฯร และมธักงฯธธฯโปใช้ไดฝนิชอบยรูอไดฝโน่นีอฯธฯจ รวนถั๊งโด้นีกฯร

ปรับปรุงระบบกฯรปฏิบัติงฯธใย้นีฌุณภฯมดีขื๊ธอฝ่ฯงต่อเธู่อง 

 

ธไฝบฯฝกฯรแจง้เบฯะแสกฯรกระถฯพดิ 

 เมู่อใย้บริผัถนีกฯรกฯกับดูแลกิจกฯรถี่ดีและใย้สิถธิแก่พู้นีส่วธโด้เสีฝโด้สฯนฯรถรฯฝงฯธกฯรมบเย็ธกฯร

ฌอร์รัปช่ัธ/แจ้งเบฯะแส/ข้อร้องเรีฝธ กฯรถุจริต กฯรกระถฯพิดกฎยนฯฝ จรรฝฯบรรณยรูอธไฝบฯฝบริผัถ ยรูอ

กฯรเรีฝกร้องกฯรถูกละเนิดสิถธิ ยรูอเสธอฌวฯนฌิดเย็ธเกี่ฝวกับกฯรดฯเธิธธุรกิจของบริผัถ 

 บริผัถจืงจัดใย้นีช่องถฯงใธกฯรรับและจัดกฯรกับข้อร้องเรีฝธของพู้นีส่วธโด้เสีฝไดฝพ่ฯธช่องถฯงดังธี๊ 

ติดต่อประธฯธฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ/ฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

เว็บโซต์ของบริผัถ   :  www.thaisteelcable.com (ยัวข้อ แจ้งเบฯะแส) 

โปรผณีฝ์   :  ประธฯธฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ/ฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

       บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จฯกัด (นยฯชธ) 

       700/737 ยนู่ 1 ต.มฯธถอง อ.มฯธถอง จ.ชลบุรี 20160 

QR Code รับข้อร้องเรีฝธ (แถธกล่องแดง) สฯยรับมธักงฯธบริผัถถุกระดับ   

 

 ไดฝเบฯะแสข้อร้องเรีฝธและข้อเสธอแธะต่ฯงๆ จะโด้รับกฯรมิจฯรณฯและดฯเธิธกฯรตฯนฌวฯนเยนฯะสน 

ไดฝมิจฯรณฯเป็ธรฯฝกรณีโปไดฝโน่เปิดเพฝชู่อพู้แจ้ง รวนถั๊งจัดเก็บข้อนูลดังกล่ฯวโว้เป็ธฌวฯนลับและนี

นฯตรกฯรฌุ้นฌรองพู้แจ้งเมู่อใย้นั่ธใจโด้ว่ฯจะโน่โด้รับพลกระถบใดๆ จฯกกฯรแจ้งดังกล่ฯวอฝ่ฯงแธ่ธอธ 

 

 บริผัถใย้ฌวฯนสฯฌัญกับกฯรเก็บข้อนูลพู้แจ้งโว้เป็ธฌวฯนลับและโด้กฯยธดข๊ัธตอธกฯรรับเรู่องและกฯร

สอบสวธ ซ่ืงเรู่องร้องเรีฝธดังกล่ฯวจะรับรู้เฉมฯะใธกลุ่นบุฌฌลถี่เกี่ฝวด้วฝเถ่ฯธั๊ธ บริผัถจะใช้ข้อนูลกฯรแจ้งธี๊

เมู่อประไฝชธ์ใธกฯรบริยฯรงฯธและกฯกับกฯรปฏิบัติงฯธภฯฝใธ ยรูอเปิดเพฝตฯนฌฯส่ังไดฝชอบด้วฝกฎยนฯฝ 

ตฯนฌฯส่ังศฯล และ/ยรูอตฯนฌฯส่ังของสฯธักงฯธ ก.ล.ต ตลถ. ยธ่วฝงฯธรฯชกฯร และ/ยรูอยธ่วฝงฯธกฯกับ

ดูแลถี่เกี่ฝวข้อง ไดฝฌณะกรรนกฯรตรวจสอบจะมิจฯรณฯและรฯฝงฯธฌณะกรรนกฯรบริผัถอฝ่ฯงสน่ฯเสนอ 

ตฯนฌวฯนเยนฯะสนต่อโป 
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กฯรป๋องกัธกฯรใช้ข้อนูลภฯฝใธ 

 ฌณะกรรนกฯรบริผัถโด้ใย้ฌวฯนสฯฌัญกับเรู่องกฯรดูแลกฯรใช้ข้อนูลภฯฝใธ อัธเป็ธส่วธสฯฌัญใธกฯร

เสรินสร้ฯงกฯรกฯกับดูแลกิจกฯรถี่ดี ดังธั๊ธบริผัถจืงโด้กฯยธดธไฝบฯฝกฯรป๋องกัธกฯรใช้ข้อนูลภฯฝใธข๊ืธ 

(เปิดเพฝใธฌู่นูอยลักกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร) เมู่อเป็ธกฯรป๋องกัธกฯรใช้ข้อนูลภฯฝใธถี่สฯฌัญของบริผัถถี่ฝัง

โน่โด้เปิดเพฝต่อสฯธฯรณชธโปใช้เมู่อประไฝชธ์ต่อตธเองยรูอพู้อู่ธ และแจ้งแธวถฯงดังกล่ฯวใย้กรรนกฯร  

พู้บริยฯร และมธักงฯธถุกฌธถูอปฏิบัติ ตลอดจธกฯยธดใย้กรรนกฯรถุกฌธและพู้บริยฯรถี่นียธ้ฯถี่รฯฝงฯธกฯร

ถูอฌรองยลักถรัมฝ์ตฯนกฎยนฯฝจัดส่งรฯฝงฯธดังกล่ฯวใย้แก่ฌณะกรรนกฯรเป็ธประจฯ รวนถั๊งใย้นีกฯร

เปดิเพฝใธรฯฝงฯธประจฯป ึ 
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 ฌวฯนจฯเป็ธและฌวฯนสนเยตุสนพลของรฯฝกฯรระยว่ฯงกัธ 

กรรนกฯรตรวจสอบของบริผัถโด้มิจฯรณฯรฯฝกฯรระยว่ฯงกัธ ประจฯปึ 2563 แล้วนีฌวฯนเย็ธว่ฯรฯฝกฯร

ซู๊อขฯฝพลิตภัณท์และบริกฯร รวนถืงรฯฝกฯรซู๊อสิธถรัมฝ์ระยว่ฯงกัธ เป็ธรฯฝกฯรถี่เกิดขื๊ธตฯนปกติของ

บริผัถ และเป็ธโปอฝ่ฯงสนเยตุสนพล และจฯเป็ธต่อกฯรดฯเธิธธุรกิจของบริผัถ ไดฝกฯรเข้ฯถฯรฯฝกฯร

ดังกล่ฯวบริผัถโด้มิจฯรณฯถืงประไฝชธ์สูงสุดของบริผัถและพู้ถูอยุ้ธไดฝรวนเป็ธสฯฌัญ ไดฝเงู่อธโขต่ฯงๆ 

ของรฯฝกฯรระยว่ฯงกัธถี่เกิดข๊ืธจะถูกกฯยธดใย้เป็ธโปตฯนเงู่อธโขกฯรฌ้ฯถั่วโป และรฯฌฯเป็ธโปตฯนกลโก

กฯรแข่งขัธ ยรูอเป็ธรฯฌฯถี่นีฌวฯนสนเยตุสนพล และนีเงู่อธโขโน่แตกต่ฯงจฯกกฯรถฯรฯฝกฯรกับ

บุฌฌลภฯฝธอก (Fair and at arm's length) 

 

 นฯตรกฯรยรูอขั๊ธตอธใธกฯรอธุนัติกฯรถฯรฯฝกฯรระยว่ฯงกัธ  

บริผัถนีข๊ัธตอธกฯรอธุนัติกฯรถฯรฯฝกฯรระยว่ฯงกัธ ฌูอ รฯฝกฯรระยว่ฯงกัธต้องอฝู่บธมู๊ธฐฯธของฌวฯน

จฯเปธ็ นีฌวฯนสนเยตุสนพล และฝืดแธวถฯงปฏิบัติเช่ธเดีฝวกับกฯรถฯรฯฝกฯรกับบุฌฌลภฯฝธอก กรณีถี่นี

รฯฝกฯรระยว่ฯงกัธของบริผัถ ยรูอบริผัถร่วนกับบุฌฌลถี่อฯจนีฌวฯนขัดแฝ้งถฯงพลประไฝชธ์ นีส่วธโด้ส่วธ

เสีฝ ยรูออฯจนีฌวฯนขัดแฝ้งถฯงพลประไฝชธ์ใธอธฯฌต ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบจะเป็ธพู้ใย้ฌวฯนเย็ธ

เกี่ฝวกับฌวฯนจฯเปธ็ใธกฯรเข้ฯถฯรฯฝกฯรและฌวฯนเยนฯะสนถฯงด้ฯธรฯฌฯของรฯฝกฯรธั๊ธๆ ไดฝมิจฯรณฯ

เงู่อธโขต่ฯงๆ ใย้เป็ธโปตฯนลักผณะกฯรดฯเธิธธุรกิจปกติใธอุตสฯยกรรน และนีกฯรเปรีฝบเถีฝบกับรฯฌฯ

ของบุฌฌลภฯฝธอกยรูอรฯฌฯตลฯด และใธกรณีถี่นีรฯฝกฯรระยว่ฯงกัธถี่นีสฯระสฯฌัญ บริผัถจะจัดใย้พ่ฯธ

กฯรอธุนัติจฯกฌณะกรรนกฯรตรวจสอบและฌณะกรรนกฯรบริผัถ รวนถั๊งกฯรประชุนพู้ถูอยุ้ธตฯนแต่กรณี   

 

ถั๊งธี๊ยฯกฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโน่นีฌวฯนชฯธฯญใธกฯรมิจฯรณฯรฯฝกฯรระยว่ฯงกัธถี่อฯจเกิดขื๊ธ บริผัถ

จะจัดใย้พู้เชี่ฝวชฯญอิสระเป็ธพู้ใย้ฌวฯนเย็ธเกี่ฝวกับรฯฝกฯรระยว่ฯงกัธดังกล่ฯว เมู่อธฯโปใช้ประกอบกฯร

ตัดสิธใจของฌณะกรรนกฯร ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ ยรูอพู้ถูอยุ้ธตฯนแต่กรณี ไดฝกรรนกฯรพู้นีส่วธโด้

ส่วธเสีฝจะโน่นีสิถธิออกเสีฝงใธรฯฝกฯรดังกล่ฯว อีกถั๊งจะนีกฯรเปิดเพฝรฯฝกฯรระยว่ฯงกัธใธยนฯฝเยตุ

ประกอบงบกฯรเงิธถี่ตรวจสอบยรูอสอบถฯธไดฝพู้สอบบัญชีของบริผัถ 

 

 ธไฝบฯฝยรูอแธวไธ้นกฯรถฯรฯฝกฯรระยว่ฯงกัธใธอธฯฌต  

ใธอธฯฌตบริผัถอฯจนีฌวฯนจฯเปธ็ถี่จะต้องเข้ฯถฯรฯฝกฯรระยว่ฯงกัธ บริผัถจะปฏิบัติใย้เป็ธโปตฯนกฎยนฯฝ

ว่ฯด้วฝยลักถรัมฝ์และตลฯดยลักถรัมฝ์ และข้อบังฌับ ประกฯศ ฌฯส่ัง ยรูอข้อกฯยธดของตลฯดยลักถรัมฝ์

แย่งประเถศโถฝ รวนถั๊งเปธ็โปตฯนนฯตรฐฯธกฯรบัญชี เรู่องกฯรเปดิเพฝข้อนูลเกี่ฝวกับบุฌฌล ยรูอกิจกฯร

ถี่เกี่ฝวข้องกัธ ซื่งกฯยธดไดฝสภฯวิชฯชีมบัญชีใธมระบรนรฯชูปถันภ์ รวนถืงกฯรปฏิบัติตฯนข้อกฯยธด

เกี่ฝวกับกฯรเปิดเพฝข้อนูลกฯรถฯรฯฝกฯรถี่เกี่ฝวไฝงกัธและกฯรโด้นฯยรูอจฯยธ่ฯฝโป กรณีกฯรเข้ฯถฯ

รฯฝกฯรระยว่ฯงกัธถี่เกิดข๊ืธเปธ็ปกติ เช่ธ กฯรจ้ฯงพลิตช๊ิธงฯธ กฯรซู๊อพลิตภัณท์และวัตถุดิบ และกฯรขฯฝ

พลิตภัณท์ เปธ็รฯฝกฯรถี่เกิดขื๊ธต่อเธู่องใธอธฯฌต บริผัถโด้กฯยธดยลักเกณท์และแธวถฯงใธกฯรปฏิบัติใย้

เป็ธโปตฯนลักผณะกฯรฌ้ฯไดฝถั่วโป ไดฝอ้ฯงอิงกับรฯฌฯและเงู่อธโขถี่เยนฯะสน ใย้นีฌวฯนฝุติธรรน 

สนเยตุสนพล และสฯนฯรถเปรีฝบเถีฝบกับรฯฌฯตลฯดถี่ใช้กับลูกฌ้ฯถั่วโป รวนถั๊งสฯนฯรถตรวจสอบโด้ตฯน

ยลักเกณท์ของรฯฝกฯรถี่เข้ฯข่ฯฝเปธ็รฯฝกฯรถี่เกิดขื๊ธเปธ็ปกติ และฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโด้กฯยธดใย้นี

กฯรตรวจสอบกฯรถฯรฯฝกฯรระยว่ฯงกัธไดฝว่ฯจ้ฯงพู้เชี่ฝวชฯญกฯรตรวจสอบภฯฝใธนฯดฯเธิธกฯร

ตรวจสอบว่ฯ โด้ปฏิบัติตฯนระเบีฝบของบริผัถ และเปธ็โปตฯนข้อบังฌับของตลฯดยลักถรัมฝ์ฯ 

 

รฯฝกฯรระยวฯ่งกธั 
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อฝ่ฯงโรก็ตฯน ยฯกนีกฯรเข้ฯถฯรฯฝกฯรระยว่ฯงกัธถี่โน่เข้ฯข่ฯฝรฯฝกฯรถี่เกิดขื๊ธเป็ธปกติดังกล่ฯวข้ฯงต้ธ 

บริผัถจะปฏิบัติตฯนกฎยนฯฝว่ฯด้วฝยลักถรัมฝ์และตลฯดยลักถรัมฝ์ และข้อบังฌับ ฌฯส่ัง ยรูอข้อกฯยธด

ของตลฯดยลักถรัมฝ์แย่งประเถศโถฝ รวนถืงกฯรปฏิบัติตฯนข้อกฯยธดเกี่ฝวกับกฯรเปิดเพฝข้อนูลกฯรถฯ

รฯฝกฯรระยว่ฯงกัธ และกฯรโด้นฯยรูอจฯยธ่ฯฝโปซื่งถรัมฝ์สิธของบริผัถ และเปิดเพฝรฯฝกฯรระยว่ฯงกัธโว้

ใธยนฯฝเยตุประกอบงบกฯรเงิธถี่โด้รับกฯรตรวจสอบจฯกพู้สอบบัญชีของบริผัถ และโด้รับกฯรสอบถฯธ

จฯกฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ ถั๊งธี๊ยฯกนีรฯฝกฯรระยว่ฯงกัธเกิดขื๊ธกับบุฌฌลถี่เกี่ฝวข้องนีส่วธโด้ส่วธเสีฝ 

ยรูออฯจนีฌวฯนขัดแฝ้งถฯงพลประไฝชธ์ใธอธฯฌต จะจัดใย้ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบใย้ฌวฯนเย็ธเกี่ฝวกับ

ฌวฯนเยนฯะสนของรฯฝกฯรดังกล่ฯว ใธกรณีถี่ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโน่นีฌวฯนชฯธฯญใธกฯรมิจฯรณฯ

รฯฝกฯรระยว่ฯงกัธถี่เกิดขื๊ธ บริผัถจะจัดใย้นีบุฌฌลถี่นีฌวฯนรู้ ฌวฯนชฯธฯญมิเศผ เช่ธ พู้ประเนิธรฯฌฯ

ถรัมฝ์สิธถี่นีฌวฯนเปธ็อิสระ เปธ็พู้ใย้ฌวฯนเย็ธเกี่ฝวกับรฯฝกฯรระยว่ฯงกัธ ไดฝฌวฯนเย็ธของฌณะกรรนกฯร

ตรวจสอบยรูอบุฌฌลถี่นีฌวฯนรู้ฌวฯนชฯธฯญมิเศผ จะถูกธฯโปใช้ประกอบกฯรตัดสิธของฌณะกรรนกฯร

บริผัถยรูอพูถู้อยุ้ธแล้วแต่กรณี เมู่อใย้นีฌวฯนนั่ธใจว่ฯกฯรเข้ฯถฯรฯฝกฯรดังกล่ฯวจะโน่เป็ธกฯรไฝกฝ้ฯฝยรูอ

ถ่ฯฝเถพลประไฝชธ์ระยว่ฯงบริผัถยรูอพู้ถูอยุ้ธของบริผัถ แต่เปธ็กฯรถฯรฯฝกฯรถี่บริผัถโด้ฌฯธืงถืงประไฝชธ์

สูงสุดของพู้ถูอยุ้ธถุกรฯฝ 

 

ธไฝบฯฝกฯรรฯฝงฯธกฯรนีส่วธโด้เสีฝฯ 

 บริผัถกฯยธดใย้กรรนกฯร พู้บริยฯร และบุฌฌลถี่นีฌวฯนเกี่ฝวข้องดฯเธิธกฯรรฯฝงฯธกฯรนีส่วธโด้เสีฝ

ตฯนยลักเกณท์และวิธีกฯรรฯฝงฯธ ดังต่อโปธี๊ 

1. รฯฝงฯธฌรั๊งแรกภฯฝใธ 15 วัธธับจฯกฌณะกรรนกฯรบริผัถโด้อธุนัติแบบรฯฝงฯธฯ 

2. แจ้งกฯรเปลี่ฝธแปลงข้อนูลถุกๆ ฌรั๊ง ภฯฝใธ 15 วัธธับจฯกวัธถี่นีกฯรเปลี่ฝธแปลง 

3. เลขฯธุกฯรบริผัถรวบรวนข้อนูลเมู่อธฯเสธอประธฯธกรรนกฯรและประธฯธกรรนกฯรตรวจสอบภฯฝใธ 7 วัธ 

ธับจฯกวัธถี่โด้รับรฯฝงฯธฯ 

 

จรรฝฯบรรณต่อพู้นีส่วธโด้เสีฝ 

 ด้วฝฌวฯนนุ่งนั่ธถี่จะส่งเสรินใย้บริผัถเป็ธองฌ์กรถี่นีประสิถธิภฯมและนีฌวฯนรับพิดชอบต่อพู้นีส่วธโด้

เสีฝ ถั๊งใธเรู่องกฯรดฯเธิธธุรกิจและเรู่องบุฌลฯกร บริผัถจืงกฯยธดแธวถฯงกฯรปฏิบัติสฯยรับฌณะกรรนกฯร 

พู้บริยฯร และมธักงฯธเมู่อฝืดถูอปฏิบัติใธกฯรดฯเธิธงฯธ ซื่งอฝู่ใธฌู่นูอยลักกฯรกฯกับดูแลกิจกฯร 
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ราฝงาธฌวานรบัพดิชอบของฌณะกรรนการตอ่ราฝงาธถางการเงธิ 

 ฌณะกรรนการบริผัถเป็ธพู้รับพิดชอบงบถางการเงิธของบริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ากัด (นยาชธ) และ

ข้อนูลถางการเงิธถี่ปรากฏใธราฝงาธประจ าปึ งบการเงิธดังกล่าวจัดถ าขื๊ธตานนาตรฐาธการบัญชีถี่รับรอง

ถั่วโปใธประเถศโถฝ ไดฝเลือกใช้ธไฝบาฝบัญชีถี่เยนาะสนและถือปฏิบัติอฝ่างสน ่าเสนอและใช้ดุลฝมิธิจอฝ่าง

ระนัดระวังอฝ่างดีถี่สุดใธการจัดถ า รวนถั๊งนีการเปดิเพฝข้อนูลถี่ส าฌัญอฝ่างเมีฝงมอใธยนาฝเยตุประกอบงบ

การเงิธ 

 

 ฌณะกรรนการบริผัถโด้จัดใย้นีระบบฌวบฌุนภาฝใธถี่นีประสิถธิพล เม่ือใย้นั่ธใจว่าการบัธถืกข้อนูลถาง

บัญชีนีฌวานถูกต้อง ฌรบถ้วธ ไดฝงบการเงิธของบริผัถโด้รับการตรวจสอบไดฝพู้สอบบัญชีของบริผัถ 

ส าธักงาธ อีวาฝ จ ากัด ใธการตรวจสอบธั๊ธถางฌณะกรรนการบริผัถโด้สธับสธุธข้อนูลและเอกสารต่าง ๆ 

เม่ือใย้พู้สอบบัญชีสานารถตรวจสอบและแสดงฌวานฌิดเย็ธโด้ตานนาตรฐาธการสอบบัญชี ไดฝฌวานเย็ธของ

พู้สอบบัญชีโด้ปรากฏใธราฝงาธของพู้สอบบัญชีถี่แสดงโว้ใธราฝงาธประจ าปแึล้ว 

 

 ใธการธี๊บริผัถโด้แต่งตั๊งฌณะกรรนการตรวจสอบ ซ่ืงประกอบด้วฝกรรนการถี่โน่เปธ็พู้บริยาร เจ้ายธ้าถี่

ยรือลูกจ้างบริผัถ เป็ธพู้รับพิดชอบเกี่ฝวกับฌุณภามของราฝงาธถางการเงิธ ระบบฌวบฌุนภาฝใธและ

ฌวานเย็ธของฌณะกรรนการตรวจสอบเกี่ฝวกับเรื่องธี๊ ซื่งปรากฏใธราฝงาธของฌณะกรรนการการตรวจสอบ 

 

 ฌณะกรรนการบริผัถนีฌวานเย็ธว่า ระบบการฌวบฌุนภาฝใธของบริผัถไดฝรวนอฝู่ใธระดับถี่ธ่ามอใจและ

สานารถสร้างฌวานเช่ือนั่ธอฝ่างนีเยตุพลว่างบการเงิธของบริผัถประจ าปึ ส๊ิธสุดวัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 นี

ฌวานเช่ือถือโด้ ไดฝโด้ปฏิบัติตานนาตรฐาธการบัญชีถี่รับรองถั่วโป และปฏิบัติถูกต้องตานกฎยนาฝและ

กฎระเบีฝบอ่ืธๆ ถี่เกี่ฝวข้อง 

 

  

                          

 

 

     (ธาฝสริศ มัฒธะเนลอืง)   (ธาฝสรรเสริญ จุรางกูร) 

   กรรนการพู้จัดการ          ประธาธกรรนการ 

 
 
 
 

 

ข้อนลูถางการเงธิถีส่ าฌญั 
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ฐาธะถางการเงิธ 

ยธ่วฝ : ลา้ธบาถ 
2561 

ณ 30 ก.ฝ. 61 

2562 

ณ 30 ก.ฝ. 62 

2563 

ณ 30 ก.ฝ. 63 

สิธถรัมฝ์ยนุธเวีฝธ 1,318.63 1,156.72 1,037.25 

สิธถรัมฝ์รวน 2,487.48 2,340.53 2,177.80 

ยธี๊สิธยนุธเวีฝธ 726.91 622.23 516.97 

ยธี๊สิธรวน 803.38 696.27 604.38 

ส่วธของเจ้าของรวน 1,684.10 1,644.26 1,573.42 

    
อตัราส่วธ 

2561 

(1 ต.ฌ. 60 - 30 ก.ฝ. 61) 

2562 

(1 ต.ฌ. 61 - 30 ก.ฝ. 62) 

2563 

(1 ต.ฌ. 62 - 30 ก.ฝ. 63) 

อัตราส่วธก าโรข๊ัธต้ธ 19.25% 18.27% 13.77% 

อัตราพลตอบแถธพู้ถือยุ้ธ 14.90% 13.38% 5.23% 

อัตราส่วธเงิธถุธยนุธเวีฝธ 1.81 1.86 2.01 

อัตราส่วธยธี๊สิธต่อถุธ 0.48 0.42 0.38 

 

อัตราส่วธก าโรข๊ัธต้ธ (Gross Profit Ratio) ของปึ 2563 ลดลง 4.50% จากช่วงเวลาเดีฝวกัธของปึก่อธ

เธื่องจากราฝโด้จากการขาฝลดลงตานปรินาณการพลิตของอุตสายกรรนฝาธฝธต์ และต้ธถุธฌงถี่บางส่วธโน่

สานารถลดลงโด้ตานสัดส่วธของฝอดขาฝถี่ลดลง  

 

อัตราพลตอบแถธพู้ถือยุ้ธ (Return on Equity: ROE) ลดลง 7.97% จากช่วงเวลาเดีฝวกัธของปึก่อธ 

เธื่องจากก าโรลดลง  

 

อัตราส่วธเงิธถุธยนุธเวีฝธ (Current Ratio) ป ึ2563 เม่ินข๊ืธ 0.15 เถ่า จากปึก่อธ เธื่องจากยธี๊สิธยนุธเวีฝธ

ลดลงจากการฌวบฌุนการส่ังซ๊ือถุกราฝการ 

 

อัตราส่วธยธี๊สิธต่อถุธ (Debt/Equity Ratio) ป ึ2563 ลดลง 0.04 เถ่า จากปึก่อธ เป็ธพลดีจากการฌวบฌุน

ฌ่าใช้จ่าฝส่งพลใย้อัตราส่วธของยธี๊สิธลดลง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ฌ าอธบิาฝและวเิฌราะยฐ์าธะการเงธิและพลการด าเธธิงาธ ประจ าปึ 2563 
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พลการด าเธิธงาธ 

ยธ่วฝ : ลา้ธบาถ 

2561 

(1 ต.ฌ. 60 - 

30 ก.ฝ. 61) 

% ตอ่ฝอด 

ขาฝ 

2562 

(1 ต.ฌ. 61 - 

30 ก.ฝ. 62) 

% ตอ่ฝอด 

ขาฝ 

2563 

(1 ต.ฌ. 62 - 

30 ก.ฝ. 63) 

% ตอ่ฝอด 

ขาฝ 

ราฝโด้จากการขาฝ 3,107.02 100.00% 3,045.97 100.00% 2,023.89 100.00% 

ราฝโด้อื่ธ 33.36 1.07% 25.45 0.84% 24.72 1.22% 

ต้ธถุธขาฝ -2,509.02 -80.75% -2,489.54 -81.73% -1,745.22 -86.23% 

ฌ่าใช้จ่าฝใธการ

ขาฝและบริยาร 
-358.42 -11.54% -347.60 -11.41% -215.98 -10.67% 

ฌ่าใช้จ่าฝถาง

การเงิธ 
-9.82 -0.32% -1.15 -0.04% -0.83 -0.04% 

ภาผีเงิธโด้ธิติ

บุฌฌล 
-12.28 -0.40% -13.18 -0.43% -4.22 -0.21% 

ก าโรส ายรับงวด 250.85 8.07% 219.96 7.22% 82.36 4.07% 

ก าโร (ขาดถุธ) 

จากการ

เปลี่ฝธแปลง

ประนาณการตาน

ยลักฌณิตศาสตร์

ประกัธภัฝ 

-4.65 -0.15% 0.00 0.00% 2.69 0.13% 

ก าโร(ขาดถุธ)

เบ็ดเสร็จ 
246.20 7.92% 219.96 7.22% 85.05 4.20% 

 

ราฝโด้จากการขาฝใธปึ 2563 เถ่ากับ 2,023.89  ล้าธบาถ ลดลง 1,022.08 ล้าธบาถ ยรือ 33.56% เกิดจาก

สภาวะเศรผฐกิจไลกถี่ชะลอตัว ประกอบกับการแมร่ระบาดของโวรัสไฌไรธา (ไฌวิด-19) ถ าใย้อุตสายกรรน 

ฝาธฝธต์ลดปรินาณการพลิตลง  

 

ก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จส ายรับปึ 2563 เถ่ากับ 85.05 ล้าธบาถ ซื่งลดลงจากปึ 2562 เถ่ากับ 134.91 ล้าธบาถ 

ยรือ 61.33% เปธ็พลนาจากราฝโด้จากการขาฝถี่ลดลงจ าธวธนาก ใธขณะถี่ต้ธถุธฌงถี่บางส่วธโน่สานารถลดลง

โด้ตานสัดส่วธของฝอดขาฝถี่ลดลง  

 

สภาอุตสายกรรนราฝงาธตัวเลขฝอดพลิต 9 เดือธถี่พ่าธนาเปรีฝบเถีฝบกับปึก่อธยธ้า รถฝธต์ลดลงร้อฝละ 39 

ไดฝเป็ธการพลิตเม่ือส่งออกร้อฝละ 54 และพลิตเม่ือขาฝใธประเถศร้อฝละ 46  ใธส่วธของรถจักรฝาธฝธต์นี

การพลิตเม่ือส่งออกร้อฝละ 21 และพลิตเม่ือขาฝใธประเถศร้อฝละ 79 ซื่งลดลงเนื่อเถีฝบกับปกึ่อธ 

 

แธวไธ้นอุตสายกรรนฝาธฝธต์โถฝยลังจากธี๊ฌาดว่าจะภื๊ ธตัวดีขื๊ธอฝ่างต่อเธื่อง และพลกระถบจากการแมร่

ระบาดของโวรัสไฌไรธา (ไฌวิด-19) จะฌลี่ฌลาฝโปใธถางถี่ดีข๊ืธ ถั๊งธี๊บริผัถ ฝังฌงติดตานสถาธการณ์อฝ่าง

ใกล้ชิดและปรับแพธการด าเธิธการใย้ถัธต่อถุกสถาธการณ์ 
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เสธอต่อพู้ถือยุ้ธของบริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ากัด (นยาชธ) 

 

ฌวานเย็ธ 

ข้ามเจ้าโด้ตรวจสอบงบการเงิธของบริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ากัด (นยาชธ) (บริผัถฯ) ซื่งประกอบด้วฝงบ

แสดงฐาธะการเงิธ ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 งบก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ฝธแปลงส่วธของ

พู้ถือยุ้ธและงบกระแสเงิธสด ส ายรับปึส๊ิธสุดวัธเดีฝวกัธ และยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธรวนถืงยนาฝเยตุ

สรุปธไฝบาฝการบัญชีถี่ส าฌัญ  
 

ข้ามเจ้าเย็ธว่างบการเงิธข้างต้ธธี๊แสดงฐาธะการเงิธ ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 พลการด าเธิธงาธและ

กระแส   เงิธสด ส ายรับปส๊ิึธสุดวัธเดีฝวกัธของบริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ากัด (นยาชธ) ไดฝถูกต้องตานถี่ฌวร

ใธสาระส าฌัญตานนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ 

 

เกณท์ใธการแสดงฌวานเย็ธ 

ข้ามเจ้าโด้ปฏิบัติงาธตรวจสอบตานนาตรฐาธการสอบบัญชี ฌวานรับพิดชอบของข้ามเจ้าโด้กล่าวโว้ใธวรรฌ 

ฌวานรับพิดชอบของพู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิธใธราฝงาธของข้ามเจ้า ข้ามเจ้านีฌวานเป็ธอิสระ

จากบริผัถฯตานข้อก ายธดจรรฝาบรรณของพู้ประกอบวิชาชีมบัญชีถี่ก ายธดไดฝสภาวิชาชีมบัญชีใธส่วธถี่

เกี่ฝวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิธ และข้ามเจ้าโด้ปฏิบัติตานข้อก ายธดด้าธจรรฝาบรรณอ่ืธ ๆ ตานถี่ระบุ

ใธข้อก ายธดธั๊ธด้วฝ ข้ามเจ้าเช่ือว่ายลักฐาธการสอบบัญชีถี่ข้ามเจ้าโด้รับเมีฝงมอและเยนาะสนเม่ือใช้เป็ธ

เกณท์ใธการแสดงฌวานเย็ธของข้ามเจ้า 

 

ข้อนูลและเยตุการณ์ถี่เธ้ธ 

ก) ข้ามเจ้าขอใย้สังเกตยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธข้อ 1.2 สถาธการณแ์มร่ระบาดของไรฌติดเชื๊อ  

โวรัสไฌไรธา 2019 ถี่ปัจจุบัธโด้ขฝาฝวงกว้างขื๊ธอฝ่างต่อเธื่อง ถ าใย้เกิดการชะลอตัวของเศรผฐกิจ 

รวนถืงนีพลกระถบต่ออุตสายกรรนฝาธฝธต์ ซื่งอาจส่งพลอฝ่างนีธัฝส าฌัญต่อฐาธะการเงิธใธปัจจุบัธ

และใธอธาฌตของบริผัถฯ อฝ่างโรก็ตาน พลกระถบดังกล่าวฝังโน่สานารถประนาณโด้อฝ่าง

สนเยตุสนพลใธขณะธี๊                                                                    

ฟา่ฝบริยารของบริผัถฯนีการติดตานฌวานฌืบยธ้าของสถาธการณ์ดังกล่าว ประเนิธพลกระถบถางการ

เงิธและจะมิจารณาบัธถืกพลกระถบดังกล่าวเนื่อสานารถถ าโด้  

ข) ข้ามเจ้าขอใย้สังเกตยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธข้อ 3 เธื่องด้วฝพลกระถบจากสถาธการณ์การ 

แมร่ระบาดของไรฌติดเช๊ือโวรัสไฌไรธา 2019 บริผัถฯ โด้จัดถ างบการเงิธส ายรับปส๊ิึธสุดวัธถี่  

30 กัธฝาฝธ 2563  ไดฝเลือกธ าแธวปฏิบัติถางการบัญชี เรื่อง นาตรการพ่อธปรธช่ัวฌราวส ายรับ 

ถางเลือกเม่ินเตินถางบัญชีเม่ือรองรับพลกระถบจากสถาธการณ์การแมร่ระบาดของไรฌติดเช๊ือ        

โวรัสไฌไรธา 2019 ถี่ประกาศไดฝสภาวิชาชีมบัญชีนาถือปฏิบัติ 

 

ถั๊งธี๊ ข้ามเจ้านิโด้แสดงฌวานเย็ธอฝ่างนีเงื่อธโขต่อกรณีธี๊แต่อฝ่างใด 

 

 

ราฝงาธของพูส้อบบญัชรีบัอธญุาต 
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เรื่องส าฌัญใธการตรวจสอบ  

เรื่องส าฌัญใธการตรวจสอบฌือเรื่องต่าง ๆ ถี่นีธัฝส าฌัญถี่สุดตานดุลฝมิธิจเฝี่ฝงพู้ประกอบวิชาชีมของ

ข้ามเจ้าใธการตรวจสอบงบการเงิธส ายรับงวดปจัจุบัธ ข้ามเจ้าโด้ธ าเรื่องเยล่าธี๊นามิจารณาใธบริบถของการ

ตรวจสอบ   งบการเงิธไดฝรวนและใธการแสดงฌวานเย็ธของข้ามเจ้า ถั๊งธี๊ ข้ามเจ้าโน่โด้แสดงฌวานเย็ธแฝก

ต่างยากส ายรับเรื่องเยล่าธี๊  
 

ข้ามเจ้าโด้ปฏิบัติงาธตานฌวานรับพิดชอบถี่โด้กล่าวโว้ใธวรรฌฌวานรับพิดชอบของพู้สอบบัญชีต่อการ

ตรวจสอบ   งบการเงิธใธราฝงาธของข้ามเจ้า ซื่งโด้รวนฌวานรับพิดชอบถี่เกี่ฝวกับเรื่องเยล่าธี๊ด้วฝ การ

ปฏิบัติงาธของข้ามเจ้าโด้รวนวิธีการตรวจสอบถี่ออกแบบนาเม่ือตอบสธองต่อการประเนิธฌวานเสี่ฝงจากการ

แสดงข้อนูลถี่ขัดต่อข้อเถ็จจริงอัธเป็ธสาระส าฌัญใธงบการเงิธ พลของวิธีการตรวจสอบของข้ามเจ้า ซื่งโด้

รวนวิธีการตรวจสอบส ายรับเรื่องเยล่าธี๊ด้วฝ โด้ใช้เป็ธเกณท์ใธการแสดงฌวานเย็ธของข้ามเจ้าต่องบการเงิธ

ไดฝรวน 
 

เรื่องส าฌัญใธการตรวจสอบ มร้อนวิธีการตรวจสอบนีดังต่อโปธี๊ 
 

ราฝโด้จากการขาฝ 
 

เธื่องจากราฝโด้จากการขาฝเป็ธราฝการบัญชีถี่นีนูลฌ่าถี่เป็ธสาระส าฌัญต่องบการเงิธอฝ่างนาก และเป็ธ

ราฝการถี่ส่งพลกระถบต่อพลการด าเธิธงาธของบริผัถฯไดฝตรง ธอกจากธี๊ บริผัถฯนีราฝการขาฝถั๊งใธ

ประเถศและต่างประเถศ ไดฝนีเงื่อธโขถางการฌ้าถีแ่ตกต่างกธั ด้วฝเยตุธี๊ข้ามเจ้าจืงใย้ฌวานส าฌัญต่อการรับรู้

ราฝโด้จากการขาฝของบริผัถฯ ไดฝเฉมาะเรื่องงวดเวลาการรับรู้ราฝโด้ 
 

ข้ามเจ้าโด้ประเนิธและถดสอบระบบการฌวบฌุนภาฝใธของบริผัถฯถี่เกี่ฝวข้องกับวงจรราฝโด้ ไดฝสอบถาน

พู้รับพิดชอบ ถ าฌวานเข้าใจและเลือกตัวอฝ่างนาสุ่นถดสอบการปฏิบัติตานการฌวบฌุนส าฌัญถี่บริผัถฯออกแบบ

โว้ ข้ามเจ้าโด้สุ่นตรวจสอบเอกสารประกอบราฝการขาฝถี่เกิดข๊ืธใธระยว่างปึและใธช่วงใกล้ส๊ิธรอบระฝะเวลา

บัญชี สอบถาธใบลดยธี๊ถี่บริผัถฯออกภาฝยลังวัธส๊ิธรอบระฝะเวลาบัญชี และวิเฌราะย์เปรีฝบเถีฝบข้อนูลบัญชี

ราฝโด้จากการขาฝสิธฌ้า 

  

ข้อนูลอื่ธ 

พู้บริยารเป็ธพู้รับพิดชอบต่อข้อนูลอ่ืธ ซื่งรวนถืงข้อนูลถี่รวนอฝู่ใธราฝงาธประจ าปึของบริผัถฯ (แต่โน่รวนถืง    

งบการเงิธและราฝงาธของพู้สอบบัญชีถี่แสดงอฝู่ใธราฝงาธธั๊ธ)  
 

ฌวานเย็ธของข้ามเจ้าต่องบการเงิธโน่ฌรอบฌลุนถืงข้อนูลอ่ืธและข้ามเจ้าโน่โด้ใย้ข้อสรุปใธลักผณะการใย้   

ฌวานเช่ือนั่ธใธรูปแบบใด ๆ ต่อข้อนูลอ่ืธธั๊ธ 
 

ฌวานรับพิดชอบของข้ามเจ้าถี่เกี่ฝวเธื่องกับการตรวจสอบงบการเงิธฌือ การอ่าธและมิจารณาว่าข้อนูลอ่ืธธั๊ธ

นีฌวานขัดแฝ้งถี่นีสาระส าฌัญกับงบการเงิธยรือกับฌวานรู้ถี่โด้รับจากการตรวจสอบของข้ามเจ้ายรือโน่ ยรือ

ปรากฏว่าข้อนูลอ่ืธแสดงขัดต่อข้อเถ็จจริงอัธเป็ธสาระส าฌัญยรือโน่ ยากใธการปฏิบัติงาธดังกล่าว ข้ามเจ้า

สรุปโด้ว่าข้อนูลอ่ืธแสดงขัดต่อข้อเถ็จจริงอัธเป็ธสาระส าฌัญแล้ว ข้ามเจ้าจะต้องราฝงาธข้อเถ็จจริงธั๊ธ ถั๊งธี๊ 

ข้ามเจ้าโน่มบ ว่านีเรื่องดังกล่าวถี่ต้องราฝงาธ 
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ฌวานรับพิดชอบของพู้บริยารและพู้นียธ้าถี่ใธการก ากับดูแลต่องบการเงิธ 

พู้บริยารนียธ้าถี่รับพิดชอบใธการจัดถ าและธ าเสธองบการเงิธเยล่าธี๊ไดฝถูกต้องตานถี่ฌวรตานนาตรฐาธการ

ราฝงาธถางการเงิธ และรับพิดชอบเกี่ฝวกับการฌวบฌุนภาฝใธถี่พู้บริยารมิจารณาว่าจ าเป็ธเม่ือใย้สานารถ

จัดถ า  งบการเงิธถี่ปราศจากการแสดงข้อนูลถี่ขัดต่อข้อเถ็จจริงอัธเป็ธสาระส าฌัญโน่ว่าจะเกิดจากการถุจริต

ยรือข้อพิดมลาด 
 

ใธการจัดถ างบการเงิธ พู้บริยารรับพิดชอบใธการประเนิธฌวานสานารถของบริผัถฯใธการด าเธิธงาธต่อเธื่อง 

การเปดิเพฝเรื่องถี่เกี่ฝวกับการด าเธิธงาธตอ่เธื่องใธกรณีถีน่ีเรือ่งดังกล่าว  และการใช้เกณท์การบัญชีส ายรับ

กิจการถี่ด าเธิธงาธต่อเธื่องเว้ธแต่พู้บริยารนีฌวานตั๊งใจถี่จะเลิกบริผัถฯยรือยฝุดด าเธิธงาธยรือโน่สานารถ

ด าเธิธงาธต่อเธื่องอีกต่อโปโด้ 
 

พู้นียธ้าถี่ใธการก ากับดูแลนียธ้าถี่ใธการสอดส่องดูแลกระบวธการใธการจัดถ าราฝงาธถางการเงิธของบริผัถฯ  

 

ฌวานรับพิดชอบของพู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิธ 

การตรวจสอบของข้ามเจ้านีวัตถุประสงฌ์เม่ือใย้โด้ฌวานเช่ือนั่ธอฝ่างสนเยตุสนพลว่างบการเงิธไดฝรวน

ปราศจากการแสดงข้อนูลถี่ขัดต่อข้อเถ็จจริงอัธเป็ธสาระส าฌัญยรือโน่ โน่ว่าจะเกิดจากการถุจริตยรือ

ข้อพิดมลาด และเสธอราฝงาธของพู้สอบบัญชีซ่ืงรวนฌวานเย็ธของข้ามเจ้าอฝู่ด้วฝ ฌวานเช่ือนั่ธอฝ่าง

สนเยตุสนพลฌือฌวานเช่ือนั่ธใธระดับสูงแต่โน่โด้เป็ธการรับประกัธว่าการปฏิบัติงาธตรวจสอบตานนาตรฐาธ

การสอบบัญชีจะสานารถตรวจมบข้อนูลถี่ขัดต่อข้อเถ็จจริงอัธเป็ธสาระส าฌัญถี่นีอฝู่โด้เสนอโป ข้อนูลถี่ขัดต่อ

ข้อเถ็จจริงอาจเกิดจากการถุจริตยรือข้อพิดมลาดและถือว่านีสาระส าฌัญเนื่อฌาดการณ์อฝ่างสนเยตุสนพลโด้

ว่าราฝการถี่ขัดต่อข้อเถ็จจริงแต่ละราฝการยรือถุกราฝการรวนกัธจะนีพลต่อการตัดสิธใจถางเศรผฐกิจของ

พู้ใช้งบการเงิธจากการใช้งบการเงิธเยล่าธี๊ 

 

ใธการตรวจสอบของข้ามเจ้าตานนาตรฐาธการสอบบัญชี ข้ามเจ้าใช้ดุลฝมิธิจและการสังเกตและสงสัฝเฝี่ฝง                          

พู้ประกอบวิชาชีมตลอดการตรวจสอบ และข้ามเจ้าโด้ปฏิบัติงาธดังต่อโปธี๊ด้วฝ 
 

• ระบุและประเนิธฌวานเสี่ฝงถี่อาจนีการแสดงข้อนูลถี่ขัดต่อข้อเถ็จจริงอัธเป็ธสาระส าฌัญใธงบ

การเงิธ     โน่ว่าจะเกิดจากการถุจริตยรือข้อพิดมลาด ออกแบบและปฏิบัติงาธตานวิธีการ

ตรวจสอบเม่ือตอบสธองต่อฌวานเส่ีฝงเยล่าธั๊ธ และโด้ยลักฐาธการสอบบัญชีถี่เมีฝงมอและ

เยนาะสนเม่ือเป็ธเกณท์ใธการแสดงฌวานเย็ธของข้ามเจ้า ฌวานเสี่ฝงถี่โน่มบข้อนูลถี่ขัดต่อ

ข้อเถ็จจริงอัธเป็ธสาระส าฌัญซื่งเป็ธพลนาจากการถุจริตจะสูงกว่าฌวานเสี่ฝงถี่ เกิดจาก

ข้ อ พิ ด ม ล า ด  เ ธื่ อ ง จ า ก ก า ร ถุ จ ริ ต อ า จ เ กี่ ฝ ว กั บ ก า ร ส น รู้ ร่ ว น ฌิ ด                                  

การปลอนแปลงเอกสารยลักฐาธ การตั๊งใจละเว้ธการแสดงข้อนูล การแสดงข้อนูลถี่โน่ตรงตาน

ข้อเถ็จจริงยรือการแถรกแซงการฌวบฌุนภาฝใธ 

• ถ าฌวานเข้าใจเกี่ฝวกับระบบการฌวบฌุนภาฝใธถี่เกี่ฝวข้องกับการตรวจสอบ เม่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบใย้เยนาะสนกับสถาธการณ์ แต่โน่ใช่เม่ือวัตถุประสงฌ์ใธการแสดงฌวานเย็ธต่อฌวานนี

ประสิถธิพลของการฌวบฌุนภาฝใธของบริผัถฯ 

• ประเนิธฌวานเยนาะสนของธไฝบาฝการบัญชีถี่พู้บริยารใช้และฌวานสนเยตุสนพลของประนาณการ                                

ถางบัญชีและการเปิดเพฝข้อนูลถี่เกี่ฝวข้องถี่พู้บริยารจัดถ า 

• สรุปเกี่ฝวกับฌวานเยนาะสนของการใช้เกณท์การบัญชีส ายรับกิจการถี่ด าเธิธงาธต่อเธื่องของ

พู้บริยาร และสรุปจากยลักฐาธการสอบบัญชีถี่โด้รับว่านีฌวานโน่แธ่ธอธถี่นีสาระส าฌัญถี่เกี่ฝวกับ

เยตุการณ์ยรือสถาธการณ์ถี่อาจเป็ธเยตุใย้เกิดข้อสงสัฝอฝ่างนีธัฝส าฌัญต่อฌวานสานารถของ
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บริผัถฯใธการด าเธิธงาธต่อเธื่องยรือโน่ ยากข้ามเจ้าโด้ข้อสรุปว่านีฌวานโน่แธ่ธอธถี่นีสาระส าฌัญ 

ข้ามเจ้าจะต้องใย้ข้อสังเกตโว้ใธราฝงาธของพู้สอบบัญชีของข้ามเจ้าถืงการเปิดเพฝข้อนูลถี่

เกี่ฝวข้องใธงบการเงิธ ยรือยากเย็ธว่าการเปดิเพฝดังกล่าวโน่เมีฝงมอ ข้ามเจ้าจะแสดงฌวานเย็ธ

ถี่เปลี่ฝธแปลงโป ข้อสรุปของข้ามเจ้าขื๊ธอฝู่กับยลักฐาธการสอบบัญชีถี่โด้รับจธถืงวัธถี่ใธราฝงาธ

ของพู้สอบบัญชีของข้ามเจ้า อฝ่างโรก็ตาน เยตุการณ์ยรือสถาธการณ์ใธอธาฌตอาจเป็ธเยตุใย้

บริผัถฯต้องยฝุดการด าเธิธงาธต่อเธื่องโด้ 

• ประเนิธการธ าเสธอ ไฌรงสร้างและเธื๊อยาของงบการเงิธไดฝรวน รวนถืงการเปิดเพฝข้อนูลถี่

เกี่ฝวข้อง ตลอดจธประเนิธว่างบการเงิธแสดงราฝการและเยตุการณ์ถี่เกิดขื๊ธไดฝถูกต้องตานถี่

ฌวรยรือโน่  
 

ข้ามเจ้าโด้สื่อสารกับพู้นียธ้าถี่ใธการก ากับดูแลใธเรื่องต่าง ๆ ซื่งรวนถืงขอบเขตและช่วงเวลาของการ

ตรวจสอบตานถี่โด้วางแพธโว้ ประเด็ธถี่นีธัฝส าฌัญถี่มบจากการตรวจสอบรวนถืงข้อบกมร่องถี่นีธัฝส าฌัญใธ

ระบบการฌวบฌุนภาฝใธยากข้ามเจ้าโด้มบใธระยว่างการตรวจสอบของข้ามเจ้า 
  

ข้ามเจ้าโด้ใย้ฌ ารับรองแก่พู้นียธ้าถีใ่ธการก ากับดูแลว่าข้ามเจ้าโด้ปฏิบัติตานข้อก ายธดจรรฝาบรรณถี่เกี่ฝวข้อง

กับฌวานเปธ็อิสระและโด้ส่ือสารกับพู้นียธ้าถี่ใธการก ากับดูแลเกี่ฝวกับฌวานสันมัธธ์ถั๊งยนดตลอดจธเรื่องอ่ืธซ่ืง

ข้ามเจ้าเชื่อว่านีเยตุพลถี่บุฌฌลภาฝธอกอาจมิจารณาว่ากระถบต่อฌวานเป็ธอิสระของข้ามเจ้าและนาตรการถี่

ข้ามเจ้าใช้เม่ือปอ๋งกัธโน่ใย้ข้ามเจ้าขาดฌวานเปธ็อิสระ 
 

จากเรื่องถั๊งยลาฝถี่ส่ือสารกับพู้นียธ้าถี่ใธการก ากับดูแล ข้ามเจ้าโด้มิจารณาเรื่องต่าง ๆ ถี่นีธัฝส าฌัญถี่สุดใธ                                             

การตรวจสอบงบการเงิธใธงวดปัจจุบัธและก ายธดเป็ธเรื่องส าฌัญใธการตรวจสอบ ข้ามเจ้าโด้อธิบาฝเรื่อง

เยล่าธี๊โว้ใธราฝงาธของพู้สอบบัญชี เว้ธแต่กฎยนาฝยรือข้อบังฌับย้านโน่ใย้เปิดเพฝเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ 

ยรือใธสถาธการณ์ถี่ฝากถี่จะเกิดขื๊ธ ข้ามเจ้ามิจารณาว่าโน่ฌวรสื่อสารเรื่องดังกล่าวใธราฝงาธของข้ามเจ้า

เมราะการกระถ าดังกล่าวสานารถฌาดการณ์โด้อฝ่างสนเยตุสนพลว่าจะนีพลกระถบใธถางลบนากกว่า

พลประไฝชธ์ถี่พู้นีส่วธโด้เสีฝสาธารณะจะโด้จากการสื่อสารดังกล่าว 

 

 

ข้ามเจ้าเปธ็พู้รับพิดชอบงาธสอบบัญชีและการธ าเสธอราฝงาธฉบับธี๊ 

 

 

มูธธารถ เพ่าเจริญ 

พู้สอบบัญชีรับอธุญาต เลขถะเบีฝธ 5238 

บริผัถ ส าธักงาธ อีวาฝ จ ากัด 

กรุงเถมฯ: 24 มฤศจิกาฝธ 2563 
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บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันถี่ 30 กันฝำฝน 2563

(หนว่ฝ: บำถ)

หมำฝเหตุ 2563 2562

สินถรัพฝ์

สินถรัพฝ์หมุนเวีฝน

เงินสดและรำฝกำรเถฝีบเถำ่เงินสด 8 475,852,108   443,498,570  

เงินลงถนุช่ัวฌรำว 9 15,000,000  4,847,429     

ลกูหนีก๊ำรฌ้ำและลกูหนีอ่ื๊น 10 377,700,974  479,135,020   

สินฌ้ำฌงเหลอื 11 147,713,510    191,066,901   

สินถรพัฝ์หมนุเวีฝนอ่ืน 20,985,604   38,176,913     

รวมสินถรัพฝ์หมุนเวีฝน 1,037,252,196  1,156,724,833  

สินถรัพฝ์โม่หมุนเวีฝน

เงินลงถนุระฝะฝำว 12 25,704,000   25,704,000   

อสังหำรมิถรพัฝ์เพ่ือกำรลงถนุ 13 120,784,194   122,878,504   

ถีด่นิ อำฌำรและอุปกรณ์ 14 953,196,724   988,974,562  

สินถรพัฝ์โมม่ตีวัตน 15 10,201,116      14,212,647     

สินถรพัฝ์ภำผีเงินโดร้อกำรตดับัญชี 24 414,269        2,385,993     

สินถรพัฝ์โมห่มนุเวีฝนอ่ืน 30,248,736    29,645,772    

รวมสินถรัพฝ์โม่หมุนเวีฝน 1,140,549,039 1,183,801,478  

รวมสินถรัพฝ์ 2,177,801,235  2,340,526,311  

ยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธเปธ็ส่วธยธื่งของงบการเงธิธี๊ 

งบการเงธิ 
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บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันถี่ 30 กันฝำฝน 2563

(หนว่ฝ: บำถ)

หมำฝเหตุ 2563 2562

หนี๊สินและส่วนของพู้ถือหุ้น

หนี๊สินหมุนเวีฝน

เงินกู้ฝืมระฝะส๊ันจำกธนำฌำร 16 100,000,000 -               

เจ้ำหนีก๊ำรฌ้ำและเจ้ำหนีอ่ื๊น 17 404,519,230 605,097,577

หนีสิ๊นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - ส่วนถีถ่ึงก ำหนดช ำระภำฝในหนึง่ปี 18 573,735 2,352,050

หนีสิ๊นหมนุเวีฝนอ่ืน 11,877,046 14,784,737

รวมหนี๊สินหมุนเวีฝน 516,970,011    622,234,364   

หนี๊สินโม่หมุนเวีฝน

หนีสิ๊นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุถธิจำกส่วนถีถ่ึงก ำหนดช ำระ

   ภำฝในหนึง่ปี 18 165,060       738,796       

ส ำรองพลประไฝชนร์ะฝะฝำวของพนกังำน 19 46,679,592    67,077,749    

ประมำณกำรหนีสิ๊น 20 39,091,521     6,127,190      

หนีสิ๊นโมห่มนุเวีฝนอ่ืน 1,473,000     93,056        

รวมหนี๊สินโม่หมุนเวีฝน 87,409,173    74,036,791    

รวมหนี๊สิน 604,379,184  696,271,155    

ส่วนของพู้ถือหุ้น

ถนุเรอืนหุ้น

   ถนุจดถะเบีฝน 

     หุ้นสำมญั 268,500,000 หุ้น มลูฌ่ำหุ้นละ 1 บำถ 268,500,000 268,500,000 

   ถนุถีอ่อกและช ำระแลว้

     หุ้นสำมญั 259,800,000 หุ้น มลูฌ่ำหุ้นละ 1 บำถ 259,800,000 259,800,000 

ส่วนเกินมลูฌ่ำหุ้นสำมญั 464,870,185  464,870,185  

ก ำโรสะสม

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

   ฝังโมโ่ดจ้ัดสรร 821,901,866   892,734,971   

รวมส่วนของพู้ถือหุ้น 1,573,422,051  1,644,255,156  

รวมหนี๊สินและส่วนของพู้ถือหุ้น 2,177,801,235  2,340,526,311  

ยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธเปธ็ส่วธยธื่งของงบการเงธิธี๊ 
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บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ำกัด (มหำชน)

งบก ำ โรขำดถุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส๊ินสุดวันถี่ 30 กันฝำฝน 2563

(หนว่ฝ: บำถ)

หมำฝเหตุ 2563 2562

รำฝโด้

รำฝโดจ้ำกกำรขำฝ 22 2,023,889,502  3,045,972,364  

รำฝโดอ่ื้น 24,724,531       25,452,675      

รวมรำฝโด้ 2,048,614,033  3,071,425,039   

ฌ่ำใช้จ่ำฝ

ตน้ถนุขำฝ 1,745,220,575   2,489,543,917   

ฌ่ำใช้จ่ำฝในกำรขำฝและจัดจ ำหนำ่ฝ 27,017,152       51,533,532       

ฌ่ำใช้จ่ำฝในกำรบรหิำร 188,959,630    296,063,405    

รวมฌ่ำใช้จ่ำฝ 1,961,197,357    2,837,140,854   

ก ำ โรก่อนฌ่ำใช้จ่ำฝถำงกำรเงินและฌ่ำใช้จ่ำฝภำผีเงินโด้ 87,416,676      234,284,185     

ฌ่ำใช้จ่ำฝถำงกำรเงิน (831,955)         (1,151,912)         

ก ำ โรก่อนฌ่ำใช้จ่ำฝภำผีเงินโด้ 86,584,721      233,132,273      

ฌ่ำใช้จ่ำฝภำผีเงินโด้ 24 (4,224,735)       (13,176,690)      

ก ำ โรส ำหรับปี 82,359,986      219,955,583     

ก ำ โรขำดถุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รำฝกำรถีจ่ะโมถู่กบันถกึในส่วนของก ำโรหรอืขำดถนุในภำฝหลงั

ก ำโรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัฌณิตศำสตรป์ระกันภัฝ

   - สุถธิจำกภำผีเงินโด้ 2,686,909      -                 

ก ำ โรขำดถุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 85,046,895 219,955,583

ก ำ โรต่อหุ้น 26

ก ำโรตอ่หุ้นข๊ันพ๊ืนฐำน

   ก ำโรส่วนถีเ่ป็นของพู้ถือหุ้นของบรผัิถฯ 0.32              0.85             

   จ ำนวนหุ้นสำมญัถัวเฉลี่ฝถ่วงน ๊ำหนกั (หุ้น) 259,800,000   259,800,000   

ยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธเปธ็ส่วธยธื่งของงบการเงธิธี๊ 
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บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรับปีส๊ินสุดวันถี่ 30 กันฝำฝน 2563

(หนว่ฝ: บำถ)

2563 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก ำโรก่อนภำผี 86,584,721      233,132,273      

รำฝกำรปรบักระถบฝอดก ำโรก่อนภำผีเป็นเงินสดรบั (จ่ำฝ)

   จำกกิจกรรมด ำเนนิงำน

   ฌ่ำเส่ือมรำฌำและฌ่ำตดัจ ำหนำ่ฝ 121,893,421      128,107,199      

   กลบัรำฝกำรปรบัลดสินฌ้ำฌงเหลอืเป็นมลูฌ่ำสุถธิถีจ่ะโดร้บั (5,846,353)       (1,602,757)       

   ก ำโรจำกกำรจ ำหนำ่ฝอุปกรณ์ (2,226,627)       (288,506)        

   ส ำรองจำกกำรประมำณกำรหนีสิ๊น 34,060,933     2,478,412        

   ส ำรองพลประไฝชนร์ะฝะฝำวของพนกังำน 6,103,185        20,793,198      

   ขำดถนุ (ก ำโร) จำกอัตรำแลกเปลี่ฝนถีฝั่งโมร่บัรู้ 133,846          (565,879)        

   ดอกเบ๊ีฝรบั (2,604,405)      (1,812,100)        

   ฌ่ำใช้จ่ำฝดอกเบ๊ีฝ 831,955          1,151,912          

ก ำโรจำกกำรด ำเนนิงำนก่อนกำรเปลี่ฝนแปลงในสินถรพัฝ์

   และหนีสิ๊นด ำเนนิงำน 238,930,676    381,393,752     

สินถรพัฝ์ด ำเนนิงำน (เพ่ิมข๊ึน) ลดลง

   ลกูหนีก๊ำรฌ้ำและลกูหนีอ่ื๊น 101,765,166      64,641,587      

   สินฌ้ำฌงเหลอื 49,199,744      56,791,335       

   สินถรพัฝ์หมนุเวีฝนอ่ืน 17,417,598       (7,377,541)        

   สินถรพัฝ์โมห่มนุเวีฝนอ่ืน (14,678,406)     (18,077,679)     

หนีสิ๊นด ำเนนิงำนเพ่ิมข๊ึน (ลดลง)

   เจ้ำหนีก๊ำรฌ้ำและเจ้ำหนีอ่ื๊น (197,107,446)     (55,106,357)      

   หนีสิ๊นหมนุเวีฝนอ่ืน (2,019,244)       9,354,666       

   หนีสิ๊นโมห่มนุเวีฝนอ่ืน 1,379,944        (1,240,009)      

เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 194,888,032    430,379,754    

   จ่ำฝส ำรองพลประไฝชนร์ะฝะฝำวของพนกังำน (23,756,069)     (8,044,087)      

   จ่ำฝประมำณกำรหนีสิ๊นจำกกำรรบัประกันสินฌ้ำ (1,096,602)      -                 

   จ่ำฝฌ่ำเสีฝหำฝจำกฌดฌีวำม -                 (15,341,415)       

   จ่ำฝดอกเบ๊ีฝ (831,955)         (1,167,465)        

   จ่ำฝภำผีเงินโด้ (3,426,111)         (12,788,195)      

เงินสดสุถธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 165,777,295     393,038,592    

ยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธเปธ็ส่วธยธื่งของงบการเงธิธี ๊
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บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส๊ินสุดวันถี่ 30 กันฝำฝน 2563

(หนว่ฝ: บำถ)

2563 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงถุน

เงินลงถนุช่ัวฌรำวลดลง (10,152,571)       170,684,917     

เงินสดจ่ำฝซ๊ือถีด่นิ อำฌำรและอุปกรณ์ (75,004,125)     (126,540,462)    

เงินสดจ่ำฝซ๊ือสินถรพัฝ์โมม่ตีวัตน (1,020,000)      (8,166,565)       

เงินสดรบัจำกกำรจ ำหนำ่ฝอุปกรณ์ 8,545,251        3,659,201        

รบัดอกเบ๊ีฝ 2,439,739       1,733,403        

เงินสดสุถธิจำก (ใช้โปใน) กิจกรรมลงถุน (75,191,706)      41,370,494      

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินกู้ฝืมระฝะส๊ันจำกธนำฌำรเพ่ิมข๊ึน 100,000,000  -                 

ช ำระฌืนเงินกู้ฝืมระฝะฝำว -                 (48,520,000)    

เงินสดจ่ำฝตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน (2,352,051)       (4,847,197)       

จ่ำฝเงินปันพล (155,880,000)   (259,800,000)  

เงินสดสุถธิใช้โปในกิจกรรมจัดหำเงิน (58,232,051)      (313,167,197)      

เงินสดและรำฝกำรเถีฝบเถ่ำเงินสดเพ่ิมข๊ึนสุถธิ 32,353,538      121,241,889      

เงินสดและรำฝกำรเถฝีบเถำ่เงินสดตน้ปี 443,498,570    322,256,681     

เงินสดและรำฝกำรเถีฝบเถ่ำเงินสดปลำฝปี (หมำฝเหตุ 8) 475,852,108     443,498,570    

-                 -                 

รำฝกำรถีโ่มใ่ช่เงินสด

   เจ้ำหนีอ่ื๊นจำกกำรซ๊ืออุปกรณ์ลดลง (3,771,201)        (1,411,418)         

   ซ๊ืออุปกรณ์ภำฝใตสั้ญญำเช่ำกำรเงิน -                 1,671,000        

   ไอนสินถรพัฝ์โมม่ตีวัตนโปอุปกรณ์ -                 3,163,520        

   ไอนสินถรพัฝ์โมห่มนุเวีฝนอ่ืนโปอุปกรณ์ 14,075,442      6,311,000        

ยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธเปธ็ส่วธยธื่งของงบการเงธิธี๊ 
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(หนว่ฝ: บำถ)

ถนุเรอืนหุ้นถีอ่อก ส่วนเกนิมลูฌำ่ จัดสรรแล้ว - รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว หุ้นสำมญั ส ำรองตำมกฎหมำฝ ฝังโมโ่ด้จัดสรร พู้ถอืหุ้น

ฝอดฌงเหลือ ณ วันถี่ 1 ตุลำฌม 2561 259,800,000  464,870,185    26,850,000    932,579,388     1,684,099,573   

ก ำโรส ำหรบัปี -                 -                 - 219,955,583      219,955,583      

ก ำโรขำดถนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี -                 -                 -                 -                  -                  

ก ำโรขำดถนุเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปี -                 -                 -                 219,955,583      219,955,583      

เงินปันพลจ่ำฝ (หมำฝเหตุ 29) -                 -                 -                 (259,800,000)   (259,800,000)   

ฝอดฌงเหลือ ณ วันถี่ 30 กันฝำฝน 2562 259,800,000  464,870,185    26,850,000    892,734,971      1,644,255,156    

ฝอดฌงเหลือ ณ วันถี่ 1 ตุลำฌม 2562 259,800,000  464,870,185    26,850,000    892,734,971      1,644,255,156    

ก ำโรส ำหรบัปี -                 -                 - 82,359,986      82,359,986      

ก ำโรขำดถนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี -                 -                 -                 2,686,909       2,686,909       

ก ำโรขำดถนุเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบัปี -                 -                 -                 85,046,895      85,046,895      

เงินปันพลจ่ำฝ (หมำฝเหตุ 29) -                 -                 -                 (155,880,000)    (155,880,000)    

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

บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ำกัด (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ฝนแปลงส่วนของพู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส๊ินสุดวันถี่ 30 กันฝำฝน 2563

ก ำโรสะสม 

ยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธเปธ็ส่วธยธื่งของงบการเงธิธี๊ 
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บรผัิถ โถฝสตลีเฌเบลิ จ ากัด (นยาชธ) 

ยนาฝเยตปุระกอบงบการเงธิ 

ส ายรบัปสึิธ๊สดุวธัถี ่30 กธัฝาฝธ 2563 

1. ข้อนลูถัว่โป 

1.1 ข้อนูลบริผัถฯ 

 บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ากัด (นยาชธ) (“บริผัถฯ”) เป็ธบริผัถนยาชธซ่ืงจัดตั๊งและนีภูนิล าเธาใธประเถศ

โถฝ ธุรกิจยลักของบริผัถฯฌือการพลิตและจ ายธ่าฝสาฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝาธฝธต์ และชุด

ฌวบฌุนรางกระจกยธ้าต่างรถฝธต์ ถี่อฝู่ตานถี่จดถะเบีฝธของบริผัถฯอฝู่ถี่ เลขถี่ 700/737                                         

ยนู่ถี่ 1 ต าบลมาธถอง อ าเภอมาธถอง จังยวัดชลบุรี 

1.2 การแมร่ระบาดของไรฌติดเชื๊อโวรัสไฌไรธา 2019 

 สถาธการณ์แมร่ระบาดของไรฌติดเชื๊อโวรัสไฌไรธา 2019 ถี่ปัจจุบัธโด้ขฝาฝวงกว้างขื๊ธอฝ่างต่อเธื่อง 

ถ าใย้เกิดการชะลอตัวของเศรผฐกิจ รวนถืงนีพลกระถบต่ออุตสายกรรนฝาธฝธต์ ซื่งอาจส่งพลอฝ่างนี

ธัฝส าฌัญต่อฐาธะการเงิธใธปัจจุบัธและใธอธาฌตของบริผัถฯ อฝ่างโรก็ตาน พลกระถบดังกล่าว                    

ฝังโน่สานารถประนาณโด้อฝ่างสนเยตุสนพลใธขณะธี๊  ฟ่าฝบริยารของบริผัถฯ นีการติดตาน                        

ฌวานฌืบยธ้าของสถาธการณ์ดังกล่าว ประเนิธพลกระถบถางการเงิธและจะมิจารณาบัธถืกพลกระถบ

ดังกล่าวเนื่อสานารถถ าโด้ 

2. เกณทใ์ธการจดัถ างบการเงธิ 

 งบการเงิธธี๊จัดถ าขื๊ธตานนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธถี่ก ายธดใธมระราชบัญญัติวิชาชีมบัญชี 

ม.ศ. 2547 ไดฝแสดงราฝการใธงบการเงิธตานข้อก ายธดใธประกาศกรนมัฒธาธุรกิจการฌ้าลงวัธถี่ 11 

ตุลาฌน 2559 ออกตานฌวานใธมระราชบัญญัติการบัญชี ม.ศ. 2543 

 งบการเงิธฉบับภาผาโถฝเป็ธงบการเงิธฉบับถี่บริผัถฯใช้เป็ธถางการตานกฎยนาฝ งบการเงิธฉบับ

ภาผาอังกฤผแปลจากงบการเงิธฉบับภาผาโถฝธี๊ 

 งบการเงิธธี๊ โด้จัดถ าขื๊ธไดฝใช้เกณท์ราฌาถุธเดินเว้ธแต่จะโด้เปิดเพฝเป็ธอฝ่างอ่ืธใธธไฝบาฝ                        

การบัญชี 
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3. นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงธิใยน ่

 ก.  นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธถี่เริ่นนีพลบังฌับใช้ใธปึปัจจุบัธ 

 ใธระยว่างปึ บริ ผัถฯโด้ธ านาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธและการตีฌวานนาตรฐาธ                          

การราฝงาธถางการเงิธฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใยน่ จ าธวธยลาฝฉบับ ซื่งนีพล

บังฌับใช้ส ายรับงบการเงิธถี่นีรอบระฝะเวลาบัญชีถี่เริ่นใธยรือยลังวัธถี่ 1 นกราฌน 2562 นาถือ

ปฏิบัติ นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธดังกล่าวโด้รับการปรับปรุงยรือจัดใย้นีขื๊ธเม่ือใย้นีเธื๊อยา

เถ่าเถีฝนกับนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธระยว่างประเถศ ไดฝส่วธใยญ่เปธ็การอธิบาฝใย้ชัดเจธ

เกี่ฝวกับวิธีปฏิบัติถางการบัญชีและการใย้แธวปฏิบัติถางการบัญชีกับพู้ใช้นาตรฐาธ การธ า

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธดังกล่าวนาถือปฏิบัติธี๊โน่นีพลกระถบอฝ่างเป็ธสาระส าฌัญต่องบ

การเงิธของบริผัถฯ อฝ่างโรก็ตาน นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธฉบับใยน่ซื่งโด้นีการ

เปลี่ฝธแปลงยลักการส าฌัญ สานารถสรุปโด้ดังธี๊   

  นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถี่ 15 เรื่อง ราฝโด้จากสัญญาถี่ถ ากับลูกฌ้า 

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถี่ 15 ใช้แถธนาตรฐาธการบัญชีและการตีฌวานนาตรฐาธ

การบัญชีถี่เกี่ฝวข้องต่อโปธี๊ 

นาตรฐาธการบัญชี ฉบับถี่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 

นาตรฐาธการบัญชี ฉบับถี่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ราฝโด ้

การตีฌวานนาตรฐาธการบัญชี ฉบับถี่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง ราฝโด ้- ราฝการแลกเปลี่ฝธ

เกี่ฝวกับบริการไฆผณา 

การตีฌวานนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถี่ 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง ไปรแกรนสิถธิมิเศผแก่ลูกฌ้า 

การตีฌวานนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถี่ 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง สัญญาส ายรับการกอ่สร้าง

อสังยารินถรัมฝ ์

การตีฌวานนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถี่ 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง การไอธสิธถรัมฝ์จากลูกฌ้า 

กิจการต้องใช้นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถี่ 15 กับสัญญาถี่ถ ากับลูกฌ้าถุกสัญญา 

ฝกเว้ธสัญญาถี่อฝู่ใธขอบเขตของนาตรฐาธการบัญชีฉบับอ่ืธ นาตรฐาธฉบับธี๊โด้ก ายธดยลักการ 5 

ข๊ัธตอธส ายรับการรับรู้ราฝโด้ถี่เกิดข๊ืธจากสัญญาถี่ถ ากับลูกฌ้า ไดฝกิจการจะรับรู้ราฝโด้ใธจ าธวธ

เงิธถี่สะถ้อธถืงส่ิงตอบแถธถี่กิจการฌาดว่าจะนีสิถธิโด้รับจากการแลกเปลี่ฝธสิธฌ้ายรือบริการถี่โด้

ส่งนอบใย้แก่ลูกฌ้า และก ายธดใย้กิจการต้องใช้ดุลฝมิธิจและมิจารณาข้อเถ็จจริงและเยตุการณ์ถี่

เกี่ฝวข้องถั๊งยนดใธการมิจารณาตานยลักการใธแต่ละข๊ัธตอธ  

บริผัถฯโด้ธ านาตรฐาธราฝงาธถางการเงิธฉบับธี๊นาถือปฏิบัติไดฝโน่ปรับฝ้อธยลังงบการเงิธปึก่อธถี่

แสดงเปรีฝบเถีฝบ ไดฝพลกระถบของการเปลี่ ฝธแปลงธไฝบาฝการบัญชี แสดงอฝู่ ใธ                       

ยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธข้อ 4 

แธวปฏิบัติถางการบัญชี เรื่อง นาตรการพ่อธปรธชั่วฌราวส ายรับถางเลือกเม่ินเตินถางบัญชีเม่ือ

รองรับพลกระถบจากสถาธการณ์การแมร่ระบาดของไรฌติดเชื๊อโวรัสไฌไรธา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีมบัญชีโด้ประกาศใช้แธวปฏิบัติถางการบัญชี เรื่อง นาตรการพ่อธปรธช่ัวฌราวส ายรับ

ถางเลือกเม่ินเตินถางบัญชีเม่ือรองรับพลกระถบจากสถาธการณ์การแมร่ระบาดของไรฌติดเช๊ือ
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โวรัสไฌไรธา 2019 (COVID-19) ไดฝนีวัตถุประสงฌ์เม่ือลดพลกระถบใธบางเรื่องจากการปฏิบัติตาน

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธบางฉบับ และเม่ือใย้เกิดฌวานชัดเจธใธวิธีปฏิบัติถางบัญชีใธ

ช่วงเวลาถี่ฝังนีฌวานโน่แธ่ธอธเกี่ฝวกับสถาธการณ์ดังกล่าว 

แธวปฏิบัติถางการบัญชีดังกล่าวโด้ประกาศลงใธราชกิจจาธุเบกผาเนื่อวัธถี่ 22 เนผาฝธ 2563 และ

นีพลบังฌับใช้ส ายรับการจัดถ างบการเงิธของบริผัถฯถี่นีรอบระฝะเวลาราฝงาธส๊ิธสุดภาฝใธช่วงเวลา

ระยว่างวัธถี่ 1 นกราฌน 2563 ถืงวัธถี่ 31 ธัธวาฌน 2563  

บริผัถฯเลือกใช้นาตรการพ่อธปรธช่ัวฌราวส ายรับถางเลือกเม่ินเตินถางบัญชีไดฝเลือกถี่จะโน่ธ า

สถาธการณ์ COVID-19 นาถือเป็ธข้อบ่งชี๊ของการด้อฝฌ่า ตานนาตรฐาธการบัญชี ฉบับถี่ 36             

เรื่อง การด้อฝฌ่าของสิธถรัมฝ์ 

ข. นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงธิถีจ่ะนพีลบงัฌบัใช้ส ายรับงบการเงิธถี่นีรอบระฝะเวลาบัญชีถี่เริ่นใธ

ยรือยลังวัธถี่ 1 นกราฌน 2563 

สภาวิชาชีมบัญชีโด้ประกาศใช้นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธและการตีฌวานนาตรฐาธการ

ราฝงาธถางการเงิธฉบับใยน่และฉบับปรับปรุง ซื่งจะนีพลบังฌับใช้ส ายรับงบการเงิธถี่นีรอบ

ระฝะเวลาบัญชีถี่เริ่นใธยรือยลังวัธถี่ 1 นกราฌน 2563 นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธดังกล่าว

โด้รับการปรับปรุงยรือจัดใย้นีขื๊ธเม่ือใย้นีเธื๊อยาเถ่าเถีฝนกับนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ

ระยว่างประเถศ ไดฝส่วธใยญ่เป็ธการอธิบาฝใย้ชัดเจธเกี่ฝวกับวิธีปฏิบัติถางการบัญชีและ                                                

การใย้แธวปฏิบัติถางบัญชีกับพู้ใช้นาตรฐาธ ฝกเว้ธ นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธฉบับใยน่

ดังต่อโปธี๊ถี่นีการเปลี่ฝธแปลงยลักการส าฌัญซื่งสานารถสรุปโด้ดังธี๊ 
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นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ กลุ่นเฌรื่องนือถางการเงิธ 

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ กลุ่นเฌรื่องนือถางการเงิธ ประกอบด้วฝนาตรฐาธและ                           

การตีฌวานนาตรฐาธ จ าธวธ 5 ฉบับ โด้แก่ 

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ 

ฉบับถี่ 7 การเปดิเพฝข้อนูลเฌรื่องนือถางการเงิธ 

ฉบับถี่ 9 เฌรื่องนือถางการเงิธ 

นาตรฐาธการบัญชี 

ฉบับถี่ 32  การแสดงราฝการเฌรื่องนือถางการเงิธ 

การตีฌวานนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ 

ฉบับถี่ 16 การปอ๋งกัธฌวานเสี่ฝงของเงิธลงถุธสุถธิใธยธ่วฝงาธต่างประเถศ 

ฉบับถี่ 19 การช าระยธี๊สิธถางการเงิธด้วฝตราสารถุธ 

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธกลุ่นดังกล่าวข้างต้ธ ก ายธดยลักการเกี่ฝวกับการจัดประเภถและ

การวัดนูลฌ่าเฌรื่องนือถางการเงิธด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรนยรือราฌาถุธตัดจ ายธ่าฝไดฝมิจารณาจาก

ประเภถของตราสารถางการเงิธ ลักผณะของกระแสเงิธสดตานสัญญาและแพธธุรกิจของกิจการ 

(Business Model) ยลักการเกี่ฝวกับวิธีการฌ าธวณการด้อฝฌ่าของเฌรื่องนือถางการเงิธไดฝใช้

แธวฌิดของพลขาดถุธด้าธเฌรดิตถี่ฌาดว่าจะเกิดขื๊ธ และยลักการเกี่ฝวกับการบัญชีป๋องกัธฌวาน

เสี่ฝง รวนถืงการแสดงราฝการและการเปิดเพฝข้อนูลเฌรื่องนือถางการเงิธ และเนื่อนาตรฐาธการ

ราฝงาธถางการเงิธกลุ่นธี๊นีพลบังฌับใช้ จะถ าใย้นาตรฐาธการบัญชี การตีฌวานนาตรฐาธ             

การบัญชี และแธวปฏิบัติถางการบัญชีบางฉบับถี่นีพลบังฌับใช้อฝู่ใธปจัจุบัธถูกฝกเลิกโป 

ฟา่ฝบริยารของบริผัถฯฌาดว่าการธ านาตรฐาธฉบับธี๊นาใช้ จะนีพลกระถบจากราฝการดังต่อโปธี๊  

- การจัดประเภถและวัดนูลฌ่าฝุติธรรนของเงิธลงถุธใธตราสารถุธของบริผัถถี่โน่อฝู่ใธฌวานต้องการ

ของตลาด - บริผัถฯต้องวัดนูลฌ่าฝุติธรรนของเงิธลงถุธใธตราสารถุธของบริผัถถี่โน่ใช่บริผัถจด

ถะเบีฝธ และจัดประเภถเงิธลงถุธดังกล่าวเป็ธสิธถรัมฝ์ถางการเงิธถี่วัดนูลฌ่าฝุติธรรนพ่าธก าโร

ขาดถุธเบ็ดเสร็จอ่ืธ ฟา่ฝบริยารของบริผัถฯฌาดว่าจะนีพลกระถบจากการรับรู้ก าโรจากการวัดนูลฌ่า

ฝุติธรรนของเงิธลงถุธใธตราสารถุธถี่โน่อฝู่ใธฌวานต้องการของตลาด - สุถธิจากภาผีเงิธโด้ เป็ธ

จ าธวธ 10 ล้าธบาถใธก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอ่ืธ ณ วัธถี่ 1 ตุลาฌน 2563 

- การรับรู้ราฝการพลขาดถุธด้าธเฌรดิต - บริผัถฯต้องรับรู้พลขาดถุธด้าธเฌรดิตถี่ฌาดว่าจะเกิดขื๊ธ

ต่อสิธถรัมฝ์ถางการเงิธไดฝโน่จ าเป็ธต้องรอใย้เยตุการณ์ถี่นีการด้อฝฌ่าด้าธเฌรดิตเกิดขื๊ธก่อธ 

บริผัถฯจะใช้วิธีการอฝ่างง่าฝใธการมิจารณาฌ่าเพื่อพลขาดถุธถี่ฌาดว่าจะเกิดขื๊ธตลอดอาฝุส ายรับ

ลูกยธี๊การฌ้า ฟ่าฝบริยารของบริผัถฯฌาดว่าจะโน่นีการตั๊งฌ่าเพ่ือพลขาดถุธด้าธเฌรดิตถี่ฌาดว่าจะ

เกิดขื๊ธ ณ วัธถี่ 1 ตุลาฌน 2563 

 

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถี่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถี่ 16 ใช้แถธนาตรฐาธการบัญชี ฉบับถี่ 17 เรื่อง สัญญา

เช่า และการตีฌวานนาตรฐาธบัญชีถี่เกี่ฝวข้อง นาตรฐาธฉบับธี๊โด้ก ายธดยลักการของการรับรู้

ราฝการ การวัดนูลฌ่า การแสดงราฝการและการเปิดเพฝข้อนูลของสัญญาเช่า และก ายธดใย้พู้เช่า

รับรู้สิธถรัมฝ์และยธี๊สิธส ายรับสัญญาเช่าถุกราฝการถี่นีระฝะเวลาใธการเช่านากกว่า 12 เดือธ เว้ธ

แต่สิธถรัมฝ์อ้างอิงธั๊ธนีนูลฌ่าต ่า 
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การบัญชีส ายรับพู้ ใ ย้เช่าโน่นีการเปลี่ฝธแปลงอฝ่างนีสาระส าฌัญจากนาตรฐาธการบัญชี                          

ฉบับถี่ 17 พู้ใย้เช่าฝังฌงต้องจัดประเภถสัญญาเช่าเป็ธสัญญาเช่าด าเธิธงาธยรือสัญญาเช่าเงิธถุธ

ไดฝใช้ยลักการเช่ธเดีฝวกัธกับนาตรฐาธการบัญชีฉบับถี่ 17 

บริผัถฯฌาดว่าจะธ านาตรฐาธถางการเงิธฉบับธี๊นาถือปฏิบัติไดฝรับรู้พลกระถบสะสนของการธ า

นาตรฐาธราฝงาธถางการเงิธฉบับธี๊นาถือปฏิบัติ ใช้ฌรั๊งแรกไดฝการปรับปรุงกับก าโรสะสน                            

ณ วัธถี่ 1 ตุลาฌน 2563 และโน่ปรับฝ้อธยลังงบการเงิธปกึ่อธถี่แสดงเปรีฝบเถีฝบ 

ฟ่าฝบริยารของบริผัถฯฌาดว่าการธ านาตรฐาธการบัญชีดังกล่าวนาใช้ จะนีพลกระถบต่องบแสดง

ฐาธะการเงิธ ณ วัธถี่ 1 ตุลาฌน 2563 ฌือ สิธถรัมฝ์ของบริผัถฯนีจ าธวธเม่ินข๊ืธรวนถั๊งส๊ิธประนาณ 

8 ล้าธบาถ และยธี๊สิธของบริผัถฯนีจ าธวธเม่ินข๊ืธรวนถั๊งส๊ิธประนาณ 8 ล้าธบาถ 

ฌ.  นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงธิถีจ่ะนพีลบงัฌบัใชส้ ายรบังบการเงิธถี่นีรอบระฝะเวลาบัญชีถี่เริ่นใธ

ยรือยลังวัธถี่ 1 นกราฌน 2564 

สภาวิชาชีมบัญชีโด้ประกาศใช้นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธและการตีฌวานนาตรฐาธการ

ราฝงาธถางการเงิธฉบับปรับปรุง ซื่งจะนีพลบังฌับใช้ส ายรับงบการเงิธถี่นีรอบระฝะเวลาบัญชีถี่เริ่น

ใธยรือยลังวัธถี่ 1 นกราฌน 2564 นาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธดังกล่าวโด้รับการปรับปรุงยรือ

จัดใย้นีขื๊ธเม่ือใย้นีเธื๊อยาเถ่าเถีฝนกับนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธระยว่างประเถศ ไดฝส่วธใยญ่

เป็ธการอธิบาฝใย้ชัดเจธเกี่ฝวกับวิธีปฏิบัติถางการบัญชีและการใย้แธวปฏิบัติถางบัญชีกับพู้ใช้

นาตรฐาธ  

ปัจจุบัธฟ่าฝบริยารของบริผัถฯอฝู่ระยว่างการประเนิธพลกระถบถี่อาจนีต่องบการเงิธใธปึถี่เริ่นธ า

นาตรฐาธกลุ่นดังกล่าวนาถือปฏิบัติ 
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4. พลสะสนจากการเปลี่ฝธแปลงธไฝบาฝการบัญชีเธื่องจากการธ านาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธใยน่

นาถือปฏิบัติ 

 ตานถี่กล่าวใธยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธข้อ 3 บริผัถฯโด้ธ านาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฉบับถี่ 

15 นาถือปฏิ บัติ ใ ธร ะย ว่ างปึปัจจุ บัธ  ไดฝกิจการ โด้ เลื อกถี่ จ ะ โน่ ปรั บฝ้อธยลั งงบการ เงิ ธ                                              

ปกึ่อธถี่แสดงเปรีฝบเถีฝบ 

 จ าธวธเงิธของราฝการปรับปรุงถี่นีพลกระถบต่อราฝการใธงบก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จส ายรับป ึ                                   

ส๊ิธสุดวัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 แสดงโด้ดังธี๊ 

(ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 

ตานธไฝบาฝการ

บัญชีเดิน ลดลง 

ตานนาตรฐาธการ

ราฝงาธถาง

การเงิธ ฉบับถี่ 15 

งบก าโรขาดถธุเบด็เสรจ็    

ราฝโด้จากการขาฝ 2,025,442 1,552 2,023,890 

ฌ่าใช้จ่าฝใธการขาฝและจดัจ ายธ่าฝ 28,569 1,552 27,017 

5. ธไฝบาฝการบัญชีถี่ส าฌัญ 

5.1 การรับรู้ราฝโด้ 

 ขาฝสิธฌ้า 

 ราฝโด้จากการขาฝสิธฌ้ารบัรู้เนื่อบริผัถฯโด้ไอธอ าธาจฌวบฌุนใธสิธฌ้าใย้แก่ลูกฌ้าแล้ว กล่าวฌือ เนื่อนีการ

ส่งนอบสิธฌ้า ราฝโด้จากการขาฝแสดงตานนูลฌ่าถี่โด้รับยรือฌาดว่าจะโด้รับส ายรับสิธฌ้าถี่โด้ส่งนอบ

ยลังจากยักส่ิงตอบแถธถี่จะจ่าฝใย้กับลูกฌ้า ไดฝโน่รวนภาผีนูลฌ่าเม่ิน 

ดอกเบ๊ีฝรับ 

 ดอกเบ๊ีฝรับถือเปธ็ราฝโด้ตานเกณท์ฌงฌ้างไดฝฌ าธืงถืงอัตราพลตอบแถธถี่แถ้จริง 

 เงิธปธัพลรับ 

 เงิธปธัพลรับถือเปธ็ราฝโด้เนื่อบริผัถฯนีสิถธิใธการรับเงิธปธัพล 

5.2 เงิธสดและราฝการเถีฝบเถ่าเงิธสด 

 เงิธสดและราฝการเถีฝบเถ่าเงิธสด ยนาฝถืง เงิธสดและเงิธฟากธธาฌาร และเงิธลงถุธระฝะส๊ัธถี่นี

สภามฌล่องสูง ซื่งถืงก ายธดจ่าฝฌืธภาฝใธระฝะเวลาโน่เกิธ 3 เดือธธับจากวัธถี่โด้นาและโน่นีข้อจ ากัดใธ

การเบิกใช้ 
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5.3 ลูกยธี๊การฌ้า 

 ลูกยธี๊การฌ้าแสดงนูลฌ่าตานจ าธวธนูลฌ่าสุถธิถี่จะโด้รับ บริผัถฯบัธถืกฌ่าเพื่อยธี๊สงสัฝจะสูญส ายรับพล

ขาดถุธไดฝประนาณถี่อาจเกิดข๊ืธจากการเก็บเงิธจากลูกยธี๊ โน่ โด้ ซ่ืงไดฝถั่วโปมิจารณาจาก

ประสบการณ์การเก็บเงิธและการวิเฌราะย์อาฝุยธี๊  

5.4 สิธฌ้าฌงเยลือ 

สิธฌ้าส าเร็จรูปและสิธฌ้าระยว่างพลิตแสดงนูลฌ่าตานราฌาถุธตานวิธีเข้าก่อธออกก่อธ ยรือนูลฌ่าสุถธิถี่

จะโด้รับแล้วแต่ราฌาใดจะต ่ากว่า ราฌาถุธดังกล่าววัดนูลฌ่าตานวิธีต้ธถุธนาตรฐาธซ่ืงใกล้เฌีฝงกับต้ธถุธ

จริง และประกอบด้วฝต้ธถุธวัตถุดิบ แรงงาธและฌ่าไสยุ้ฝใธการพลิต 

 วัตถุดิบ อะโยล่และวัสดุไรงงาธแสดงนูลฌ่าตานราฌาถุธถัวเฉลี่ฝยรือนูลฌ่าสุถธิถี่จะโด้รับแล้วแต่ราฌาใด

จะต ่ากว่า และจะถือเปธ็ส่วธยธื่งของต้ธถุธการพลิตเนื่อนีการเบิกใช้ 

5.5 เงิธลงถุธ 

 เงิธลงถุธใธตราสารถุธถี่โน่อฝู่ใธฌวานต้องการของตลาดถือเป็ธเงิธลงถุธถั่วโป ซ่ืงแสดงใธราฌาถุธ

สุถธิจากฌ่าเพื่อการด้อฝฌ่า (ถ้านี)   

 บริผัถฯใช้วิธีถัวเฉลี่ฝถ่วงธ ๊ายธักใธการฌ าธวณต้ธถุธของเงิธลงถุธ  

5.6 อสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธ 

 บริผัถฯบัธถืกนูลฌ่าเริ่นแรกของอสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธใธราฌาถุธซ่ืงรวนต้ธถุธการถ าราฝการ 

ยลังจากธั๊ธ บริผัถฯจะบัธถืกอสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธด้วฝราฌาถุธยักฌ่าเส่ือนราฌาสะสนและฌ่า

เพื่อการด้อฝฌ่า (ถ้านี) 

 ฌ่าเสื่อนราฌาของอสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธฌ าธวณจากราฌาถุธไดฝวิธีเส้ธตรงตานอาฝุการใย้

ประไฝชธ์ไดฝประนาณ 20 ป ึและ 40 ปึ ฌ่าเสื่อนราฌาของอสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธรวนอฝู่ใธการ

ฌ าธวณพลการด าเธิธงาธ 

 บริผัถฯรับรู้พลต่างระยว่างจ าธวธเงิธถี่โด้รับสุถธิจากการจ ายธ่าฝกับนูลฌ่าตานบัญชีของสิธถรัมฝ์ใธ

ส่วธของก าโรยรือขาดถุธใธปถึี่ตัดราฝการอสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธออกจากบัญชี 
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5.7 ถี่ดิธ อาฌารและอุปกรณ์ และฌ่าเสื่อนราฌา 

 ถี่ดิธแสดงนูลฌ่าตานราฌาถุธ อาฌารและอุปกรณ์แสดงนูลฌ่าตานราฌาถุธยักฌ่าเสื่อนราฌาสะสน และฌ่า

เพื่อการด้อฝฌ่าของสิธถรัมฝ์ (ถ้านี) 

ฌ่าเสื่อนราฌาของอาฌารและอุปกรณ์ฌ าธวณจากราฌาถุธไดฝวิธีเส้ธตรงตานอาฝุการใย้ประไฝชธ์

ไดฝประนาณดังธี๊ 

ส่วธปรับปรุงถี่ดิธ - 20  ป ึ

อาฌาร  - 20, 40  ป ึ

ส่วธปรับปรุงอาฌาร - 5 - 25  ป ึ

เฌรื่องจักรและอุปกรณ์ไรงงาธ - 3 - 20  ป ึ

เฌรื่องนือและเฌรื่องใช้ - 1 - 20  ป ึ

แน่มินม์  - 1 - 10  ป ึ

เฌรื่องตกแต่ง ติดตั๊ง และอุปกรณ์ส าธักงาธ - 3 - 10  ป ึ

ฝาธมายธะ - 10  ป ึ

ฌ่าเสื่อนราฌารวนอฝู่ใธการฌ าธวณพลการด าเธิธงาธ 

โน่นีการฌิดฌ่าเสื่อนราฌาส ายรับถี่ดิธและสิธถรัมฝ์ระยว่างติดตั๊งและก่อสร้าง 

บริผัถฯตัดราฝการถี่ดิธ อาฌารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เนื่อจ ายธ่าฝสิธถรัมฝ์ยรือฌาดว่าจะโน่โด้รับ

ประไฝชธ์เชิงเศรผฐกิจใธอธาฌตจากการใช้ยรือการจ ายธ่าฝสิธถรัมฝ์ ราฝการพลก าโรยรือขาดถุธจาก

การจ ายธ่าฝสิธถรัมฝ์ จะรับรู้ใธส่วธของก าโรยรือขาดถุธเนื่อบริผัถฯตัดราฝการสิธถรัมฝ์ธั๊ธออกจาก

บัญช ี

5.8 สิธถรัมฝ์โน่นีตัวตธ 

สิธถรัมฝ์โน่นีตัวตธแสดงนูลฌ่าตานราฌาถุธยักฌ่าตัดจ ายธ่าฝสะสนและฌ่าเพื่อการด้อฝฌ่าสะสน    (ถ้านี) 

ของสิธถรัมฝ์ธั๊ธ 

บริผัถฯตัดจ ายธ่าฝสิธถรัมฝ์โน่นีตัวตธถี่นีอาฝุการใย้ประไฝชธ์จ ากัดอฝ่างนีระบบตลอดอาฝุการใย้

ประไฝชธ์เชิงเศรผฐกิจของสิธถรัมฝ์ธั๊ธ และจะประเนิธการด้อฝฌ่าของสิธถรัมฝ์ดังกล่าวเนื่อนี          

ข้อบ่งช๊ีว่าสิธถรัมฝ์ธั๊ธเกิดการด้อฝฌ่า บริผัถฯจะถบถวธระฝะเวลาการตัดจ ายธ่าฝและวิธีการ             

ตัดจ ายธ่าฝของสิธถรัมฝ์โน่นีตัวตธดังกล่าวถุกส๊ิธปึเป็ธอฝ่างธ้อฝ ฌ่าตัดจ ายธ่าฝรับรู้เป็ธฌ่าใช้จ่าฝใธ

ส่วธของก าโรยรือขาดถุธ 

สิธถรัมฝ์โน่นีตัวตธถี่นีอาฝุการใย้ประไฝชธ์จ ากัดนีดังธี๊ 

      อาฝุการใย้ประไฝชธ์ 

ไปรแกรนฌอนมิวเตอร์   3 - 10 ป ึ
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5.9 ราฝการธุรกิจกับบุฌฌลยรือกิจการถี่เกี่ฝวข้องกัธ 

บุฌฌลยรือกิจการถี่เกี่ฝวข้องกัธกับบริผัถฯ ยนาฝถืง บุฌฌลยรือกิจการถี่นีอ าธาจฌวบฌุนบริผัถฯ ยรือ

ถูกบริผัถฯฌวบฌุนโน่ว่าจะเปธ็ไดฝถางตรงยรือถางอ้อน ยรืออฝู่ภาฝใต้การฌวบฌุนเดีฝวกัธกับบริผัถฯ 

ธอกจากธี๊บุฌฌลยรือกิจการถี่เกี่ฝวข้องกัธฝังยนาฝรวนถืงบริผัถร่วนและบุฌฌลยรือกิจการถี่นีสิถธิออก

เสีฝงไดฝถางตรงยรือถางอ้อนซื่งถ าใย้นีอิถธิมลอฝ่างเป็ธสาระส าฌัญต่อบริผัถฯ พู้บริยารส าฌัญ 

กรรนการยรือมธักงาธของบริผัถฯถี่นีอ าธาจใธการวางแพธและฌวบฌุนการด าเธิธงาธของบริผัถฯ 

5.10 สัญญาเช่าระฝะฝาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ถี่ฌวานเสี่ฝงและพลตอบแถธของฌวานเป็ธเจ้าของส่วธใยญ่โด้ไอธโปใย้กับพู้เช่าถือ

เปธ็สัญญาเช่าการเงิธ สัญญาเช่าการเงิธจะบัธถืกเปธ็ราฝจ่าฝฟา่ฝถุธด้วฝนูลฌ่าฝุติธรรนของสิธถรัมฝ์

ถี่เช่ายรือนูลฌ่าปัจจุบัธสุถธิของจ าธวธเงิธถี่ต้องจ่าฝตานสัญญาเช่าแล้วแต่นูลฌ่าใดจะต ่ากว่า ภาระ

พูกมัธตานสัญญาเช่ายักฌ่าใช้จ่าฝถางการเงิธจะบัธถืกเป็ธยธี๊สิธระฝะฝาว ส่วธดอกเบ๊ีฝจ่าฝจะบัธถืกใธ

ส่วธของก าโรยรือขาดถุธตลอดอาฝุของสัญญาเช่า สิธถรัมฝ์ถี่โด้นาตานสัญญาเช่าการเงิธจะฌิดฌ่า

เส่ือนราฌาตลอดอาฝุการใช้งาธของสิธถรัมฝ์ถี่เช่ายรืออาฝุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระฝะเวลาใดจะต ่ากว่า  

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ถี่ฌวานเสี่ฝงและพลตอบแถธของฌวานเป็ธเจ้าของส่วธใยญ่โน่โด้ไอธโปใย้กับ           

พู้เช่าถือเป็ธสัญญาเช่าด าเธิธงาธ จ าธวธเงิธถี่จ่าฝตานสัญญาเช่าด าเธิธงาธรับรู้เป็ธฌ่าใช้จ่าฝใธส่วธ

ของก าโรยรือขาดถุธตานวิธีเส้ธตรงตลอดอาฝุของสัญญาเช่า 

5.11 เงิธตราต่างประเถศ 

 บริผัถฯแสดงงบการเงิธเปธ็สกุลเงิธบาถ ซื่งเปธ็สกุลเงิธถี่ใช้ใธการด าเธิธงาธของบริผัถฯ 

 ราฝการถี่เป็ธเงิธตราต่างประเถศแปลงฌ่าเป็ธเงิธบาถไดฝใช้อัตราแลกเปลี่ฝธ ณ วัธถี่เกิดราฝการ 

สิธถรัมฝ์และยธี๊สิธถี่เป็ธตัวเงิธซื่งอฝู่ใธสกุลเงิธตราต่างประเถศโด้แปลงฌ่าเป็ธเงิธบาถไดฝใช้อัตรา

แลกเปลี่ฝธ ณ วัธส๊ิธรอบระฝะเวลาราฝงาธ 

ก าโรและขาดถุธถี่ เกิดจากการเปลี่ฝธแปลงใธอัตราแลกเปลี่ฝธโด้รวนอฝู่ ใธการฌ าธวณพล                           

การด าเธิธงาธ 

5.12 การด้อฝฌ่าของสิธถรัมฝ์ 

 ถุกวัธส๊ิธรอบระฝะเวลาราฝงาธ บริผัถฯจะถ าการประเนิธการด้อฝฌ่าของถี่ดิธ อาฌารและอุปกรณ์ยรือ

สิธถรัมฝ์ถี่โน่นีตัวตธอ่ืธของบริผัถฯยากนีข้อบ่งชี๊ว่าสิธถรัมฝ์ดังกล่าวอาจด้อฝฌ่า บริผัถฯรับรู้ขาดถุธ

จากการด้อฝฌ่าเนื่อนูลฌ่าถี่ฌาดว่าจะโด้รับฌืธของสิธถรัมฝ์นีนูลฌ่าต ่ากว่านูลฌ่าตานบัญชีของสิธถรัมฝ์

ธั๊ธ ถั๊งธี๊นูลฌ่าถี่ฌาดว่าจะโด้รับฌืธยนาฝถืงนูลฌ่าฝุติธรรนยักต้ธถุธใธการขาฝของสิธถรัมฝ์ยรือนูลฌ่า

จากการใช้สิธถรัมฝ์แล้วแต่ราฌาใดจะสูงกว่า 

 บริผัถฯจะรับรู้ราฝการขาดถุธจากการด้อฝฌ่าใธส่วธของก าโรยรือขาดถุธ 

ยากใธการประเนิธการด้อฝฌ่าของสิธถรัมฝ์ นีข้อบ่งชี๊ถี่แสดงใย้เย็ธว่าพลขาดถุธจากการด้อฝฌ่าของ

สิธถรัมฝ์ถี่รับรู้ใธงวดก่อธโด้ยนดโปยรือลดลง บริผัถฯจะประนาณนูลฌ่าถี่ฌาดว่าจะโด้รับฌืธของ

สิธถรัมฝ์ธั๊ธ และจะกลับราฝการพลขาดถุธจากการด้อฝฌ่าถี่รับรู้ใธงวดก่อธก็ต่อเนื่อนีการเปลี่ฝธแปลง

ประนาณการถี่ใช้ก ายธดนูลฌ่าถี่ฌาดว่าจะโด้รับฌืธภาฝยลังจากการรับรู้พลขาดถุธจากการด้อฝฌ่าฌรั๊ง

ล่าสุด ไดฝนูลฌ่าตานบัญชีของสิธถรัมฝ์ถี่เม่ินข๊ืธจากการกลับราฝการพลขาดถุธจากการด้อฝฌ่าต้องโน่
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สูงกว่านูลฌ่าตานบัญชีถี่ฌวรจะเปธ็ยากกิจการโน่เฌฝรับรู้พลขาดถุธจากการด้อฝฌ่าของสิธถรัมฝ์ใธงวด

ก่อธ ๆ บริผัถฯจะบัธถืกกลับราฝการพลขาดถุธจากการด้อฝฌ่าของสิธถรมัฝ์ไดฝรับรู้โปฝังส่วธของก าโร

ยรือขาดถุธถัธถี 

5.13 พลประไฝชธ์ของมธักงาธ 

 พลประไฝชธ์ระฝะสั๊ธของมธักงาธ 

 บริผัถฯรับรู้เงิธเดือธ ฌ่าจ้าง ไบธัส และเงิธสนถบกองถุธประกัธสังฌนเปธ็ฌ่าใช้จ่าฝเนื่อเกิดราฝการ 

 พลประไฝชธ์ยลังออกจากงาธของมธักงาธและพลประไฝชธ์ระฝะฝาวอื่ธของมธักงาธ 

 ไฌรงการสนถบเงิธ 

 บริผัถฯและมธักงาธโด้ร่วนกัธจัดตั๊งกองถุธส ารองเลี๊ฝงชีม ซ่ืงประกอบด้วฝเงิธถี่มธักงาธจ่าฝสะสน

และเงิธถี่บริผัถฯจ่าฝสนถบใย้เป็ธราฝเดือธ สิธถรัมฝ์ของกองถุธส ารองเลี๊ฝงชีมโด้แฝกออกจาก

สิธถรัมฝ์ของบริผัถฯ เงิธถี่บริผัถฯจ่าฝสนถบกองถุธส ารองเลี๊ฝงชีมบัธถืกเป็ธฌ่าใช้จ่าฝใธปึถี่เกิด

ราฝการ 

 ไฌรงการพลประไฝชธ์ยลังออกจากงาธและพลประไฝชธ์ระฝะฝาวอ่ืธของมธักงาธ 

 บริผัถฯนีภาระส ายรับเงิธชดเชฝถี่ต้องจ่าฝใย้แก่มธักงาธเนื่อออกจากงาธตานกฎยนาฝแรงงาธ และ

ไฌรงการพลประไฝชธ์ระฝะฝาวอ่ืธของมธักงาธ โด้แก่ ไฌรงการเงิธรางวัลการปฏิบัติงาธฌรบก ายธด

ระฝะเวลา บริผัถฯถือว่าเงิธชดเชฝดังกล่าวเปธ็ไฌรงการพลประไฝชธ์ยลังออกจากงาธส ายรับมธักงาธ  

 บริผัถฯฌ าธวณยธี๊สิธตานไฌรงการพลประไฝชธ์ยลังออกจากงาธของมธักงาธ และไฌรงการ

พลประไฝชธ์ระฝะฝาวอ่ืธของมธักงาธ ไดฝใช้วิธีฌิดลดแต่ละยธ่วฝถี่ประนาณการโว้ (Projected Unit 

Credit Method) ไดฝพู้เชี่ฝวชาญอิสระโด้ถ าการประเนิธภาระพูกมัธดังกล่าวตานยลักฌณิตศาสตร์

ประกัธภัฝ  

 พลก าโรยรือขาดถุธจากการประนาณการตานยลักฌณิตศาสตร์ประกัธภัฝส ายรับไฌรงการพลประไฝชธ์

ยลังออกจากงาธของมธักงาธจะรับรู้ถัธถีใธก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอ่ืธ และพลก าโรยรือขาดถุธจากการ

ประนาณการตานยลักฌณิตศาสตร์ประกัธภัฝส ายรับไฌรงการพลประไฝชธ์ระฝะฝาวอ่ืธของมธักงาธจะ

รับรู้ถัธถีใธก าโรยรือขาดถุธ 

5.14 ประนาณการยธี๊สิธ 

 บริผัถฯจะบัธถืกประนาณการยธี๊สิธโว้ใธบัญชีเนื่อภาระพูกมัธซื่งเป็ธพลนาจากเยตุการณ์ใธอดีตโด้

เกิดขื๊ธแล้ว และนีฌวานเป็ธโปโด้ฌ่อธข้างแธ่ธอธว่าบริผัถฯจะเสีฝถรัมฝากรเชิงเศรผฐกิจโปเม่ือปลด

เปลื๊องภาระพูกมัธธั๊ธ และบริผัถฯสานารถประนาณนูลฌ่าภาระพูกมัธธั๊ธโด้อฝ่างธ่าเช่ือถือ  

5.15 ภาผีเงิธโด้  

 ภาผีเงิธโด้ประกอบด้วฝภาผีเงิธโด้ปจัจุบัธและภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชี 

ภาผีเงิธโด้ปัจจุบัธ 

 บริผัถฯบัธถืกภาผีเงิธโด้ปัจจุบัธตานจ าธวธถี่ฌาดว่าจะจ่าฝใย้กับยธ่วฝงาธจัดเก็บภาผีของรัฐ ไดฝ

ฌ าธวณจากก าโรถางภาผีตานยลักเกณท์ถี่ก ายธดใธกฎยนาฝภาผีอากร 
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 ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชี 

 บริผัถฯบัธถืกภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีของพลแตกต่างช่ัวฌราวระยว่างราฌาตานบัญชีของสิธถรัมฝ์

และยธี๊สิธ ณ วัธส๊ิธรอบระฝะเวลาราฝงาธกับฐาธภาผีของสิธถรัมฝ์และยธี๊สิธถี่เกี่ฝวข้องธั๊ธ ไดฝใช้

อัตราภาผีถี่นีพลบังฌับใช้ ณ วัธส๊ิธรอบระฝะเวลาราฝงาธ  

 บริผัถฯรับรู้ยธี๊สิธภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีของพลแตกต่างช่ัวฌราวถี่ต้องเสีฝภาผีถุกราฝการ แต่รับรู้

สิธถรัมฝ์ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีส ายรับพลแตกต่างช่ัวฌราวถี่ใช้ยักภาผี รวนถั๊งพลขาดถุธถางภาผีถี่

ฝังโน่โด้ใช้ใธจ าธวธเถ่าถี่นีฌวานเปธ็โปโด้ฌ่อธข้างแธ่ถี่บริผัถฯจะนีก าโรถางภาผีใธอธาฌตเมีฝงมอถี่จะใช้

ประไฝชธ์จากพลแตกต่างช่ัวฌราวถี่ใช้ยักภาผีและพลขาดถุธถางภาผีถี่ฝังโน่โด้ใช้ธั๊ธ 

 บริผัถฯจะถบถวธนูลฌ่าตานบัญชีของสิธถรัมฝ์ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีถุกส๊ิธรอบระฝะเวลาราฝงาธ

และจะถ าการปรับลดนูลฌ่าตานบัญชีดังกล่าว ยากนีฌวานเป็ธโปโด้ฌ่อธข้างแธ่ว่าบริผัถฯจะโน่นีก าโรถาง

ภาผีเมีฝงมอต่อการธ าสิธถรัมฝ์ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีถั๊งยนดยรือบางส่วธนาใช้ประไฝชธ์ 

 บริผัถฯจะบัธถืกภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีไดฝตรงโปฝังส่วธของพู้ถือยุ้ธยากภาผีถี่เกิดขื๊ธเกี่ฝวข้องกับ

ราฝการถี่โด้บัธถืกไดฝตรงโปฝังส่วธของพู้ถือยุ้ธ  

5.16 การวดันลูฌา่ฝตุธิรรน 

 นูลฌ่าฝุติธรรน ยนาฝถืง ราฌาถี่ฌาดว่าจะโด้รับจากจากการขาฝสิธถรัมฝ์ยรือเป็ธราฌาถี่จะต้องจ่าฝเม่ือ

ไอธยธี๊สิธใย้พู้อ่ืธ ไดฝราฝการดังกล่าวเป็ธราฝการถี่เกิดขื๊ธใธสภามปกติระยว่างพู้ซื๊อและพู้ขาฝ (พู้ร่วน

ใธตลาด) ณ วัธถี่วัดนูลฌ่า บริผัถฯใช้ราฌาเสธอซื๊อขาฝใธตลาดถี่นีสภามฌล่องใธการวัดนูลฌ่าฝุติธรรน

ของสิธถรัมฝ์และยธี๊สิธซื่งนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธถี่เกี่ฝวข้องก ายธดใย้ต้องวัดนูลฌ่าด้วฝ

นูลฌ่าฝุติธรรน ฝกเว้ธใธกรณีถี่โน่นีตลาดถี่นีสภามฌล่องส ายรับสิธถรัมฝ์ยรือยธี๊สิธถี่นีลักผณะเดีฝวกัธ

ยรือโน่สานารถยาราฌาเสธอซื๊อขาฝใธตลาดถี่นีสภามฌล่องโด้ บริผัถฯจะประนาณนูลฌ่าฝุติธรรนไดฝใช้

เถฌธิฌการประเนิธนูลฌ่าถี่เยนาะสนกับแต่ละสถาธการณ์ และมฝาฝานใช้ข้อนูลถี่สานารถสังเกตโด้ถี่

เกี่ฝวข้องกับสิธถรัมฝ์ยรือยธี๊สิธถี่จะวัดนูลฌ่าฝุติธรรนธั๊ธใย้นากถี่สุด  

 ล าดับช๊ัธของนูลฌ่าฝุติธรรนถี่ ใช้วัดนูลฌ่าและเปิดเพฝนูลฌ่าฝุติธรรนของสิธถรัมฝ์และยธี๊สิธใธ                                

งบการเงิธแบ่งออกเปธ็สานระดับตานประเภถของข้อนูลถี่ธ านาใช้ใธการวัดนูลฌ่าฝุติธรรน ดังธี๊ 

 ระดับ 1  ใช้ข้อนูลราฌาเสธอซ๊ือขาฝของสิธถรัมฝ์ยรือยธี๊สิธอฝ่างเดีฝวกัธใธตลาดถี่นีสภามฌล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อนูลอ่ืธถี่สานารถสังเกตโดข้องสิธถรมัฝ์ยรือยธี๊สิธ โน่ว่าจะเปธ็ข้อนูลถางตรงยรือถางอ้อน 

 ระดับ 3 ใช้ข้อนูลถี่โน่สานารถสังเกตโด้ เช่ธ ข้อนูลเกี่ฝวกับกระแสเงิธใธอธาฌตถี่กิจการประนาณขื๊ธ  

 ถุกวัธส๊ิธรอบระฝะเวลาราฝงาธ บริผัถฯจะประเนิธฌวานจ าเป็ธใธการไอธราฝการระยว่างล าดับช๊ัธของ

นูลฌ่าฝุติธรรนส ายรับสิธถรัมฝ์และยธี๊สิธถี่ถืออฝู่ ณ วัธส๊ิธรอบระฝะเวลาราฝงาธถี่นีการวัดนูลฌ่า

ฝุติธรรนแบบเกิดขื๊ธประจ า 
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6. การใช้ดุลฝมิธิจและประนาณการถางบัญชีถี่ส าฌัญ 

 ใธการจัดถ างบการเงิธตานนาตรฐาธการราฝงาธถางการเงิธ ฟ่าฝบริยารจ าเป็ธต้องใช้ดุลฝมิธิจและ

การประนาณการใธเรื่องถี่นีฌวานโน่แธ่ธอธเสนอ การใช้ดุลฝมิธิจและการประนาณการดังกล่าวธี๊ส่งพล

กระถบต่อจ าธวธเงิธถี่แสดงใธงบการเงิธและต่อข้อนูลถี่แสดงใธยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธ พลถี่

เกิดขื๊ธจริงอาจแตกต่างโปจากจ าธวธถี่ประนาณการโว้ การใช้ดุลฝมิธิจและการประนาณการถี่ส าฌัญนี

ดังธี๊ 

ถี่ดิธ อาฌารและอุปกรณ์และฌ่าเสื่อนราฌา 

 ใธการฌ าธวณฌ่าเสื่อนราฌาของอาฌารและอุปกรณ์ ฟ่าฝบริยารจ าเป็ธต้องถ าการประนาณอาฝุการใย้

ประไฝชธ์และนูลฌ่าฌงเยลือเนื่อเลิกใช้งาธของอาฌารและอุปกรณ์ และต้องถบถวธอาฝุการใย้ประไฝชธ์

และนูลฌ่าฌงเยลือใยน่ยากนีการเปลี่ฝธแปลงเกิดขื๊ธ 

ธอกจากธี๊ ฟา่ฝบริยารจ าเปธ็ต้องสอบถาธการด้อฝฌ่าของถี่ดิธ อาฌารและอุปกรณ์ใธแต่ละช่วงเวลาและ

บัธถืกขาดถุธจากการด้อฝฌ่ายากฌาดว่านูลฌ่าถี่ฌาดว่าจะโด้รับฌืธต ่ากว่านูลฌ่าตานบัญชีของสิธถรัมฝ์

ธั๊ธ ใธการธี๊ฟ่าฝบริยารจ าเป็ธต้องใช้ดุลฝมิธิจถี่เกี่ฝวข้องกับการฌาดการณ์ราฝโด้และฌ่าใช้จ่าฝใธ

อธาฌตซ่ืงเกี่ฝวเธื่องกับสิธถรัมฝ์ธั๊ธ 

 การรับประกัธสิธฌ้าเม่ือสร้างฌวานเชื่อนั่ธแก่ลูกฌ้า 

ใธการประนาณฌ่าใช้จ่าฝการรับประกัธสิธฌ้า ฟา่ฝบริยารจ าเปธ็ต้องใช้ดุลฝมิธิจใธการประนาณฌ่าใช้จ่าฝ

ถี่ จ ะ เ กิ ด ขื๊ ธ จ า ก ก า ร รั บ ฌื ธ ย รื อ ซ่ อ น แ ซ น สิ ธ ฌ้ า  ส า ย รั บ สิ ธ ฌ้ า ถี่ ข า ฝ ร ะ ย ว่ า ง ปึ แ ล ะ นี                             

การรับประกัธ ไดฝฌ าธืงถืงประสบการณ์ใธอดีตและข้อนูลการเรีฝกร้องฌ่าเสีฝยาฝจากการรับประกัธถี่นี

อฝู่ใธขณะธั๊ธ 

ฌดีภอ๋งร้อง 

บริผัถฯนียธี๊สิธถี่อาจจะเกิดขื๊ธจากการถูกภอ๋งร้องเรีฝกฌ่าเสีฝยาฝ ใธการธี๊ฟ่าฝบริยารจ าเป็ธต้องใช้

ดุลฝมิธิจใธการประเนิธพลของฌดีถี่ถูกภอ๋งร้อง  
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7. ราฝการธุรกิจกับกิจการถี่เกี่ฝวข้องกัธ 

ใธระยว่างปึ บริผัถฯนีราฝการธุรกิจถี่ส าฌัญกับบุฌฌลยรือกิจการถี่เกี่ฝวข้องกัธ ราฝการธุรกิจดังกล่าว

เปธ็โปตานเงื่อธโขถางการฌ้าและเกณท์ตานถี่ตกลงกัธระยว่างบริผัถฯและบุฌฌลยรือกิจการถี่เกี่ฝวข้อง

กัธเยล่าธั๊ธ ซ่ืงเปธ็โปตานปกติธุรกิจไดฝสานารถสรุปโด้ดังธี๊ 

 (ยธ่วฝ: ล้าธบาถ) 

 2563 2562 ธไฝบาฝการก ายธดราฌา 

ราฝการธุรกิจกับกิจการถี่เกี่ฝวข้องกัธ    

ราฝโด้จากการขาฝ 102 178 ราฌาถธุบวกก าโรส่วธเม่ิน 

ราฝโด้อื่ธ 2 1 ราฌาถธุบวกก าโรส่วธเม่ิน 

ซื๊อวัตถุดิบและสิธฌ้าส าเร็จรูป 282 427 ราฌาถธุบวกก าโรส่วธเม่ิน 

ซื๊อสิธถรัมฝ ์ 1 2 ราฌาถีต่กลงร่วนกธั 

ฌ่าลิขสิถธํิ 15 25 ร้อฝละ 2 ของฝอดขาฝสุถธิ 

ฝอดฌงฌ้างระยว่างบริผัถฯและกิจการถี่ เกี่ฝวข้องกัธ ณ วัธถี่  30 กัธฝาฝธ 2563 และ 2562                                               

นีราฝละเอีฝดดังธี๊ 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2563 2562 

ลกูยธี๊การฌา้และลกูยธี๊อื่ธ - กจิการถี่เกี่ฝวขอ้งกธั (ยนาฝเยต ุ10)   

ลูกยธี๊การฌ้า - กิจการถี่เกี่ฝวข้องกัธ   

   บริผัถถี่เกี่ฝวข้องกัธ 16,696 31,765 

ลูกยธี๊อื่ธ - กิจการถี่เกี่ฝวข้องกัธ   

   บริผัถถี่เกี่ฝวข้องกัธ 262 38 

เจ้ายธี๊การฌา้และเจา้ยธี๊อื่ธ - กจิการถี่เกี่ฝวขอ้งกธั (ยนาฝเยต ุ17)   

เจ้ายธี๊การฌ้า - กิจการถี่เกี่ฝวข้องกัธ   

   บริผัถถี่เกี่ฝวข้องกัธ 54,596 74,128 

เจ้ายธี๊อื่ธ - กิจการถี่เกี่ฝวข้องกัธ   

   บริผัถถี่เกี่ฝวข้องกัธ 550 598 

ฌ่าลิขสิถธํิฌ้างจ่าฝ - กิจการถี่เกี่ฝวข้องกัธ   

   บริผัถถี่เกี่ฝวข้องกัธ 3,959 5,895 

 ฌ่าตอบแถธกรรนการและพู้บริยาร 

 ใธระยว่างปึส๊ิธสุดวัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 และ 2562 บริผัถฯนีฌ่าใช้จ่าฝพลประไฝชธ์มธักงาธถี่ใย้แก่

กรรนการและพู้บริยาร ดังต่อโปธี๊ 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2563 2562 

พลประไฝชธ์ระฝะส๊ัธ 56,719 88,507 

พลประไฝชธ์ยลังออกจากงาธ 3,106 10,975 

รวน 59,825 99,482 
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8. เงิธสดและราฝการเถีฝบเถ่าเงิธสด 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2563 2562 

เงิธสด 377 398 

เงิธฟากธธาฌาร 475,475 443,101 

รวน 475,852 443,499 

 ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 เงิธฟากธธาฌารนีอัตราดอกเบ๊ีฝระยว่างร้อฝละ 0.05 ถืง 0.75 ต่อป ึ

(2562: ร้อฝละ 0.05 ถืง 1.20 ต่อป)ึ 

9. เงิธลงถุธชั่วฌราว 

 ฝอดฌงเยลือธี๊ ฌือ เงิธฟากประจ ากับธธาฌารยลาฝแย่ง ซื่งถืงก ายธดจ่าฝฌืธภาฝใธระฝะเวลานากกว่า 3 

เดือธธับจากวัธถี่โด้นาและโน่นีข้อจ ากัดใธการเบิกใช้ 

10. ลูกยธี๊การฌ้าและลูกยธี๊อื่ธ  

    (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2563 2562 

ลูกยธี๊การฌ้า - กิจการถี่เกี่ฝวข้องกัธ   

อาฝุยธี๊ฌงฌ้างธับจากวัธถี่ถืงก ายธดช าระ   

ฝังโน่ถงืก ายธดช าระ 16,696 29,230 

ฌ้างช าระโน่เกิธ 3 เดือธ - 2,535 

รวนลูกยธี๊การฌ้า - กิจการถี่เกี่ฝวข้องกัธ 16,696 31,765 

ลูกยธี๊การฌ้า - กิจการถี่โน่เกี่ฝวข้องกัธ   

อาฝุยธี๊ฌงฌ้างธับจากวัธถี่ถืงก ายธดช าระ   

ฝังโน่ถงืก ายธดช าระ 360,179 445,832 

ฌ้างช าระโน่เกิธ 3 เดือธ 2 333 

รวนลูกยธี๊การฌ้า - กิจการถี่โน่เกี่ฝวข้องกัธ 360,181 446,165 

รวนลูกยธี๊การฌ้า - สุถธิ 376,877 477,930 

ลูกยธี๊อื่ธ   

ลูกยธี๊อื่ธ - กิจการถี่เกี่ฝวข้องกัธ 262 38 

ลูกยธี๊อื่ธ - กิจการถี่โน่เกี่ฝวข้องกัธ 562 1,167 

รวนลูกยธี๊อื่ธ - สุถธิ 824 1,205 

รวนลูกยธี๊การฌ้าและลูกยธี๊อื่ธ - สุถธิ 377,701 479,135 
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11. สิธฌ้าฌงเยลือ 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

  

ราฌาถธุ 

การปรับลดราฌาถุธใย้

เปธ็นูลฌ่าสถุธิถี่จะโดร้ับ สิธฌ้าฌงเยลือ - สุถธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

สิธฌ้าส าเร็จรูป 34,823 55,098 (581) (6,127) 34,242 48,971 

สิธฌ้าระยว่างพลิต 24,079 33,685 (169) (588) 23,910 33,097 

วัตถุดิบ 80,139 91,732 (3,448) (3,329) 76,691 88,403 

วัตถุดิบระยว่างถาง 11,093 17,535 - - 11,093 17,535 

อะโยล่และวัสดุไรงงาธ 1,778 3,061 - - 1,778 3,061 

รวน 151,912 201,111 (4,198) (10,044) 147,714 191,067 

ใธระยว่างปึปัจจุบัธ บริผัถฯกลับราฝการปรับลดราฌาถุธของสิธฌ้าฌงเยลือใย้เป็ธนูลฌ่าสุถธิถี่จะโด้รับ

เปธ็จ าธวธ 6 ล้าธบาถ (2562: 2 ล้าธบาถ) ไดฝแสดงเปธ็ส่วธยธื่งของต้ธถุธขาฝ  

12. เงิธลงถุธระฝะฝาว 

 

ช่ือบริผัถ 

 

ลักผณะธุรกิจ 

จัดตั๊งขื๊ธ

ใธประเถศ 

 

ถุธช าระแล้ว 

 

สัดส่วธเงิธลงถุธ 

 

ราฌาถุธ 

   2563 2562 2563 2562 2563 2562 

     ร้อฝละ ร้อฝละ มัธบาถ มัธบาถ 

HI-LEX Vietnam 

Co., Ltd. 

พลิตชิ๊ธส่วธ

 ฝาธฝธต์ 

เวีฝดธาน 211,092                

ล้าธดอง

เวีฝดธานยรือ 

11.15 ล้าธ

เยรีฝญสยรัฐ 

211,092                

ล้าธดอง

เวีฝดธานยรือ 

11.15 ล้าธ

เยรีฝญสยรัฐ 

6.28 6.28 25,704 

 

 

 

 

25,704 
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13. อสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธ 

 นูลฌ่าตานบัญชีของอสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธของบริผัถฯโด้แก่ถี่ดิธและส่ิงปลูกสร้าง ณ วัธถี่   

30 กัธฝาฝธ 2563 และ 2562 แสดงโด้ดังธี๊ 

  (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 

ถี่ดิธและส่วธ

ปรับปรุงถี่ดิธ 

อาฌารและส่วธ

ปรับปรุงอาฌาร  รวน 

ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563:    

ราฌาถธุ 93,510 161,877 255,387 

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

นูลฌ่าตานบัญชี - สุถธิ 89,434 31,350 120,784 

ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2562:    

ราฌาถธุ 93,510 161,877 255,387 

ยัก: ฌ่าเสื่อนราฌาสะสน (4,076) (128,432) (132,508) 

นูลฌ่าตานบัญชี - สุถธิ 89,434 33,445 122,879 

 การกระถบฝอดนูลฌ่าตานบัญชีของอสังยารินถรัมฝ์เม่ือการลงถุธส ายรับปึ 2563 และ 2562 แสดงโด้

ดังธี๊ 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2563 2562 

นูลฌ่าตานบัญชีต้ธป ึ 122,879 125,006 

ฌ่าเสื่อนราฌา (2,095) (2,127) 

นูลฌ่าตานบัญชีปลาฝป ึ 120,784 122,879 

 นูลฌ่าฝุติธรรนของอสังยารินถรมัฝ์เม่ือการลงถุธ ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 และ 2562 แสดงโด้ดังธี๊ 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2563 2562 

ถี่ดิธ 332,400 332,400 

อาฌาร 68,400 68,400 

รวน 400,800 400,800 

 นูลฌ่าฝุติธรรนประเนิธไดฝพู้ประเนิธราฌาอิสระซื่งใช้เกณท์ราฌาตลาดส ายรับถี่ดิธและใช้เกณท์วิธีต้ธถุธ

ถดแถธส ายรับอาฌาร ล าดับช๊ัธของนูลฌ่าฝุติธรรนดังกล่าวถือเปธ็ระดับ 2 
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14. ถี่ดิธ อาฌารและอุปกรณ์ 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

   เฌรื่องจักร  เฌรื่องตกแต่ง   

   อุปกรณ์  ติดตั๊ง อุปกรณ์   

 ถี่ดิธและ อาฌารและ ไรงงาธ  ส าธักงาธ สิธถรัมฝ์  

 ส่วธปรับปรุง ส่วธปรับปรุง และอุปกรณ์  และอุปกรณ์ ระยว่างติดตั๊ง  

 ถี่ดิธ อาฌาร ไรงงาธอื่ธ ฝาธมายธะ ด าเธิธงาธอื่ธ และก่อสร้าง รวน 

ราฌาถธุ        
1 ตุลาฌน 2561 142,981 577,086 1,231,252 12,726 98,746 57,300 2,120,091 

ซื๊อเม่ิน - 1,131 9,020 - 3,519 113,130 126,800 

จ ายธ่าฝ/ตัดจ ายธ่าฝ - - (13,277) - (9,266) - (22,543) 

ไอธเข้า (ออก) - 45,964 31,782 - 5,574 (73,845) 9,475 

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

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

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

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

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

ฌ่าเสือ่นราฌาสะสน        

1 ตุลาฌน 2561 171 191,753 865,441 4,690 82,775 - 1,144,830 

ฌ่าเสื่อนราฌาส ายรับปึ 36 17,031 93,803 1,799 6,521 - 119,190 

ฌ่าเสื่อนราฌาส ายรับส่วธ

ถี่จ ายธ่าฝ/             

ตัดจ ายธ่าฝ - - (9,958) - (9,214) - (19,172) 

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

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

ฌ่าเสื่อนราฌาส ายรับส่วธ

ถี่จ ายธ่าฝ/             

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

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

นลูฌา่สถุธติานบญัช ี        

30 กัธฝาฝธ 2562 
142,774 415,397 309,491 6,237 18,491 96,585 988,975 

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

ฌ่าเสือ่นราฌาส ายรบัปึ        

2562 (จ าธวธ 110 ล้าธบาถ รวนอฝู่ใธต้ธถุธขาฝ ส่วธถี่เยลือรวนอฝู่ใธฌ่าใช้จ่าฝใธการขาฝและบริยาร)  119,190 

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

 ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 บริผัถฯนีฝอดฌงเยลือของอุปกรณ์ซื่งโด้นาภาฝใต้สัญญาเช่าการเงิธ ไดฝ

นีนูลฌ่าสุถธิตานบัญชีเปธ็จ าธวธเงิธ 2 ล้าธบาถ (2562: 3 ล้าธบาถ) 

 ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 บริผัถฯนีอาฌารและอุปกรณ์จ าธวธยธื่งซื่งตัดฌ่าเสื่อนราฌายนดแล้วแต่ฝัง

ใช้งาธอฝู่ นูลฌ่าตานบัญชีก่อธยักฌ่าเสื่อนราฌาสะสนของสิธถรัมฝ์ดังกล่าวนีจ าธวธเงิธประนาณ 553 

ล้าธบาถ (2562: 486 ล้าธบาถ)  
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15. สธิถรมัฝโ์นน่ตีวัตธ 

นูลฌ่าตานบัญชีของสิธถรมัฝ์โน่นีตัวตธ ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 และ 2562 แสดงโดด้ังธี ๊

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 

ไปรแกรน

ฌอนมิวเตอร ์

ไปรแกรน

ฌอนมิวเตอร์

ระยว่างติดตั๊ง 

 

รวน 

ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563:    

ราฌาถธุ 88,660 - 88,660 

ยัก: ฌ่าตัดจ ายธ่าฝสะสน (78,459) - (78,459) 

นูลฌ่าตานบัญชี - สุถธิ 10,201 - 10,201 

ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2562:    

ราฌาถธุ 81,710 5,930 87,640 

ยัก: ฌ่าตัดจ ายธ่าฝสะสน (73,427) - (73,427) 

นูลฌ่าตานบัญชี - สุถธิ 8,283 5,930 14,213 

การกระถบฝอดนูลฌ่าตานบัญชีของสิธถรัมฝ์โนน่ีตัวตธส ายรับป ึ2563 และ 2562 แสดงโด้ดงัธี ๊

   (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

   2563 2562 

นูลฌ่าตานบัญชีต้ธป ึ   14,213 15,999 

ซ๊ือเม่ิน   1,020 5,003 

ฌ่าตัดจ ายธ่าฝ   (5,032) (6,789) 

นูลฌ่าตานบัญชีปลาฝป ึ   10,201 14,213 

 ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2562 บริผัถฯนีฝอดฌงเยลือของสิธถรัมฝ์โน่นีตัวตธซื่งโด้นาภาฝใต้สัญญาเช่า

การเงิธ ไดฝนีนูลฌ่าสุถธิตานบัญชีเปธ็จ าธวธเงิธ 1 ล้าธบาถ 

16. เงิธกู้ฝืนระฝะสั๊ธจากธธาฌาร 

  (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 อัตราดอกเบ๊ีฝ 

(ร้อฝละต่อป)ึ 

 

2563 

 

2562 

ตั๋วสัญญาใช้เงิธ 1.45 100,000 - 

 เงิธกู้ฝืนระฝะส๊ัธจากธธาฌารเปธ็เงิธกู้ฝืนสกุลเงิธบาถและโน่ต้องใช้ยลักถรัมฝ์ฌ ๊าประกัธ 
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17.  เจ้ายธี๊การฌ้าและเจ้ายธี๊อื่ธ 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2563 2562 

เจ้ายธี๊การฌ้า - กิจการถี่เกี่ฝวข้องกัธ  54,596 74,128 

เจ้ายธี๊การฌ้า - กิจการถี่โน่เกี่ฝวข้องกัธ 283,056 349,141 

เจ้ายธี๊อื่ธ 23,383 34,957 

ฌ่าใช้จ่าฝฌ้างจ่าฝ 43,484 146,872 

รวน 404,519 605,098 

18. ยธี๊สิธตานสัญญาเช่าการเงิธ 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2563 2562 

ยธี๊สิธตานสัญญาเช่าการเงิธ 769 3,229 

ยัก: ดอกเบ๊ีฝรอการตัดจ ายธ่าฝ (30) (138) 

รวน 739 3,091 

ยัก: ส่วธถี่ถืงก ายธดช าระภาฝใธยธื่งป ึ (574) (2,352) 

ยธี๊สิธตานสัญญาเช่าการเงิธ - สุถธิจากส่วธถี่ถืงก ายธดช าระ

ภาฝใธยธื่งป ึ 165 739 

บริผัถฯโด้ถ าสัญญาเช่าการเงิธกับบริผัถลีสซ่ิงเม่ือเช่าอุปกรณ์และสิธถรัมฝ์โน่นีตัวตธใช้ใธการ

ด าเธิธงาธของกิจการไดฝนีก ายธดการช าระฌ่าเช่าเป็ธราฝเดือธ อาฝุของสัญญานีระฝะเวลาไดฝเฉลี่ฝ

ประนาณ 3 ถืง 5 ป ึ

บริผัถฯนีภาระพูกมัธถี่จะต้องจ่าฝฌ่าเช่าข๊ัธต ่าตานสัญญาเช่าการเงิธดังธี๊  

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 

 โน่เกธิ 1 ป ึ 1 - 5 ปึ รวน 

พลรวนของจ าธวธเงิธข๊ัธต ่าถี่ต้องจ่าฝถัง๊ส๊ิธตานสัญญาเช่า 602 167 769 

ดอกเบ๊ีฝตานสัญญาเช่าการเงธิรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (28) (2) (30) 

นูลฌ่าปจัจุบัธของจ าธวธเงิธข๊ัธต ่าถี่ต้องจ่าฝถัง๊ส๊ิธตาน

สัญญาเช่า 574 165 739 
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 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2562 

 โน่เกธิ 1 ป ึ 1 - 5 ปึ รวน 

พลรวนของจ าธวธเงิธข๊ัธต ่าถี่ต้องจ่าฝถัง๊ส๊ิธตานสัญญาเช่า 2,460 769 3,229 

ดอกเบ๊ีฝตานสัญญาเช่าการเงธิรอการตัดบัญชี                                                                                                                                                                                                               (108) (30) (138) 

นูลฌ่าปจัจุบัธของจ าธวธเงิธข๊ัธต ่าถี่ต้องจ่าฝถัง๊ส๊ิธตาน

สัญญาเช่า 2,352 739 3,091 

19. ส ารองพลประไฝชธร์ะฝะฝาวของมธกังาธ 

  (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 ส ารองไฌรงการ

พลประไฝชธ ์  

ยลังออกจากงาธ

ของมธกังาธ 

ส ารอง

พลประไฝชธ ์ 

ระฝะฝาวอื่ธของ

มธักงาธ รวน 

ส ารองพลประไฝชธร์ะฝะฝาวของมธกังาธ             

ณ วธัถี ่1 ตลุาฌน 2561 48,867 5,462 54,329 

ส่วธถี่รับรู้ใธก าโรยรือขาดถุธ:    

ต้ธถุธบริการใธปจัจุบัธ  5,724 700 6,424 

ต้ธถุธบริการใธอดีต 12,950 - 12,950 

ต้ธถุธดอกเบ๊ีฝ 1,298 121 1,419 

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

ส ารองพลประไฝชธร์ะฝะฝาวของมธกังาธ                       

ณ วธัถี ่30 กธัฝาฝธ 2562 61,339 5,739 67,078 

ส่วธถี่รับรู้ใธก าโรยรือขาดถุธ:    

ต้ธถุธบริการใธปจัจุบัธ  3,710 1,289 4,999 

ต้ธถุธดอกเบ๊ีฝ 845 259 1,104 

ส่วธถี่รับรู้ใธก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอ่ืธ:    

ก าโรจากการประนาณการตานยลัก

ฌณิตศาสตร์ประกัธภัฝ    

ส่วธถี่เกิดจากการเปลี่ฝธแปลงข้อสนนติ

ถางการเงธิ (1,778) - (1,778) 

ส่วธถี่เกิดจากการปรับปรงุประสบการณ์ (967) - (967) 

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

ส ารองพลประไฝชธร์ะฝะฝาวของมธกังาธ                     

ณ วธัถี ่30 กธัฝาฝธ 2563 41,253 5,427 46,680 

เนื่อวัธถี่ 5 เนผาฝธ 2562 มระราชบัญญัติฌุ้นฌรองแรงงาธ (ฉบับถี่ 7) ม.ศ. 2562 โด้ประกาศลงใธ                                           

  ราชกิจจาธุเบกผาซ่ืงโด้ก ายธดอัตราฌ่าชดเชฝเม่ินเตินกรณีธาฝจ้างเลิกจ้าง ส ายรับลูกจ้างซ่ืงถ างาธ 
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  ติดต่อกัธฌรบ 20 ปึขื๊ธโปใย้นีสิถธิโด้รับฌ่าชดเชฝโน่ธ้อฝกว่าฌ่าจ้างอัตราสุดถ้าฝ 400 วัธ กฎยนาฝ 

  ดังกล่าว นีพลบังฌับใช้ตั๊งแต่วัธถี่ 5 มฤผภาฌน 2562 เป็ธต้ธนา การเปลี่ฝธแปลงดังกล่าวถือเป็ธ                                                                         

  การแก้โขไฌรงการส ายรับไฌรงการพลประไฝชธ์ยลังออกจากงาธ และนีพลกระถบใย้บริผัถฯนียธี๊สิธ 

  ส ารองพลประไฝชธ์ระฝะฝาวของมธักงาธเม่ินข๊ืธ 13 ล้าธบาถ บริผัถฯโด้บัธถืกพลกระถบจากการ 

  เปลี่ฝธแปลงดังกล่าวไดฝรับรู้ต้ธถุธบริการใธอดีตเป็ธฌ่าใช้จ่าฝถัธถีใธงบก าโรขาดถุธส ายรับปึส๊ิธสุด 

  วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2562 

ฌ่าใช้จ่าฝเกี่ฝวกับพลประไฝชธ์ระฝะฝาวของมธักงาธรับรู้ใธราฝการต่อโปธี๊ใธส่วธของก าโรยรือขาดถุธ 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2563 2562 

ต้ธถุธขาฝ 3,643 12,375 

ฌ่าใช้จ่าฝใธการขาฝและการบริยาร 2,460 8,418 

รวนฌ่าใช้จ่าฝถีร่ับรู้ใธก าโรยรือขาดถุธ 6,103 20,793 

 ระยว่างปึ 2563 และ 2562 บริผัถฯฌาดว่าโน่นีประไฝชธ์ระฝะฝาวของมธักงาธถี่ต้องช าระภาฝใธ 1 ปึ

ข้างยธ้า  

 ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 ระฝะเวลาเฉลี่ฝถ่วงธ ๊ายธักใธการจ่าฝช าระพลประไฝชธ์ระฝะฝาวของ

มธักงาธของบริผัถฯประนาณ 19 ป ึ(2562: 20 ป)ึ 

 สนนติฐาธถี่ส าฌัญใธการประนาณการตานยลักฌณิตศาสตร์ประกัธภัฝ สรุปโด้ดังธี๊ 

 2563 2562 

 (ร้อฝละต่อป)ึ (ร้อฝละต่อป)ึ 

อัตราฌิดลด 0.48 - 2.91 3.3 

อัตราการขื๊ธเงธิเดือธ 2.5 - 6.0 3.0 - 6.5 

อัตราการเปลี่ฝธแปลงใธ 

 จ าธวธมธักงาธ (ขื๊ธกับช่วงอาฝุ) 2.0 - 20.0 2.0 - 20.0 
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พลกระถบของการเปลี่ฝธแปลงสนนติฐาธถี่ส าฌัญต่อนูลฌ่าปจัจุบัธของภาระพูกมัธพลประไฝชธ์ระฝะฝาว

ของมธักงาธ ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 และ 2562 สรุปโด้ดังธี๊ 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2563 

 เม่ินข๊ืธ 1% ลดลง 1% 

อัตราฌิดลด (6,648) 7,983 

อัตราการขื๊ธเงธิเดือธ  7,433 (6,278) 

 เม่ินข๊ืธ 20%  

ของฐาธแต่ละช่วงอาฝุ 

ลดลง 20%  

ของฐาธแต่ละช่วงอาฝุ 

อัตราการเปลี่ฝธแปลงใธจ าธวธมธักงาธ (5,643) 6,677 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2562 

 เม่ินขื๊ธ 1% ลดลง 1% 

อัตราฌิดลด (7,852) 9,461 

อัตราการขื๊ธเงธิเดือธ  9,831 (8,289) 

 เม่ินข๊ืธ 20%  

ของฐาธแต่ละช่วงอาฝุ 

ลดลง 20% 

ของฐาธแต่ละช่วงอาฝุ 

อัตราการเปลี่ฝธแปลงใธจ าธวธมธักงาธ (7,086) 8,519 
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20. ประนาณการยธี๊สิธ 

จ าธวธเงิธประนาณการยธี๊สิธเปธ็ประนาณการยธี๊สิธเกี่ฝวกับการภอ๋งร้อง และการรับประกัธสิธฌ้า ไดฝ

นีราฝการเปลี่ฝธแปลงส ายรับปส๊ิึธสุดวัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 และ 2562 สรุปโด้ดังธี๊ 

(ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 

ประนาณการยธี๊สิธ 

จากการภอ๋งร้อง 

ประนาณการยธี๊สิธ

จากการรับประกัธ 

สิธฌ้า รวน 

ฝอดฌงเยลอื ณ วัธถี ่1 ตุลาฌน  

2561 

 

11,546 

 

8,684           20,230 

เม่ินข๊ืธใธระยว่างป ึ 3,795 2,845 6,640 

ลดลงจากราฝจา่ฝถี่เกดิขืธ๊จริง                 

(ยนาฝเยตุ 30.5) 

(15,341) (1,240) (16,581) 

ไอธกลับประนาณการยธี๊สธิ - (4,162) (4,162) 

ฝอดฌงเยลือ ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 

2562 

- 6,127 

6,127 

เม่ินข๊ืธใธระยว่างป ึ - 36,899 36,899 

ลดลงจากราฝจา่ฝถี่เกดิขืธ๊จริง - (1,096) (1,096) 

ไอธกลับประนาณการยธี๊สธิ - (2,838) (2,838) 

ฝอดฌงเยลือ ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 

2563 

- 39,092 39,092 

 บริผัถฯบัธถืกประนาณการยธี๊สิธจากการรับประกัธสิธฌ้า ไดฝตั๊งข๊ืธใธอัตราร้อฝละของฝอดขาฝซ่ืง

อัตราดังกล่าวประนาณขื๊ธจากฌ่าใช้จ่าฝถี่เกิดขื๊ธจริงใธอดีต และข้อนูลการเรีฝกร้องฌ่าเสีฝยาฝจากการ

รับประกัธถี่นีอฝู่ใธขณะธั๊ธ 

21. ส ารองตานกฎยนาฝ 

ภาฝใต้บถบัญญัติของนาตรา 116 แย่งมระราชบัญญัติบริผัถนยาชธจ ากัด ม.ศ. 2535 บริผัถฯต้อง

จัดสรรก าโรสุถธิประจ าปึส่วธยธื่งโว้เป็ธถุธส ารองโน่ธ้อฝกว่าร้อฝละ 5 ของก าโรสุถธิประจ าปึยักด้วฝ

ฝอดขาดถุธสะสนฝกนา (ถ้ านี )  จธกว่าถุธส ารองธี๊ จ ะนีจ าธวธโน่ธ้อฝกว่าร้อฝละ 10 ของ                    

ถุธจดถะเบีฝธ ส ารองตานกฎยนาฝดังกล่าวโน่สานารถธ าโปจ่าฝเงิธปัธพลโด้ ใธปัจจุบัธ บริผัถฯโด้

จัดสรรส ารองตานกฎยนาฝโว้ฌรบถ้วธแล้ว 
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22. ราฝโด้จากสัญญาถี่ถ ากับลูกฌ้า 

(ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2563 2562 

ประเภถของสิธฌ้า   

สาฝฌวบฌุนรถฝธต ์ 1,373,036 2,135,356 

สาฝฌวบฌุนรถจักรฝาธฝธต์ 353,730 421,951 

ชุดฌวบฌุนรางกระจกยธ้าต่างรถฝธต์ 240,045 391,013 

อ่ืธ ๆ 58,631 97,652 

รวน 2,025,442 3,045,972 

ยัก: ส่ิงตอบแถธถี่จะจ่าฝใย้กับลูกฌ้า  (1,552) - 

รวนราฝโด้จากสัญญาถี่ถ ากับลูกฌ้า 2,023,890 3,045,972 

23. ฌ่าใช้จ่าฝตานลักผณะ 

ราฝการฌ่าใช้จ่าฝแบ่งตานลักผณะประกอบด้วฝราฝการฌ่าใช้จ่าฝถี่ส าฌัญดังต่อโปธี๊ 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2563 2562 

เงิธเดือธและฌ่าแรงและพลประไฝชธ์อ่ืธของมธักงาธ 405,789 537,622 

ฌ่าเสื่อนราฌา 116,862 121,317 

ฌ่าตัดจ ายธ่าฝ 5,032 6,790 

ส ารองการรับประกัธสิธฌ้า 36,899 2,846 

ฌ่าเช่าจ่าฝตานสัญญาเช่าด าเธิธงาธ 10,268 11,700 

วัตถุดิบและวัสดุส๊ิธเปลืองใช้โป 1,036,290 1,546,574 

การเปลี่ฝธแปลงใธสิธฌ้าส าเร็จรูปและสิธฌ้าระยว่างพลิต (29,881) (9,555) 

ไอธกลับการลดลงของนูลฌ่าสิธฌ้าฌงเยลือ (5,846) (1,603) 

ฌ่าบรรจุภัณท์ 2,673 1,721 
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24.  ภาผีเงิธโด้ 

ฌ่าใช้จ่าฝภาผีเงิธโด้ส ายรับปส๊ิึธสุดวัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 และ 2562 สรุปโด้ดังธี๊ 

(ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2563 2562 

ภาผีเงธิโดป้จัจบุธั:   

ภาผีเงิธโด้ธิติบุฌฌลส ายรบัปึ 2,311 6,567 

ภาผีเงธิโดร้อการตดับญัชี:    

ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีจากการเกิดพลแตกต่างช่ัวฌราว 

และการกลับราฝการพลแตกต่างช่ัวฌราว 1,914 6,610 

ฌา่ใชจ้า่ฝภาผีเงธิโดถ้ีแ่สดงอฝูใ่ธก าโรขาดถธุ 4,225 13,177 

จ าธวธภาผีเงิธโด้ถี่เกี่ฝวข้องกับส่วธประกอบแต่ละส่วธของก าโรขาดถุธเบ็ดเสร็จอ่ืธส ายรับปึส๊ิธสุดวัธถี่ 

30 กัธฝาฝธ 2563 และ 2562 สรุปโด้ดังธี๊ 

(ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2563 2562 

ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชถีี่เกี่ฝวข้องกับก าโรจากการ                    

ประนาณการตานยลักฌณติศาสตร์ประกัธภัฝ 58 - 

ราฝการกระถบฝอดระยว่างก าโรถางบัญชีกับฌ่าใช้จ่าฝภาผีเงิธโด้นีดังธี๊ 

(ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 2563 2562 

ก าโรถางบัญชีก่อธภาผีเงธิโด้ธติิบุฌฌล 86,585 233,132 

   

อัตราภาผีเงิธโด้ธติิบุฌฌล 20% 20% 

ก าโรถางบัญชีก่อธภาผีเงธิโด้ธติิบุฌฌลฌูณอัตราภาผี 17,317 46,626 

กลับราฝการภาผีเงิธโดร้อการตัดบัญชี 1,398 4,037 

พลกระถบถางภาผีส ายรับ:   

การส่งเสรินการลงถุธ (ยนาฝเยตุ 25) (15,833) (40,829) 

ฌ่าใช้จ่าฝต้องย้าน 2,176 3,314 

ฌ่าใช้จ่าฝถี่นีสิถธิยักโด้เม่ินข๊ืธ (833) (1,149) 

อ่ืธ ๆ - 1,178 

รวน (14,490) (37,486) 

ฌ่าใช้จ่าฝภาผีเงธิโดถ้ี่แสดงอฝู่ใธก าโรขาดถธุ 4,225 13,177 
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ส่วธประกอบของสิธถรัมฝ์ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชีและยธี๊สิธภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วฝ

ราฝการดังต่อโปธี๊ 

 (ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 ณ วัธถี่ ณ วัธถี่ 

 30 กัธฝาฝธ 

2563 

30 กัธฝาฝธ 

2562 

สิธถรัมฝ์ภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชี   

ฌ่าเพื่อการลดลงของนูลฌา่สิธฌ้าฌงเยลือ 89 382 

ส ารองพลประไฝชธ์ระฝะฝาวของมธักงาธ 993 2,549 

ประนาณการยธี๊สิธจากการรับประกธัสิธฌ้า 87 233 

ฌ่าใช้จ่าฝส่งเสรินการขาฝฌ้างจ่าฝ 12 591 

อ่ืธ ๆ 100 48 

 1,281 3,803 

ยธี๊สิธภาผีเงิธโด้รอการตัดบัญชี   

ฌ่าเสื่อนราฌาสะสน - อสังยารินถรัมฝเ์ม่ือการลงถุธ 

590 624 

เงิธถดรองจ่าฝฌ่าภาผีอากร 277 793 

 867 1,417 

สุถธิ 414 2,386 

25. การสง่เสรนิการลงถธุ 

บริผัถฯโด้รับสิถธิมิเศผถางภาผีจากฌณะกรรนการส่งเสรินการลงถุธตานมระราชบัญญัติส่งเสรินการ

ลงถุธ ม.ศ. 2520 ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 สิถธิประไฝชธ์ถี่ส าฌัญบางประการสานารถสรุปโด้

ดังต่อโปธี๊ 

   การฝกเว้ธ  

  การฝกเว้ธ ภาผีเงิธโด้ธิติบุฌฌล  

 บัตรส่งเสริน อากรขาเข้า ส ายรับก าโรสุถธิ วัธเริ่นใช้สิถธิ 

 การลงถุธเลขถี่ ส ายรับเฌรื่องจักร เป็ธระฝะเวลา ใธบัตรส่งเสริน 

การพลิตสาฝฌวบฌุน รางกระจก

รถฝธต์และชิ๊ธส่วธสาฝฌวบฌุน 

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

การพลิตสาฝฌวบฌุนส ายรับ

ฝาธมายธะและรางกระจกรถฝธต ์

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

การพลิตสาฝฌวบฌุนส ายรับ

ฝาธมายธะและรางกระจกรถฝธต ์

 

 

 

60-0797-0-

00-1-0 

จะยนดอาฝุ                          

ภาฝใธวัธถี่                                

19 นกราฌน 

2564 

7  ปึ 4 มฤผภาฌน 2560 
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   การฝกเว้ธ  

  การฝกเว้ธ ภาผีเงิธโด้ธิติบุฌฌล  

 บัตรส่งเสริน อากรขาเข้า ส ายรับก าโรสุถธิ วัธเริ่นใช้สิถธิ 

 การลงถุธเลขถี่ ส ายรับเฌรื่องจักร เป็ธระฝะเวลา ใธบัตรส่งเสริน 

การพลิตสาฝฌวบฌุนส ายรับ

ฝาธมายธะและชิธ๊ส่วธ รางกระจก

รถฝธต์และชิ๊ธส่วธ และouter 

shield 

61-1445-1-04-1-

0 

จะยนดอาฝุ                          

ภาฝใธวัธถี่                                

13 ธัธวาฌน 

2564 

3  ป ึ 2 เนผาฝธ 2562 

การพลิตสาฝฌวบฌุน รางกระจก

รถฝธต์และชิ๊ธส่วธสาฝฌวบฌุน 

63-0564-1-04-

1-0 

จะยนดอาฝุ                          

ภาฝใธวัธถี่                                

27 มฤผภาฌน 

2566 

3  ป ึ 2 กรกฎาฌน 2563 

ราฝโด้ของบริผัถฯจ าแธกตานกิจการถี่ โด้รับการส่งเสรินการลงถุธและโน่ โด้รับการส่งเสริน                            

การลงถุธส ายรับปส๊ิึธสุดวัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 และ 2562 สานารถสรุปโด้ดังต่อโปธี๊ 

(ยธ่วฝ: มัธบาถ) 

 กิจการถีโ่ดร้ับ 
การส่งเสรินการลงถุธ 

กิจการถีโ่นโ่ด้รับ 
การส่งเสรินการลงถุธ 

รวน 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ราฝโด้จากการขาฝ       

 ราฝโด้จากการขาฝใธ
ประเถศ 1,782,829 2,414,162 168,123 497,928 1,950,952 2,912,090 

 ราฝโด้จากการสง่ออก 25,941 47,447 46,997 86,435 72,938 133,882 

รวนราฝโด้จากการขาฝ 1,808,770 2,461,609 215,120 584,363 2,023,890 3,045,972 

26. ก าโรต่อยุ้ธ 

 ก าโรต่อยุ้ธข๊ัธม๊ืธฐาธฌ าธวณไดฝยารก าโรส ายรับปึถี่เป็ธของพู้ถือยุ้ธของบริผัถฯ (โน่รวนก าโรขาดถุธ

เบ็ดเสร็จอ่ืธ) ด้วฝจ าธวธถัวเฉลี่ฝถ่วงธ ๊ายธักของยุ้ธสานัญถี่ออกอฝู่ใธระยว่างป ึ

27. ข้อนูลถางการเงิธจ าแธกตานส่วธงาธ 

 ข้อนูลส่วธงาธด าเธิธงาธถี่ธ าเสธอธี๊สอดฌล้องกับราฝงาธภาฝใธของบริผัถฯถี่พู้นีอ าธาจตัดสิธใจสูงสุด

ด้าธการด าเธิธงาธโด้รับและสอบถาธอฝ่างสน ่าเสนอเม่ือใช้ใธการตัดสิธใจใธการจัดสรรถรัมฝากรใย้กับ

ส่วธงาธและประเนิธพลการด าเธิธงาธของส่วธงาธ 

 บริผัถฯด าเธิธธุรกิจยลักใธส่วธงาธด าเธิธงาธถี่ราฝงาธเมีฝงส่วธงาธเดีฝว ฌือ การพลิตและ         

จ ายธ่าฝสาฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝาธฝธต์ และชุดฌวบฌุนรางกระจกยธ้าต่างรถฝธต์ และด าเธิธ

ธุรกิจใธเขตภูนิศาสตร์เดีฝว ฌือ ประเถศโถฝ บริผัถฯประเนิธพลการปฏิบัติงาธของส่วธงาธไดฝมิจารณา

จากก าโรยรือขาดถุธจากการด าเธิธงาธซื่งวัดนูลฌ่าไดฝใช้เกณท์เดีฝวกับถี่ใช้ใธการวัดก าโรยรือขาดถุธ
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จากการด าเธิธงาธใธงบการเงิธ ดังธั๊ธ ราฝโด้ ก าโรจากการด าเธิธงาธ และสิธถรัมฝ์ถี่แสดงอฝู่ใธงบ

การเงิธ จืงถือเปธ็การราฝงาธตานส่วธงาธด าเธิธงาธและเขตภูนิศาสตร์แล้ว 

 ข้อนูลเกี่ฝวกับลูกฌ้าราฝใยญ่ 

ใธปึ 2563 บริผัถฯนีราฝโด้จากกลุ่นบริผัถราฝใยญ่จ าธวธ 4 กลุ่น เป็ธจ าธวธเงิธประนาณ 371                        

ล้าธบาถ 288 ล้าธบาถ 261 ล้าธบาถ และ 241 ล้าธบาถ (2562: 3 กลุ่นเป็ธจ าธวธเงิธ 540 ล้าธบาถ 

553 ล้าธบาถ และ 341 ล้าธบาถ ตานล าดับ)  

28. กองถุธส ารองเลี๊ฝงชีม 

 บริผัถฯและมธักงาธบริผัถฯโด้ร่วนกัธจัดตั๊งกองถุธส ารองเลี๊ฝงชีมข๊ืธตานมระราชบัญญัติกองถุธ

ส ารองเลี๊ฝงชีม ม.ศ. 2530 ไดฝบริผัถฯและมธักงาธจะจ่าฝสนถบเข้ากองถุธเป็ธราฝเดือธใธอัตราร้อฝ

ละ 3 - 5 ของเงิธเดือธ กองถุธส ารองเลี๊ฝงชีมธี๊บริยารไดฝ บริผัถ เอโอเอ จ ากัด และจะจ่าฝใย้แก่

มธักงาธเนื่อมธักงาธธั๊ธออกจากงาธตานระเบีฝบว่าด้วฝกองถุธของบริผัถฯ ใธระยว่างป ึ2563 บริผัถฯ

รับรู้เงิธสนถบดังกล่าวเปธ็ฌ่าใช้จ่าฝจ าธวธ 3 ล้าธบาถ (2562: 7 ล้าธบาถ) 

29.   เงธิปธัพล 

 

เงิธปธัพล 

 

อธุนัติไดฝ 

 

เงิธปธัพลจ่าฝ 

เงิธปธัพล               

จ่าฝต่อยุ้ธ 

  (มัธบาถ) (บาถ) 

เงิธปธัพลประจ าปส๊ิึธสุดวัธถี่  

30 กัธฝาฝธ 2561 

ถี่ประชุนสานัญพู้ถอืยุธ้ของบริผัถฯ   

เนื่อวัธถี่ 22 นกราฌน 2562 155,880 0.60 

เงธิปธัพลระยว่างกาลส ายรับปึ 

ส๊ิธสุดวัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2562 

ถี่ประชุนฌณะกรรนการบริผัถฯ  

 เนื่อวัธถี่ 7 มฤผภาฌน 2562 103,920 0.40 

รวนเงิธปธัพลส ายรับป ึ2562  259,800 1.00 

เงิธปธัพลประจ าปส๊ิึธสุดวัธถี่  

30 กัธฝาฝธ 2562 

ถี่ประชุนสานัญพู้ถอืยุธ้ของบริผัถฯ  

 เนื่อวธัถี่ 21 นกราฌน 2563 155,880 0.60 

รวนเงิธปธัพลส ายรับป ึ2563  155,880 0.60 

 

30. ภาระพูกมัธและยธี๊สิธถี่อาจเกิดขื๊ธ 

30.1 ภาระพูกมัธเกี่ฝวกับราฝจ่าฝฟ่าฝถุธ 

 ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 บริผัถฯนีภาระพูกมัธราฝจ่าฝฟ่าฝถุธเป็ธจ าธวธเงิธ 28 ล้าธบาถ และ 

0.07ล้าธเยรีฝญสยรัฐ (2562: 19 ล้าธบาถ และ 0.07 ล้าธเยรีฝญสยรัฐ) ถี่เกี่ฝวข้องกับการซื๊อ

อุปกรณ์ 

30.2 ภาระพูกมัธเกี่ฝวกับสัญญาเช่าด าเธิธงาธและบริการ 

 บริผัถฯโด้เข้าถ าสัญญาเช่าด าเธธิงาธถี่เกี่ฝวข้องกับการเช่ารถฝธต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการ อาฝุ

ของสัญญานีระฝะเวลาตั๊งแต่ 1 ถืง 5 ป ึ
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 บริผัถฯนีจ าธวธเงิธข๊ัธต ่าถี่ต้องจ่าฝใธอธาฌตถั๊งส๊ิธภาฝใต้สัญญาเช่าด าเธิธงาธและสัญญาบริการถี่

บอกเลิกโน่โด้ดังธี๊ 

 (ยธ่วฝ: ล้าธบาถ) 

จ่าฝช าระ 2563 2562 

ภาฝใธ 1 ปึ 16 33 

นากกว่า 1 ปแึต่โนเ่กิธ 5 ป ึ 12 9 

30.3 ภาระพูกมัธเกี่ฝวกับสัญญาฌ่าสิถธิ 

 บริผัถฯโด้ถ าสัญญาฌ่าสิถธิและรับฌวานช่วฝเยลือถางเถฌธิฌกับบริผัถถี่ เกี่ฝวข้องกัธแย่งยธื่งใธ

ต่างประเถศเม่ือการใช้เฌรื่องยนาฝการฌ้า และรับข้อนูลด้าธการพลิตและประกอบสาฝฌวบฌุนรถฝธต์และ

รถจักรฝาธฝธต์ ไดฝภาฝใต้เงื่อธโขตานสัญญา บริผัถฯต้องจ่าฝฌ่าธรรนเธีฝนปึละ 2 ฌรั๊งตานอัตราถี่ระบุ

ใธสัญญา ซ่ืงใธระยว่างปส๊ิึธสุดวัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 บริผัถฯนีฌ่าธรรนเธีฝนถี่รับรู้เป็ธฌ่าใช้จ่าฝภาฝใต้

สัญญาดังกล่าวเปธ็จ าธวธเงิธประนาณ 15 ล้าธบาถ (2562: 25 ล้าธบาถ) 

30.4 การฌ ๊าประกัธ 

  ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 และ 2562 บริผัถฯนียธังสือฌ ๊าประกัธซื่งออกไดฝธธาฌารใธธานบริผัถฯ

เยลืออฝู่เปธ็จ าธวธ 3 ล้าธบาถ ซื่งเกี่ฝวเธื่องกับการฌ ๊าประกัธการใช้โภภา๋ 

30.5 ฌดีภอ๋งร้อง 

ก) จากกรณีถี่กรนศุลกากรโด้เข้าตรวจสอบยลังการตรวจปล่อฝ และโด้กล่าวยาว่าบริผัถฯส าแดงมิกัด

ประเภถอัตราศุลกากรสิธฌ้าธ าเข้าใธใบขธสิธฌ้าขาเข้าระยว่างปึ 2546 ถืง 2549 ต ่ากว่าฌวานเป็ธจริง 

จ าธวธ 3 ล์อต ไดฝประเนิธอากรขาเข้าและภาผีนูลฌ่าเม่ินขาด ล์อต 1 และ 3 เป็ธเงิธจ าธวธเงิธรวน 

17.90  ล้าธบาถ และ 5.67 ล้าธบาถ ตานล าดับ และถุธถรัมฝ์ ส ายรับ ล์อต 2 เถ่ากับ 3.84 ล้าธบาถ ซื่ง

ฝังโน่รวนเบ๊ีฝปรับและเงิธเม่ิน   

 ล์อต 1: ใธเดือธกัธฝาฝธ 2560 ศาลภาผีอากรกลาง นีฌ ามิมากผาใย้เมิกถอธการประเนิธเฉมาะอากรขาเข้า 

และเงิธเม่ินอากรขาเข้า แต่บริผัถฯโน่นีอ าธาจภอ๋งกรนสรรมากรขอใย้เมิกถอธการประเนิธภาผีนูลฌ่าเม่ิน 

เธื่องจากบริผัถฯฝังโน่โด้ใช้สิถธิอุถธรณ์ต่อฌณะกรรนการมิจารณาอุถธรณ์ตานถี่บัญญัติโว้ใธประนวล

รัผฎากร นาตรา 30 ต่อนาเนื่อวัธถี่ 3 ธัธวาฌน 2561 ศาลอุถธรณ์ฌดีช าธัญมิเศผนีฌ ามิมากผาฝืธตานฌ า

มิมากผาศาลภาผีอากรกลาง ต่อนาศาลฎีกาโด้อธุญาตใย้กรนศุลกากรฎีกา และบริ ผัถฯ โด้ฝื่ธ                     

ฌ าร้องฌัดฌ้าธต่อศาลฎีกาแล้ว ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 ฌดีอฝู่ระยว่างการมิจารณาของศาลฎีกา 

 ล์อต 2: ใธเดือธธัธวาฌน 2561 ศาลภาผีอากรกลาง นีฌ ามิมากผาใย้เมิกถอธการประเนิธเฉมาะอากรขาเข้า 

และเงิธเม่ินอากรขาเข้า แต่บริผัถฯโน่นีอ าธาจภอ๋งกรนสรรมากรขอใย้เมิกถอธการประเนิธภาผีนูลฌ่าเม่ิน 

เธื่องจากบริผัถฯฝังโน่โด้ใช้สิถธิอุถธรณ์ต่อฌณะกรรนการมิจารณาอุถธรณ์ตานถี่บัญญัติโว้ใธประนวล

รัผฎากร นาตรา 30 ต่อนาเนื่อวัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2562 ศาลอุถธรณ์ฌดีช าธัญมิเศผนี                                    

ฌ ามิมากผาฝืธตานฌ ามิมากผาศาลภาผีอากรกลาง กรนศุลกากรโด้ฝื่ธฎีกาและฌ าขออธุญาตฎีกา ณ วัธถี่ 

30 กัธฝาฝธ 2563 อฝู่ระยว่างการมิจารณาของศาลฎีกาว่าจะอธุญาตใย้กรนศุลกากรฝื่ธฎีกายรือโน่ 

 ล์อต 3: ใธเดือธ ธัธวาฌน 2562 ศาลภาผีอากรกลาง นีฌ ามิมากผาใย้เมิกถอธการประเนิธเฉมาะอากรขาเข้า 

และเงิธเม่ินอากรขาเข้า แต่บริผัถฯโน่นีอ าธาจภอ๋งกรนสรรมากรขอใย้เมิกถอธการประเนิธภาผีนูลฌ่าเม่ิน 

เธื่องจากบริผัถฯฝังโน่โด้ใช้สิถธิอุถธรณ์ต่อฌณะกรรนการมิจารณาอุถธรณ์ตานถี่บัญญัติโว้ใธประนวล
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รัผฎากร นาตรา 30 ต่อนาเนื่อวัธถี่ 21 กัธฝาฝธ 2563 ศาลอุถธรณ์ฌดีช าธัญมิเศผนี                                       

ฌ ามิมากผาฝืธตานฌ ามิมากผาศาลภาผีอากรกลาง ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 กรนศุลกากรอฝู่ระยว่าง

ฝื่ธฌ าร้องขออธุญาตฎีกา  

      พู้บริยารของบริผัถฯโด้ประเนิธแล้วเช่ือว่าบริผัถฯโน่นียธ้าถี่ต้องช าระอากรขาเข้าและภาผีนูลฌ่าเม่ินถี่ 

      ขาดรวนถั๊งเบ๊ีฝปรับและเงิธเม่ิน ถั๊งธี๊ เธื่องจากบริผัถฯโด้ช าระภาผีอากรธ าเข้าอฝ่างถูกต้องแล้วตาน 

      มระราชก ายธดมิกัดอัตราศุลกากร ม.ศ. 2530 ไดฝมิจารณาจากฌวานเย็ธถางกฎยนาฝ และจาก 

      พู้เชี่ฝวชาญมิกัดอัตราภาผีศุลกากรถี่เย็ธว่า สิธฌ้าถี่บริผัถฯ ส าแดงเปธ็โปตานฌวานของประเภถสิธฌ้าถี่ 

      ระบุใธมิกัดอัตราภาผีศุลกากร บริผัถฯจืงโน่โด้บัธถืกประนาณการยธี๊สิธส ายรับฌ่าใช้จ่าฝถี่อาจจะเกิดขื๊ธ 

      จากฌดีฌวานดังกล่าวใธงบการเงิธ 

ข) บริผัถฯถูกบริผัถฌู่ฌ้าภอ๋งร้องว่าฝกเลิกสัญญาซื๊อขาฝไดฝนิชอบ และเรีฝกร้องใย้ช าระฌ่าสิธฌ้าประนาณ 

12.8 ล้าธบาถ ใธเดือธนิถุธาฝธ 2561 ศาลช๊ัธต้ธนีฌ ามิมากผาใย้บริผัถฯ ช าระเงิธ 10.1 ล้าธบาถ มร้อน

ดอกเบ๊ีฝอัตราร้อฝละ 7.5 ต่อปึ ธับแต่วัธภอ๋ง (2 ธัธวาฌน 2559) ต่อนาใธเดือธนีธาฌน 2562 ศาล

อุถธรณ์ภาฌ 2 นีฌ ามิมากผาใย้บริผัถฯรับนอบสิธฌ้าถี่พลิตเสร็จแล้วช าระเงิธจ าธวธ 12.3 ล้าธบาถ 

มร้อนดอกเบ๊ีฝอัตราร้อฝละ 7.5 ต่อป ึพู้บริยารของบริผัถฯโด้ประเนิธแล้วเย็ธว่าแธวถางฌ ามิมากผาศาล

ฎีกาโน่ธ่าจะนีพลเปลี่ฝธแปลงโปจากเดินจืงมิจารณาส๊ิธสุดฌดีและด าเธิธการจ่าฝช าระฌ่าใช้จ่าฝมร้อน

ดอกเบ๊ีฝจากฌดีฌวานตานฌ ามิมากผาศาลอุถธรณ์ภาฌ 2 (ตานถี่แสดงโว้ใธยนาฝเยตุประกอบงบการเงิธ

ข้อถี่ 20) และเนื่อวัธถี่ 11 กรกฎาฌน 2562 ศาลจังยวัดชลบุรีโด้ออกยธังสือรับรองเม่ือแสดงว่าฌ า

มิมากผาถืงถี่สุดแล้ว 

31. เฌรื่องนือถางการเงิธ 

31.1 ธไฝบาฝการบริยารฌวานเสี่ฝง 

 เฌรื่องนือถางการเงิธถี่ส าฌัญของบริผัถฯตานถี่ธิฝานอฝู่ใธนาตรฐาธการบัญชีฉบับถี่ 107 “การแสดง

ราฝการและการเปิดเพฝข้อนูลส ายรับเฌรื่องนือถางการเงิธ” ประกอบด้วฝ เงิธสดและราฝการเถีฝบเถ่า

เงิธสด ลูกยธี๊การฌ้า เงิธลงถุธ เจ้ายธี๊การฌ้า และเงิธกู้ฝืนระฝะส๊ัธ บริผัถฯนีฌวานเส่ีฝงถี่เกี่ฝวข้องกับ

เฌรื่องนือถางการเงิธดังกล่าว และนีธไฝบาฝการบริยารฌวานเสี่ฝงดังธี๊ 

 ฌวานเสี่ฝงด้าธการใย้สิธเชื่อ 

 บริผัถฯนีฌวานเสี่ฝงด้าธการใย้สิธเชื่อถี่เกี่ฝวเธื่องกับลูกยธี๊การฌ้าและลูกยธี๊อื่ธ ฟา่ฝบริยารฌวบฌุนฌวาน

เส่ีฝงธี๊ไดฝการก ายธดใย้นีธไฝบาฝและวิธีการใธการฌวบฌุนสิธเช่ือถี่เยนาะสน ดังธั๊ธบริผัถฯจืงโน่ฌาดว่า

จะโด้รับฌวานเสีฝยาฝถี่เป็ธสาระส าฌัญจากการใย้สิธเชื่อ ธอกจากธี๊ การใย้สิธเชื่อของบริผัถฯโน่นีการ

กระจุกตัวเธื่องจากบริผัถฯนีฐาธของลูกฌ้าถี่ยลากยลาฝและนีอฝู่จ าธวธนากราฝ จ าธวธเงิธสูงสุดถี่

บริผัถฯอาจต้องสูญเสีฝจากการใย้สิธเชื่อฌือนูลฌ่าตานบัญชีของลูกยธี๊การฌ้าและลูกยธี๊อ่ืธถี่แสดงอฝู่ใธ

งบแสดงฐาธะการเงิธ 
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ฌวานเสีฝ่งจากอตัราดอกเบี๊ฝ  

บริผัถฯนีฌวานเสี่ฝงจากอัตราดอกเบ๊ีฝถี่ส าฌัญอัธเกี่ฝวเธื่องกับเงิธฟากธธาฌารและเงิธกู้ฝืนระฝะส๊ัธ ถี่นี

ดอกเบ๊ีฝ อฝ่างโรก็ตาน เธื่องจากสิธถรัมฝ์และยธี๊สิธถางการเงิธส่วธใยญ่นีอัตราดอกเบ๊ีฝถี่ปรับขื๊ธลง

ตานอัตราตลาด ยรือนีอัตราดอกเบ๊ีฝฌงถี่ซื่งใกล้เฌีฝงกับอัตราตลาดใธปัจจุบัธ ฌวานเสี่ฝงของอัตรา

ดอกเบ๊ีฝของบริผัถฯจืงอฝู่ใธระดับต ่า 

ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 และ 2562 สิธถรัมฝ์และยธี๊สิธถางการเงิธถี่ส าฌัญสานารถจัดตานประเภถ

อัตราดอกเบ๊ีฝ และส ายรับสิธถรัมฝ์และยธี๊สิธถางการเงิธถี่นีอัตราดอกเบ๊ีฝฌงถี่สานารถแฝกตานวัธถี่

ฌรบก ายธด ยรือ วัธถี่นีการก ายธดอัตราดอกเบ๊ีฝใยน่ (ยากวัธถี่นีการก ายธดอัตราดอกเบ๊ีฝใยน่ถืงก่อธ) 

โด้ดังธี๊      

 

  (ยธ่วฝ: ล้าธบาถ) 

 2563 

 อัตราดอกเบี๊ฝฌงถี่ อัตราดอกเบี๊ฝ    

 ภาฝใธ นากกว่า 1 ปรับขื๊ธลง โน่นีอัตรา  อัตราดอกเบี๊ฝ 

 1 ปึ ถืง 5 ปึ ตานราฌาตลาด ดอกเบี๊ฝ รวน ถี่แถ้จริง 

      (ร้อฝละต่อปึ) 

สธิถรมัฝถ์างการเงธิ       

เงิธสดและราฝการเถีฝบเถ่าเงิธสด - - 469.7 6.2 475.9 0.05 - 0.75 

เงิธลงถุธชั่วฌราว 15.0 - - - 15.0 1.20 

ลูกยธี๊การฌ้าและลูกยธี๊อ่ืธ - - - 377.7 377.7 - 

เงิธลงถุธระฝะฝาว - - - 25.7 25.7 - 

 15.0 - 469.7 409.6 894.3  

ยธี๊สธิถางการเงธิ       

เจ้ายธี๊การฌ้าและเจ้ายธี๊อ่ืธ - - - 404.5 404.5 - 

ยธี๊สิธตานสัญญาเช่าการเงิธ 0.6 0.1 - - 0.7 2.46 - 6.17 

 0.6 0.1 - 404.5 405.2  

       

  (ยธ่วฝ: ล้าธบาถ) 

 2562 

 อัตราดอกเบี๊ฝฌงถี่ อัตราดอกเบี๊ฝ    

 ภาฝใธ นากกว่า 1 ปรับขื๊ธลง โน่นีอัตรา  อัตราดอกเบี๊ฝ 

 1 ปึ ถืง 5 ปึ ตานราฌาตลาด ดอกเบี๊ฝ รวน ถี่แถ้จริง 

      (ร้อฝละต่อปึ) 

สธิถรมัฝถ์างการเงธิ       

เงิธสดและราฝการเถีฝบเถ่าเงิธสด - - 432.9 10.6 443.5 0.05 - 1.20 

เงิธลงถุธชั่วฌราว 4.8 - - - 4.8 0.80 - 1.00 

ลูกยธี๊การฌ้าและลูกยธี๊อ่ืธ - - - 479.1 479.1 - 

เงิธลงถุธระฝะฝาว - - - 25.7 25.7 - 

 4.8 - 432.9 515.4 953.1  
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ยธี๊สธิถางการเงธิ       

เจ้ายธี๊การฌ้าและเจ้ายธี๊อ่ืธ - - - 605.1 605.1 - 

ยธี๊สิธตานสัญญาเช่าการเงิธ 2.4 0.7 - - 3.1 2.46 - 6.47 

 2.4 0.7 - 605.1 608.2  

ฌวานเสี่ฝงจากอัตราแลกเปลี่ฝธ 

บริผัถฯนีฌวานเสี่ฝงจากอัตราแลกเปลี่ฝธถี่ส าฌัญอัธเกี่ฝวเธื่องจากการซื๊อยรือขาฝสิธฌ้าเป็ธเงิธตรา

ต่างประเถศ บริผัถฯโด้ตกลงถ าสัญญาซื๊อขาฝเงิธตราต่างประเถศล่วงยธ้า ซื่งส่วธใยญ่นีอาฝุสัญญา

โน่เกิธยธื่งปเึม่ือใช้เปธ็เฌรื่องนือใธการบริยารฌวานเสี่ฝง 

ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 และ 2562 บริผัถฯนีฝอดฌงเยลือของสิธถรัมฝ์และยธี๊สิธถางการเงิธถี่

เปธ็สกุลเงิธตราต่างประเถศ ดังธี๊ 

สกุลเงิธ สิธถรัมฝ์ถางการเงิธ ยธี๊สิธถางการเงิธ         อัตราแลกเปลี่ฝธเฉลี่ฝ                             

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

 (ล้าธ) (ล้าธ) (ล้าธ) (ล้าธ) (บาถต่อยธ่วฝเงิธตราต่างประเถศ) 

เยรีฝญสยรัฐอเนริกา 0.5 0.7 0.5 0.6 31.66 30.59 

เฝธ 1.9 1.2 58.7 123.7 0.30 0.28 

 

ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2562 บริผัถฯนีสัญญาซื๊อขาฝเงิธตราต่างประเถศล่วงยธ้าฌงเยลือดังธี๊ 

สกุลเงิธ จ าธวธถี่ซื๊อ 

อัตราแลกเปลี่ฝธตานสัญญา 

ของจ าธวธถี่ซื๊อ วัธฌรบก ายธดตานสัญญา 

 (ล้าธ) (บาถต่อยธ่วฝเงิธตราต่างประเถศ)  

เยรีฝญสยรัฐอเนริกา 0.4 30.40 - 30.69 กุนภามัธธ์ - นีธาฌน 2563 

เฝธ 52.0 0.28 - 0.29 ตุลาฌน 2562 - นีธาฌน 2563 

31.2 นูลฌ่าฝุติธรรนของเฌรื่องนือถางการเงิธ 

 เธื่องจากเฌรื่องนือถางการเงิธส่วธใยญ่ของบริผัถฯจัดอฝู่ใธประเภถระฝะส๊ัธ ยรือนีอัตราดอกเบ๊ีฝ

ใกล้เฌีฝงกับอัตราดอกเบ๊ีฝใธตลาด บริผัถฯจืงประนาณนูลฌ่าฝุติธรรนของเฌรื่องนือถางการเงิธ

ใกล้เฌีฝงกับนูลฌ่าตานบัญชีถี่แสดงใธงบแสดงฐาธะการเงิธ ฝกเว้ธราฝการดังต่อโปธี๊ 

ตารางต่อโปธี๊เปธ็การสรุปเปรีฝบเถีฝบนูลฌ่าตานบัญชี และนูลฌ่าฝุติธรรนของเฌรื่องนือถางการเงิธ  

 

 

 

 



  

103 

 

  (ยธ่วฝ: ล้าธบาถ) 

 ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2563 ณ วัธถี่ 30 กัธฝาฝธ 2562 

 

 

นูลฌ่าตานบัญช ี นูลฌ่าฝุตธิรรน นูลฌ่าตานบัญช ี นูลฌ่าฝุตธิรรน 

สิธถรัมฝ์ถางการเงิธ     

เงิธลงถุธระฝะฝาว 26 38 26 42 

เงิธลงถุธระฝะฝาวเป็ธเงิธลงถุธใธตราสารถุธถี่โน่อฝู่ใธฌวานต้องการของตลาด บริผัถฯฌ าธวณ                          

นูลฌ่าฝุติธรรนไดฝใช้วิธปีรับปรุงนูลฌ่ายุ้ธตานบัญชี ล าดับช๊ัธของนูลฌ่าฝุติธรรนดังกล่าวถือเปธ็ระดับ 3 

32. การบริยารจัดการถุธ  

 วัตถุประสงฌ์ใธการบริยารจัดการถุธถี่ส าฌัญของบริผัถฯ ฌือการจัดใย้นีซื่งไฌรงสร้างถุธถี่เยนาะสนเม่ือ

สธับสธุธการด าเธิธธุรกิจของบริผัถฯและเสรินสร้างนูลฌ่าการถือยุ้ธใย้กับพู้ถือยุ้ธ ไดฝ ณ วัธถี่ 30 

กัธฝาฝธ 2563 บริผัถฯนีอัตราส่วธยธี๊สิธต่อถุธเถ่ากับ 0.38:1 (2562: 0.42:1) 

33. เยตุการณ์ภาฝยลังรอบระฝะเวลาราฝงาธ  

 เนื่อวัธถี่ 24 มฤศจิกาฝธ 2563 ถี่ประชุนฌณะกรรนการบริผัถฯนีนติเสธอการจ่าฝปัธพลส ายรับพล                                                     

การด าเธิธงาธประจ าปึ 2563 ใธอัตรา 0.50 บาถ ต่อยุ้ธ ฌิดเป็ธจ าธวธเงิธรวน 129.90 ล้าธบาถ ซื่ง

ฌณะกรรนการบริผัถฯจะเสธอต่อถี่ประชุนสานัญพู้ถือยุ้ธประจ าป ึ2564 เม่ือมิจารณาอธุนัติ 

34. การอธุนัติงบการเงิธ 

 งบการเงิธธี๊โด้รับอธุนัติใย้ออกไดฝฌณะกรรนการบริผัถฯเนื่อวัธถี่ 24 มฤศจิกาฝธ 2563 
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1. ฌา่ตอบแถธจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) 

ราฝการถี ่ ชื่อบรผัิถพูจ้า่ฝ ชื่อพูส้อบบญัช ี
ประเภถของงาธ

ตรวจสอบ 

ฌา่ตอบแถธของงาธ

ตรวจสอบ 

1 
บนจ. โถฝสตีลเฌเบิล บจ. ส าธักงาธ อีวาฝ  

ตรวจสอบบัญชี 1,094,000 

2 ตรวจสอบ BOI 340,000 

รวนฌา่ตอบแถธของงาธตรวจสอบ 1,434,000 

 
2.  ฌ่าบริการอื่ธ (Non-Audit Fee) 

ราฝการ 
ประเภถของงาธบรกิารอืธ่ 

(non-audit service) 
พูใ้ยบ้รกิาร 

ฌา่ตอบแถธ 

ของงาธบรกิารอืธ่ 

ส่วธถีจ่า่ฝโปใธ

ระยวา่งปึบญัชี 

ส่วธถีจ่ะ 

ตอ้งจา่ฝ 

ใธอธาฌต 

1 ฌ่าถี่ปรืกผาฌดีแรงงาธ ธาฝวุฒิชัฝ อิธแปธ๋ 20,000.00 - 

2 ฌ่าถธาฝใธการสืบยา

ถรัมฝ์สิธฌดธีาฝอุเถธ ไมฌะ 

ธาฝอภิฝุถธ อรรจธาธัธถ ์ 20,000.00 
- 

3 ฌ่าถธาฝฌด ีOuter และ ฌา่

ถธาฝฌดธีาฝอุเถธเนื่อ

สืบมฝาธไจถก์เสร็จ 

ธาฝธิติมัฒธ์ เสถีฝรโมศาล 320,000.00 

- 

4 ฌ่าถี่ปรืกผามิธีการศุลกากร 

และฌ่าถี่ปรืกผาและมฝาธ

ศาลช๊ัธตธ้ฌดี Outer 

ธาฝมิถักผ์ ส าราญสุข 400,000.00 

- 

5 ฌ่าถธาฝฌด ีCEVA งวดถี่ 3 ธาฝปเธต โมบูลฝ์ธธธร 80,701.00 - 

6 ฌ่าถี่ปรืกผาแธะธ าด้าธ

เถฌไธไลฝแีละสารสธเถศ 

บริผัถ เฌธฌอร์ปอเรช่ัธ จ ากัด 375,000.00 
- 

7 ฌ่าถี่ปรืกผาด้าธการจัดการ

ระบบสารสธเถศ 

บริผัถ เธ็กซ์เถฌ เอเชีฝ จ ากัด 350,467.30 
- 

8 ชี๊แจงข้อไต้แฝง้ปญัยา

ประเภถมิกัด- 

อัตราศุลกากร 

บริผัถ กาญจธรัตธ์ เถรดดิ๊ง 

จ ากัด 

40,000.00 

- 

9 ฌ่าถี่ปรืกผาถางกฎยนาฝ 

และ ฌ่าบริการด าเธิธฌดี

แรงงาธ-ฌดีธาฝธิรธัด ์

บริผัถ บาลาธซ์ ลอว์ ฌอธซัล

แตธซ์ จ ากดั 

80,000.00 

- 

10 ฌ่าบริการถธาฝฌด ีTAISHO บริผัถ วีระวงฌ,์ ชิธวัฒธ์ และ       

เมีฝงมธอ จ ากัด 

76,541.00 
- 

ฌ่าตอบแถธพูส้อบบญัชี 
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ราฝการ 
ประเภถของงาธบรกิารอืธ่ 

(non-audit service) 
พูใ้ยบ้รกิาร 

ฌา่ตอบแถธ 

ของงาธบรกิารอืธ่ 

ส่วธถีจ่า่ฝโปใธ

ระยวา่งปึบญัชี 

ส่วธถีจ่ะ 

ตอ้งจา่ฝ 

ใธอธาฌต 

11 ฌ่าถี่ปรืกผามิธีการศุลกากร 

(อ.วิชัฝ) 

ย้างยุ้ธส่วธสานัญ วีเอ็นเอส 120,000.00 
- 

รวนฌา่ตอบแถธส ายรบังาธบรกิารอืธ่ (non-audit fee) 1,188,709.30  

 
3. พู้สอบบญัช ี                  

  บริผัถ ส าธักงาธ อีวาฝ จ ากัด 

  เลขถี่ 193/136-137 อาฌารเลฌรัชดา ช๊ัธ 33 ถธธรชัดาภิเผก แขวงฌลองเตฝ  

  เขตฌลองเตฝ กรุงเถมฯ 10110  

 ไถรศัมถ ์   :   (02) 264 9090 

 ไถรสาร      :   (02) 264 0789  

 

 ธางมูธธารถ   เพ่าเจรญิ  พู้สอบบัญชีรับอธุญาต เลขถะเบีฝธ 5238 

 ธาฝกฤผดา   เลิศวธา  พู้สอบบัญชีรับอธุญาต เลขถะเบีฝธ 4958 

 ธางสาววิสสุตา จริฝธธากร      พู้สอบบัญชีรับอธุญาต เลขถะเบีฝธ 3853 

 

ถั๊งธี๊พู้สอบบัญชีถั๊ง 3 ถ่าธข้างต้ธ เป็ธพู้สอบบัญชีถี่นีฌวานเป็ธอิสระและนีฌุณสนบัติถี่โด้รับการฝอนรับเป็ธ

พู้สอบบัญชีของบริผัถและโด้รับฌวานเย็ธชอบจากส าธักงาธ ส าธักงาธฌณะกรรนการก ากับยลักถรัมฝ์ และ

ตลาดยลักถรัมฝ์ (ก.ล.ต) 
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

1. ธฯฝสรรเสรญิ จุรฯงกูร 

 

วัธถี่โด้รับแต่งตั๊ง 

2 เนผฯฝธ 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 ดุผฎีบัณทติ 

 

ยลักสตูร : IOD 

- โน่นี - 

ถฯงตรง 

83,115,000 ยุ้ธ 

(31.99%) 

 

ถฯงอ้อน 

- โน่นี - 

บิดฯธฯฝถวฉีตัร 

จุรฯงกูร และธฯฝ

วุฒิภูนิ จุรฯงกรู 

บริผัถจดถะเบฝีธ โน่น ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2521 - ปัจจุบัธ 

 

2521 - มฤศจิกฯฝธ 

2561 

ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน  

ประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่บริยฯร 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล  พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

บริผัถถั่วโป 

2515 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

ประธฯธกรรนกฯรบรยิฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ไอไตซีถ อธิดสัตรี  ไรงงฯธประกอบเบฯะรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์

ถุกชธิด 

2525 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ฌอนมลีถ ไอไตมฯร์ถ  พลิตช๊ิธสว่ธประกอบใย้อตุสฯยกรรนฝฯธฝธต์

ประเภถ ซิงฌ์ มลฯสติก เยล็ก ถองเยลูอง และ

ปลอกสฯฝ 

2529 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

ประธฯธกรรนกฯรบรยิฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ไอไต บอดี๊ อิธดัส

ตรี  

พลิตตวัถงัรถฝธต์ และรับจ้ฯงถ ฯแบบมินม์ 

2530 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ อเีล็ฌไถรธิฌ ฌอน

ไมเธ้ธถ์  

พลิตพลิตภัณท์อเิล็กถรอธฌิส ์

2531 - ปัจจุบัธ รองประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯร 

บจ.บฯงกอก อเีกิล วงิ  พลิตช๊ิธสว่ธ Press Part 

2531 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ สเตฝีรงิ วีล  พลิต ขฯฝ และรับจ้ฯงถ ฯมวงนฯลัฝรถฝธต์และ

กระปกุเกีฝร์รถฝธต ์

2533 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ แอดวฯธซ์ แนถถี

เรฝีล  

ธ ฯเข้ฯพลิตภัณท์ประเภถเยล็ก พลิตเยล็กแพ่ธ 

รับจ้ฯงตดัเยล็ก 

2534 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

ประธฯธกรรนกฯรบรยิฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ แยลนฉบงั ไอไต 

บอดี๊ เวิรฌ์  

พลิตช๊ิธสว่ธตัวถงัรถฝธต์จฯกกฯรป๊ันข๊ืธรูป   

ช๊ิธส่วธถ่อโอเสีฝ 

2534 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

ประธฯธกรรนกฯรบรยิฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ฌอร์ปอเรชัธ่ ลงถุธและถูอยุธ้ใธกิจกฯรอู่ธๆ 

 

 

2534 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ แยลนฉบงั ไอไต 

ซีถ แนธูแภฌเจอริง่  

พลิตไฌรงเบฯะมร้อนมธักมิงและอุปกรณ์เลู่อธ 

ขอ้นลูของกรรนกฯร พูบ้รยิฯร พู้นอี ฯธฯจฌวบฌนุ พูร้บัพดิชอบสงูสดุใธสฯฝงฯธบญัชแีละกฯรเงธิ พูฌ้วบฌนุดแูลกฯรถ ฯบญัช ี และเลขฯธกุฯรบรผัิถ 
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

ธฯฝสรรเสรญิ จุรฯงกรู 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2534 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ไอไต แอดวฯธซ์ แนถถี

เรฝีล แนธูแภฌเจอริง่  

พลิต Dry Mat, Sound Insulation แพ่ธ

มลฯสติก แพ่ธเสธ้ใฝอดัและแพธ่มลฯสติกเมู่อใช้

ประกอบรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต ์

 

 

 

 

 

2534 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ แยลนฉบงั ออไต 

ซีถ แนธูแภฌเจอริง่ 

พลิตไฌรงเบฯะมร้อนมธักมิงและอุปกรณ์เลู่อธ 

2536 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ไชว่ฯ แนธูแภฌเจอ

ริ่ง  

พลิตไช๊ฌอัม ช๊ิธส่วธเฌรู่องฝธตร์ะบบสง่ก ฯลัง 

ระบบเบรฌ ระบบกัธสะเถูอธยรอูระบบสติริ่ง 

2537 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.เอส เอ็ธ ซี ซฯวด์ มรู๊ภ  พลิตช๊ิธสว่ธฝฯธฝธต์ Mel Sheet, Resin Felt 

2537 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.โถฝซีถเบลถ์  พลิตและขฯฝพลิตภัณทเ์ข็นขัดธิรภฝัและสฯฝเข็น

ขัดธิรภฝั 

2538 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.เอส ถี บี เถก็ซ์โถล์ อิธดัส

ตรี  

พลิตพ้ฯส ฯยรับยุ้นเบฯะรถฝธต ์

2538 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.อสีเถริ์ธ มี.ฝ.ูไภน อิธดัส

ตรี  

พลิตช๊ิธสว่ธรถฝธต์ประเภถไภนเบฯะรถฝธต ์

2538 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ฌอนมลีถ ไอไต รับเบอร์  

แนธูแภฌ็เจอริง่  

พลิตช๊ิธสว่ธฝฯงส ฯยรับอตุสฯยกรรนฝฯธฝธต์ และ

อิเล็กถรอธิฌส์ และอู่ธๆ 

2539 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

กรรนกฯร 

บจ.ซันนิถ ชูไกกุ เซอิร่ฯ  พลิตธ็อตมิเศผส ฯยรับอตุสฯยกรรนฝฯธฝธต ์

2539 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร    

กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ฌรูฯตะ แนธูแภฌ

เจอริง่  

พลิต ขฯฝ แกธฌอน้ฯรถฝธต์ รวนถั๊งช๊ิธส่วธ

อะโยล่และอุปกรณฝ์ฯธมฯยธะถกุชธิด 

2540 - ปัจจุบัธ 

 

ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ แอธเซ่ ออไตมฯร์ถ  พลิตช๊ิธสว่ธพลิตภัณทร์ะบบล็อฌประตูรถฝธต์ 

ฟฯกระไปรงรถฝธต,์ ฟฯกระบะถ้ฯฝ, ย่วงล็อฌ

ประตู  

2540 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

ประธฯธกรรนกฯรบรยิฯร

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ เอ็ธจิเธีฝริ่ง เซ็ธ

เตอร์  

พลิตและออกแบบแน่มินม์ เฌรู่องฉดีมลฯสติก

ไลยะงฯธโน ้

2541 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

ประธฯธกรรนกฯรบรยิฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

 

บจ.ไนเดิร์ธ ไปรดักส์ อิธดัส

ตรี  

พลิตและมินม์ลฯฝโน้ และเฌลูอบช๊ิธส่วธรถฝธต ์
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

ธฯฝสรรเสรญิ จุรฯงกรู 

(ต่อ) 

2541 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ อิธดัสตรี๊  

(ประเถศโถฝ)   

ธุรกิจใย้เช่ฯ 

2542 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.แอเดฝีธถ์ แอธด์ ซันนิถ 

ฌอร์ปอเรชั่ธ 

พลิตเบฯะธั่งรถฝธต ์

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร บจ.เอช เอส เอช  ลงถุธและถูอยุธ้ใธกิจกฯรอู่ธ 

2545 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ออไต้ อิธถเีรฝีร์ ไปรดักส์  พลิต ธ ฯเข้ฯ ส่งออก และรับจ้ฯงพลิตมรนปูมู๊ธ 

ยัวยนอธเบฯะรถฝธต ์

 2545 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  บจ.ซันนิถ วิธด์นิลล์ กอล์ภ

ฌลับ 

ประกอบกิจกฯรสธฯนกอล์ภ  

2546 - ปัจจุบัธ รองประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.นฯรูบิชิ ซันนิถ อิธดัสตรี 

เวฝีดธฯน 

พลิตช๊ิธสว่ธเบฯะถี่ธัง่รถฝธต ์

2547 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร บจ.เจ อฯ เฌ ไอไตมฯร์ถ   พลิตช๊ิธสว่ธรถฝธต ์

2547 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ไอซูกะ แนธูแภฌ

เจอริง่  

พลิตเบรฌนอูรถฝธต ์

2548 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ รเีถอร์ ธิถไตกุ 

ซฯวด์ มรู๊ภ  

พลิตเมู่อขฯฝและส่งออกซ่ืงวสัดกุัธเสฝีงส ฯยรับ

รถฝธต ์

2550 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ กรธีวัลเล่ฝ์ 

เชีฝงใยน่ กอล์ภฌลับ 

ประกอบกิจกฯรสธฯนกอล์ภ  

2551 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ อฯร์แอธดด์ี เซ็ธ

เตอร์  

ประกอบกิจกฯรถดสอบฌุณภฯม ประสิถธิภฯม

พลิตภัณทฝ์ฯธฝธต์และสอบเถฝีบเฌรูอ่งนูอวัด 

วิเฌรฯะยว์ิจัฝและมัฒธฯเถฌไธไลฝี ออกแบบ

เฌรู่องนูอ แน่มินม์และกระบวธกฯรพลิตช๊ิธส่วธ

ฝฯธฝธต ์

2551 - ปัจจุบัธ รองประธฯธกรรนกฯร 

กรรนกฯร 

บจ.ฮิรตูะ แอธด์ ซันนิถ ประกอบกิจกฯรพลิตช๊ิธส่วธรถฝธต ์

2551 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ไอไต บอดี๊ สกิลล์  

เดเวลอปเนธถ์ เซ็ธเตอร์  

ประกอบกิจกฯรฟุกอบรน 

 

2552 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร บจ.สตีล อัลลฯฝแอธซ์

เซอรว์ิส เซ็ธเตอร ์

Coil Steel, Slitter Steel  

2556 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร บจ.ซันนิถ ฌฝี์เลกซ์ (ประเถศ

โถฝ) 

ประกอบกิจกฯรไรงงฯธพลิตช๊ิธสว่ธอะโยล่และ

อุปกรณ์ของฝฯธมฯยธะ 
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

2. ธฯฝสริศ  มัฒธะเนลูอง  

 

วัธถี่โด้รับแต่งตั๊ง 

2 เนผฯฝธ 2548 

 

45 ปริญญฯไถ 

สฯขฯบริยฯรธุรกิจ 

New Hampshire 

College, 

สยรฐัอเนรกิฯ 

 

ยลักสตูร: IOD 

- Director   

  Certification 

  Program  

 (DCP42/2004) 

- Directors  

 Accreditation  

 Program  

 (DAP172/2020) 

 

ไดฝสถฯบัธอูธ่ๆ 

- กฯรสูบถอดธุรกิจ  

  ฌรอบฌรัวอฝ่ฯง 

  ฝัง่ฝูธ รุธ่ถี่  

  5/2010 (บจ. แภ 

  นีล่ี บิสสเิธส ไซ 

  โซตี๊) 

- TLCA  

  Executive  

  Development  

  Program รุ่ธถี ่ 

  12/2013 (SET) 

- Exclusive  

  Event “Stop  

  Committing   

  Random Acts  

  of Digital”  

  08/2018 

 

 

ถฯงตรง 

10,592,000 ยุ้ธ 

(4.08 %) 

 

ถฯงอ้อน 

- โน่นี - 

 

ม่ีชฯฝธฯฝสธัติ 

มัฒธะเนลูอง 

และธ้องชฯฝ 

ธฯงสฯวสิริณฯ  

มัฒธะเนลูอง 

บริผัถจดถะเบฝีธ โน่น ี

2547 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้จดักฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

ประธฯธกรรนกฯรบรยิฯร

ฌวฯนเสีฝ่ง 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล  พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์  

และชุดฌวบฌนุรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ 

บริผัถถั่วโป 

2539 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ชูไกกุ เซอิร่ฯ พลิตธ็อตมิเศผส ฯยรับอตุสฯยกรรนฝฯธฝธต ์

2547 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ฌอนมลีถ ไอไตมฯร์ถ  พลิตช๊ิธสว่ธประกอบใย้อตุสฯยกรรนฝฯธฝธต์

ประเภถซิงฌ์ มลฯสตกิ เยล็ก ถองเยลูอง ปลอก

สฯฝ 

2547 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ฌอนมลีถ ไอไต รับเบอร ์

แนธูแภฌ็เจอริง่  

พลิตช๊ิธสว่ธฝฯงส ฯยรับอตุสฯยกรรนฝฯธฝธต์ 

และอิเล็กถรอธิฌส์และอูธ่ๆ 

2559 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.อนตะ ซันนิถ เรดดี๊ บิลถ ์ ใช้เช่ฯและจ ฯยธ่ฯฝไรงงฯธ 
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

3. ธฯฝนฯกฯไต เถรฯอุรฯ 

 

วัธถี่โด้รับแต่งตั๊ง 

2 เนผฯฝธ 2548 

 

82 Mechanical 

Engineering, 

Faculty of 

Technology,  

Shizuoka  

University, 

ญี่ปุ่ธ 

 

ยลักสตูร: IOD 

- โน่น ี- 

ถฯงตรง 

- โน่น ี- 

 

 

ถฯงอ้อน 

- โน่นี - 

 

โน่น ี บริผัถจดถะเบฝีธ โน่น ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2524 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร   บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

บริผัถถั่วโป 

2515 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร TSK (Korea) Co., Ltd. พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์  

2516 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร Tajima TSK, Inc. พลิตช๊ิธสว่ธฝฯธฝธต ์

2516 - ปัจจบุัธ กรรนกฯร HI-LEX KANTO, Inc. พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต ์

2518 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร HI-LEX Corporation พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต ์

2523 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร Dae Dong System Co., 

Ltd. 

พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต ์

 

 

2524 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร HI-LEX Saitama, Inc. พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2528 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร Izushi Cable, Inc. พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต ์

2532 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร HI-LEX Controls Inc. พลิตชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ และ 

Rear Slider 

2532 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร HI-LEX Shimane, Inc. พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และชุดฌวบฌุนรฯง

กระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

2535 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร HI-LEX America Inc. พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์ และรถจกัรฝฯธฝธต์ 

2535 - ปัจจุบัธ ประธฯธกรรนกฯร TSK of America Inc. บริผัถพู้ถอูยุ้ธ 

2536 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร HI-LEX Mexicana, S.A 

DE.C.V 

พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

2538 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร Chongqing HI-LEX Cable 

System Group  Co., Ltd. 

พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

2542 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร 

 

HI-LEX India Private Ltd. พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

2542 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร HI-LEX  Vietnam Co., 

Ltd. 

พลิตสฯฝฌวบฌุนรถจกัรฝฯธฝธต ์

2543 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร HI-LEX Cable System 

Co., Ltd. 

พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และชุดฌวบฌุนรฯง

กระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร 

 

Guangzhou TSK Control 

Cable Co., Ltd. 

พลิตช๊ิธสว่ธส ฯยรับรถฝธต ์

2546 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร Dae Dong HI-LEX Inc. 

(Korea) 

พลิตชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ และ 

Door Module 
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

ธฯฝนฯกฯไต เถรฯอุรฯ 

(ต่อ) 

 

2549 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร HI-LEX Hungary Cable 

System Manufacturing 

LLC. 

พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต ์

2550 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร Guangdong HI-LEX Cable 

System Co., Ltd. 

พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

2550 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร Changchun HI-LEX Auto 

Cable Co., Ltd. 

พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

2551 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร Daedong HI-LEX of 

America Inc. LLC. 

พลิตชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ และ 

Door Module 

2555 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร Sun Medical Technology 

Research Corp. 

พลิตอุปกรณ์ถฯงกฯรแมถฝ ์

2557 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร Chongqing Evaheart 

Medical Device Co., Ltd. 

พลิตอุปกรณก์ฯรแมถฝ ์

2559 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร HI-LEX Miyagi, Inc พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และชุดฌวบฌุนรฯง

กระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

4. ธฯฝถวฉีัตร  จุรฯงกูร 

 

วัธถี่โด้รับแต่งตั๊ง 

2 เนผฯฝธ 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริญญฯไถ 

สฯขฯ Finance  

Webster 

University 

 

ยลักสตูร : IOD 

- Director  

  Accreditation   

  Program  

  (DAP109/2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถฯงตรง 

21,294,700 ยุ้ธ 

(8.20%) 

 

ถฯงอ้อน 

- โน่นี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บุตรธฯฝ

สรรเสริญ 

จุรฯงกูร และ 

ม่ีชฯฝธฯฝวุฒิภนูิ 

จุรฯงกูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริผัถจดถะเบฝีธ โน่น ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธัธวฯฌน 2561 - 

ปัจจุบัธ 

2546 - ปัจจุบัธ 

ประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่บริยฯร 

 

กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล  

 

พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

บริผัถถั่วโป 

2536 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ไอไต บอดี๊ อิธดัส

ตรี  

พลิตตวัถงัรถฝธต์ และรับจ้ฯงถ ฯแบบมินม์ 

2538 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.อสีเถริ์ธ มี.ฝ.ู ไภน อิธดสั

ตรี  

พลิตช๊ิธสว่ธรถฝธต์ประเภถไภนเบฯะรถฝธต์  

2539 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ชูไกกุ เซอิร่ฯ  พลิตธ็อตมิเศผส ฯยรับอตุสฯยกรรนฝฯธฝธต ์

2539 - ปัจจุบัธ 

 

กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ฌรูฯตะ แนธูแภฌ

เจอริง่ 

พลิต ขฯฝ แกธฌอน้ฯรถฝธต์ รวนถั๊งช๊ิธส่วธอะโยล่

และอุปกรณ์ฝฯธมฯยธะถุกชธดิ 

2541 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ไนเดิร์ธ ไปรดักส์ อิธดัส

ตร ี

พลิตและมินม์ลฯฝโน้ และเฌลูอบช๊ิธส่วธรถฝธต ์

2541 - ปัจจบุัธ กรรนกฯร บจ.ซันนิถ อิธดัสตรี๊ (ประเถศ

โถฝ) 

ธุรกิจใย้เช่ฯ 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ฌอร์ปอเรชัธ่  ลงถุธและถูอยุธ้ใธกิจกฯรอู่ธๆ 
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

ธฯฝถวฉีัตร  จุรฯงกูร 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ไอไตซีถ อธิดสัตร ี ไรงงฯธประกอบเบฯะรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์

ถุกชธิด 

 

 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ แยลนฉบงั ไอไต 

ซีถ แนธูแภฌเจอริง่  

พลิตไฌรงเบฯะมร้อนมธักมิงและอุปกรณ์เลู่อธ 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ แยลนฉบงั ไอไต 

บอดี๊ เวิรฌ์ 

พลิตช๊ิธสว่ธตัวถงัรถฝธต์จฯกกฯรป๊ันข๊ืธรูป 

ช๊ิธส่วธถ่อโอเสีฝ 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ แอดวฯธซ์ แนถถี

เรฝีล  

ธ ฯเข้ฯพลิตภัณท์ประเภถเยล็ก พลิตเยล็กแพ่ธ 

รับจ้ฯงตดัเยล็ก 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ เอ็ธจิเธีฝริ่ง เซ็ธ

เตอร์  

พลิตและออกแบบแน่มินม์ เฌรู่องฉดีมลฯสติก

ไลยะงฯธโน ้

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ออไต้ อิธถเีรฝีร์ ไปรดักส์  พลิต ธ ฯเข้ฯ ส่งออก และรับจ้ฯงพลิตมรนปูมู๊ธ 

ยัวยนอธเบฯะรถฝธต ์

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ไอไต แอดวฯธซ์ แนถถี

เรฝีลแนธูแภฌเจอริ่ง  

พลิต Dry Mat, Sound Insulation แพ่ธ

มลฯสติก แพ่ธเสธ้ใฝอดัและแพธ่มลฯสติก เมู่อใช้

ประกอบรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต ์

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ วิธด์นิลล์ กอล์ภ

ฌลับ 

ประกอบกิจกฯรสธฯนกอล์ภ 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.เอส ถี บี เถก็ซ์โถล์ อิธดัส

ตรี  

พลิตพ้ฯส ฯยรับยุ้นเบฯะรถฝธต ์

 2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ สเตฝีรงิ วีล  พลิต ขฯฝ และรับจ้ฯงถ ฯมวงนฯลัฝรถฝธต์และ

กระปกุเกีฝร์รถฝธต ์

2546 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร บจ.นฯรูบิชิ ซันนิถ อิธดัสตรี 

เวฝีดธฯน  

พลิตช๊ิธสว่ธเบฯะถี่ธัง่รถฝธต ์

2546 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ฌอนมลีถ  ไอไตมฯร์ถ พลิตช๊ิธสว่ธประกอบใย้อตุสฯยกรรนฝฯธฝธต์

ประเภถ ซิงฌ์ มลฯสติก เยล็ก ถองเยลูอง    

และปลอกสฯฝ 

2547 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ไอซูกะ แนธูแภฌ

เจอริง่  

พลิตเบรฌนอูรถฝธต ์

2547 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร บจ.เจ อฯ เฌ ไอไตมฯร์ถ  พลิตช๊ิธสว่ธรถฝธต ์

2548 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ฌอนมลีถ ไอไต รับเบอร์  

แนธูแภฌ็เจอริง่ 

พลิตช๊ิธสว่ธฝฯงส ฯยรับอตุสฯยกรรนฝฯธฝธต์ 

และอิเล็กถรอธิฌส์ และอู่ธๆ 

2549 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.โถฝไปรเกรส รับเบอร ์ พลิตช๊ิธสว่ธฝฯงส ฯยรับอตุสฯยกรรนฝฯธฝธต์ 

และอิเล็กถรอธิฌส์ และอู่ธๆ 

2550 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ กรธีวัลเล่ฝ์ 

เชีฝงใยน่ กอล์ภฌลับ 

ประกอบกิจกฯรสธฯนกอล์ภ 
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

ธฯฝถวฉีัตร  จุรฯงกูร 

(ต่อ) 

2550 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.เจ แนฌ็ ไนไธไปลี ฌอร์

ปอเรชัธ่ 

ประกอบกิจกฯร ยฯ ซู๊อ ขฯฝและใย้เช่ฯเกี่ฝวกับ

สังยฯรินถรัมฝ์และอสงัยฯรินถรัมฝ์ถุกประเภถ 

2550 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.เจ แนฌ็ มร็อมเมอรต์ี๊ 

แอ็ฌเซ็ส 

 

ประกอบกิจกฯรจัดยฯ ซู๊อ ขฯฝ และใย้เช่ฯเฌรูอ่งจกัร 

รวนถัง๊อุปกรณ์ช๊ิธส่วธของสิธฌ้ฯ 

ประเภถดงักล่ฯวถุกประเภถ 

2551 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ไอไต บอดี๊ สกิลล์  

เดเวลอปเนธถ์ เซ็ธเตอร์  

ประกอบกิจกฯรฟุกอบรน 

2551 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ อฯร์แอธดด์ี เซ็ธ

เตอร์  

ประกอบกิจกฯรถดสอบฌุณภฯม ประสิถธิภฯม

พลิตภัณทฝ์ฯธฝธต์และสอบเถฝีบเฌรูอ่งนูอวัด 

วิเฌรฯะยว์ิจัฝและมัฒธฯเถฌไธไลฝี ออกแบบ

เฌรู่องนูอ แน่มินม์และกระบวธกฯรพลิตช๊ิธส่วธ

ฝฯธฝธต ์

5. ธฯฝวุฒิภูนิ จุรฯงกูร 

 

วัธถี่โด้รับแต่งตั๊ง 

22 มฤศจิกฯฝธ 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 ปริญญฯเอก 

ปรัชญฯดุผฎี

บัณทิต (กฯร

บริยฯรกฯรศืกผฯ), 

นยฯวิถฝฯลัฝเวส

เถิร์ธ 

 

ปริญญฯไถ 

บริยฯรธุรกิจ

นยฯบัณทิต, 

สถฯบัธบัณทิต

บริยฯรธุรกิจศศิ

ธถร์ แย่ง

จุรฯลงกรณ์

นยฯวิถฝฯลัฝ 

 

ยลักสตูร : IOD 

- Director  

  Certification  

  Program  

  (DCP 148/2011) 

ถฯงตรง 

- โน่นี - 

 

ถฯงอ้อน 

- โน่นี - 

บุตรธฯฝ

สรรเสริญ  

จุรฯงกูร และ 

ธ้องชฯฝ 

ธฯฝถวฉีัตร 

จุรฯงกูร 

บริผัถจดถะเบฝีธ โน่น ี

 

 

2562 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร 

ประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่บริยฯร 

บนจ.สฯฝกฯรบิธธกแอร ์ ธุรกิจสฯฝกฯรบิธ 

2560 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร   

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล  

 

พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

2558 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บนจ.โอร่ฯแอธด์โอภุล ธุรกิจสิธเชู่อส่วธบฌุฌล 

2558 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรสรรยฯและ

มิจฯรณฯพลตอบแถธ 

บนจ.ซีเอ็ดฝูเฌช่ัธ ธุรกิจพลิตยธังสูอและวฯรสฯร 

บริผัถถั่วโป 

2558 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.แอสโมเรชั่ธ วัธ ธุรกิจมัฒธฯอสงัยฯรินถรัมฝ ์

2557 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.แภฌถอรี่ ดีไป ซัมมลฯฝ ธุรกิจซู๊อขฯฝสิธฌ้ฯ ไดฝกฯรแบง่ช ฯระฌ่ฯสิธฌ้ฯ 

2556 - ปัจจุบัธ 

 

กรรนกฯร / 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ฌีฝ์เลกซ์ (ประเถศ

โถฝ) 

ประกอบกิจกฯรไรงงฯธพลิตช๊ิธสว่ธอะโยล่และ

อุปกรณ์ของฝฯธมฯยธะ 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

พอ.จดัซู๊อจัดยฯ 

บจ.ซันนิถ ไอไต บอดี๊ อิธดัส

ตร ี

พลิตตวัถงัรถฝธต์ และรับจ้ฯงถ ฯแบบมินม์ 
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

ธฯฝวุฒิภูนิ จุรฯงกูร (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

พอ.จดัซู๊อจัดยฯ 

บจ.ซันนิถ แยลนฉบงั ไอไต 

บอดีเ๊วิรฌ์ 

พลิตช๊ิธสว่ธตัวถงัรถฝธต์จฯกกฯรป๊ันข๊ืธรูป

ช๊ิธส่วธถ่อโอเสีฝ 

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

พอ.จดัซู๊อจัดยฯ 

บจ.ซันนิถ ไอไต เถฌ อธิดสั

ตร ี

ธุรกิจพลิตช๊ิธส่วธฝฯธฝธต ์

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

พอ.จดัซู๊อจัดยฯ 

บจ.โถฝออไตอิธดสัตร ี ธุรกิจพลิตช๊ิธส่วธฝฯธฝธต ์

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

พอ.จดัซู๊อจัดยฯ 

บจ.ซันนิถ อฯร์ แอธด์ ดี เซ็ธ

เตอร ์

ประกอบกิจกฯรถดสอบฌุณภฯม ประสิถธิภฯม

พลิตภัณทฝ์ฯธฝธต์และสอบเถฝีบเฌรูอ่งนูอวัด

วิเฌรฯะยว์ิจัฝและมัฒธฯเถฌไธไลฝี ออกแบบ

เฌรู่องนูอ แน่มินม์และกระบวธกฯรพลิตช๊ิธส่วธ

ฝฯธฝธต ์

2545 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

พอ.จดัซู๊อจัดยฯ 

บจ.ซันนิถ แอดวฯธซ์ แนถถี

เรฝีล 

ธ ฯเข้ฯพลิตภัณท์ประเภถเยล็ก พลิตเยล็กแพ่ธ

รับจ้ฯงตดัเยล็ก 

 

6. ธฯฝฮฯจิเนะ ฌฯไตะ 

 

วัธถี่โด้รับแต่งตั๊ง 

12 กุนภฯมัธธ์ 2561 

 

57 Faculty of 

Science and 

Engineering, 

Department of 

Metallurgical 

Engineering, 

Kindai 

University 

 

ยลักสตูร : IOD 

- Director  

  Accreditation  

  Program  

  (DAP 146/2018) 

 

 

ถฯงตรง 

- โน่นี - 

 

ถฯงอ้อน 

- โน่นี - 

โน่น ี

 

บริผัถจดถะเบฝีธ โน่นี  

 กุนภฯมัธธ ์2561 - 

ปัจจุบัธ 

กรรนกฯร 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

พู้จัดกฯรถั่วโปส่วธงฯธวิจฝั

และมัฒธฯ 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

บริผัถถั่วโป 

นกรฯฌน 2553 - 

ปัจจุบัธ 

รองประธฯธ HI-LEX India Private Ltd. พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

7. ธฯฝปริญญฯ โววัฒธฯ 

 

วัธถี่โด้รับแต่งตั๊ง 

2 เนผฯฝธ 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73   ปริญญฯตรี (บญัชี

บัณทิต) 

  สฯขฯกฯรบัญชี  

  จุรฯลงกรณ์

นยฯวิถฝฯลัฝ 

 

ยลักสตูร : IOD 

- Director 

Accreditation 

Program  

  (DAP 35/2005)  

- Audit 

Committee 

Program  

  (ACP 9/2005) 

- Director 

Certification 

Program  

  (DCP 72/2006) 

- Monitoring the 

System of 

Internal Control 

and Risk 

Management 

(MIR 2/2008) 

- Role of the 

Compensation   

  Committee  

  (RCC 10/2010) 

 

 

 

 

 

 

 

ถฯงตรง 

- โน่นี - 

 

ถฯงอ้อน 

- โน่นี - 

 โน่นี  บริผัถจดถะเบฝีธ โน่น ี

1 กรกฎฯฌน 2563 - 

ปัจจุบัธ 

กรรนกฯรอสิระ บนจ.สฯฝกฯรบิธธกแอร ์ ธุรกิจสฯฝกฯรบิธ 

นีธฯฌน 2561 - 

ปัจจุบัธ 

กรรนกฯรอสิระ บนจ.ธวธฌร อสงัยฯรินถรัมฝ ์

มฤผภฯฌน 2559 - 

ปัจจุบัธ 

2548 - ปัจจุบัธ 

 

 

2548 - มฤผภฯฌน 

2559 

ประธฯธกรรนกฯรตรวจสอบ 

 

ประธฯธกรรนกฯรก ฯกับดูแล

กิจกฯร 

กรรนกฯรอสิระ 

กรรนกฯรสรรยฯและก ฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ 

กรรนกฯรตรวจสอบ 

กรรนกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯร 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

2553 - ปัจจุบัธ กรรนกฯรอสิระ 

กรรนกฯรสรรยฯและก ฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ 

กรรนกฯรกฯรลงถุธ 

ประธฯธกรรนกฯรบรยิฯร

ฌวฯนเสีฝ่ง 

บนจ.โอร่ฯ แฌปปิตอล กฯรลงถุธบริผัถอูธ่ 

2553 - ปัจจุบัธ กรรนกฯรอสิระ 

กรรนกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯร 

บนจ.สฯนฯรถฌอร์ปอเรชั่ธ เถฌไธไลฝี / สู่อสฯร 
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

8. ธฯฝอภิธธัถ์ ณ ระธอง 

 

วัธถี่โด้รับแต่งตั๊ง 

2 เนผฯฝธ 2548 

 

 

 

 

 70 ปริญญฯตร ี

สฯขฯบริยฯรธุรกิจ 

นยฯวิถฝฯลัฝเชีฝง 

ใยน่ 

 

ยลักสตูร : IOD 

- Director    

Accreditation 

  Program  

 (DAP -35/2005)  

- Audit 

Committee 

Program  

  (ACP 9/2005) 

- Monitoring the 

System of  

  Internal 

Control and 

Risk 

Management 

(MIR 2/2008) 

ถฯงตรง 

- โน่นี - 

 

ถฯงอ้อน 

- โน่นี - 

 โน่นี  บริผัถจดถะเบฝีธ โน่น ี

มฤผภฯฌน 2559 - 

ปัจจุบัธ 

 

2548 - ปัจจุบัธ 

 

2548 - มฤผภฯฌน 

2559 

ประธฯธกรรนกฯรสรรยฯและ

ก ฯยธดฌ่ฯตอบแถธ 

กรรนกฯรอสิระ 

กรรนกฯรตรวจสอบ 

กรรนกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯร 

กรรนกฯรสรรยฯและก ฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล  พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

บริผัถถั่วโป 

2541 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร   

ประธฯธบริยฯร 

บจ.เธอรร์ีธ อิธเตอรเ์ถรด  บริกฯรจดังฯธเล๊ีฝง 

มฤผภฯฌน 2557 - 

ปัจจุบัธ 

ประธฯธกรรนกฯร บจ.อนตะ ซันนิถ รีถส์ แนเธจ

เน้ธถ์  

พู้จัดกฯรกองถรสัตเ์มู่อลงถุธใธอสงัยฯรินถรัมฝ์ 

(เนูอ่โดร้ับอธนุัติจฯกส ฯธักงฯธฌณะกรรนกฯร

ก ฯกับยลกัถรัมฝ์และตลฯดยลักถรัมฝ์แย่ง

ประเถศโถฝ) 

 

 

9. ธฯฝฉตัรชฝั เอฝีสกุล 

 

วัธถี่โด้รับแต่งตั๊ง 

17 มฤผภฯฌน 2553 

 

 

 

 

 

65 ปริญญฯไถ 

สฯขฯเศรผฐศฯสตร ์ 

กฯรวฯงแพธและ

ธไฝบฯฝ 

Northeastern 

University 

 

ยลักสตูร : IOD 

- Director 

  Accreditation 

  Program  

  (DAP84/2010)  

 

 

 

ถฯงตรง 

- โน่นี - 

 

ถฯงอ้อน 

- โน่นี - 

โน่นี   บริผัถจดถะเบฝีธ โน่น ี

2553 - ปัจจุบัธ 

 

กรรนกฯรอสิระ 

กรรนกฯรตรวจสอบ 

กรรนกฯรสรรยฯและก ฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ 

กรรนกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯร 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล  พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

2558 - ปัจจุบัธ รองประธฯธกรรนกฯรบริผัถ บนจ.โถฝบรรจุภัณท์ และกฯร

มินม์ 

พลิตและจ ฯยธ่ฯฝบรรจภุัณท์และกฯรมินม์ 

บริผัถถั่วโป 

2562 - ปัจจบุัธ 

2554 - ปัจจุบัธ 

กรรนกฯรพู้จดักฯรบริผัถ 

กรรนกฯรบริผัถ 

บจ.ธญัญกิจ เซอร์วสิ ไกดังและถ่ฯเถฝีบเรูอ 
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

10. ธฯฝวีรวัฒธ์  ขอ

โมบูลฝ ์

 

วัธถี่โด้รับแต่งตั๊ง 

26 นกรฯฌน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 ปริญญฯไถ สฯขฯ

บริยฯรธุรกิจ  

University of 

New Haven 

ประเถศ

สยรฐัอเนรกิฯ 

 

ยลักสตูร : IOD 

- Director   

  Accreditation   

  Program, class  

  13/2004 

- Director  

  Certification  

  Program, class  

  151/2011 

- Financial  

  Statements for  

  Directors, class  

  14/2011 

 

ยลักสตูร : EDP 

- TLCA  

  Executive  

  Development  

  Program  

  รุ่ธ 12 

ถฯงตรง 

- โน่นี - 

 

ถฯงอ้อน 

- โน่นี - 

โน่นี   บริผัถจดถะเบฝีธ โน่น ี

2559 - ปัจจุบัธ 

 

กรรนกฯรอสิระ 

กรรนกฯรตรวจสอบ 

กรรนกฯรสรรยฯและก ฯยธด

ฌ่ฯตอบแถธ 

กรรนกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯร 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล  พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต์ และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

2543 - กัธฝฯฝธ 2560 

2556 - กรกฎฯฌน 

2560 

 

2556 - 2557 

กรรนกฯร  

รองประธฯธกรรนกฯร 

รองประธฯธบริผัถฯ สฯฝ

งฯธกฯรตลฯดและกฯรขฯฝ 

รองประธฯธบริผัถฯ สฯฝ

งฯธกฯรตลฯดและกฯรขฯฝ 

บนจ.โถฝสไตเรจ แบตเตอรี ่ พลิตและจ ฯยธ่ฯฝแบตเตอรี ่

บริผัถถั่วโป 

2546 - กรกฎฯฌน 

2560 

2553 - 2557 

2558 - กัธฝฯฝธ 

2560 

ตุลฯฌน 2560 - 

นกรฯฌน 2561 

กรรนกฯร 

 

รองประธฯธอฯวุไส 

ประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่บริยฯร 

 

ประธฯธเจ้ฯยธ้ฯถี่บริยฯรรว่น 

บจ. พลิตภัณท์ 3เฌ  ตัวแถธจ ฯยธ่ฯฝแบตเตอรี่รถฝธต์, แบตเตอรี่รถ

กอล์ภ, แบตเตอรีเ่มู่อแสงสว่ฯง และแบตเตอรี่

รถนอเตอรโ์ซด ์

2543 - กรกฎฯฌน 

2560 

กรรนกฯร บจ. โถฝ ธัธเภอรัส เนถัล  ประกอบกิจกฯรยลอนตะกั่วพสนและตะกัว่บริสถุธิ ์

2551 - กรกฎฯฌน 

2560 

กรรนกฯร บจ. 3เฌ แถรฌ็ช่ัธ แบตเตอรี่  พลิตและจ ฯยธ่ฯฝงฯธไลยะ, ขฯฝ, ใย้เช่ฯ และ

ใย้บริกฯรบ ฯรงุรกัผฯซ่อนแซนแบตเตอรี ่

2553 - กรกฎฯฌน 

2560 

กรรนกฯร บจ. มฯวเวอร์ มลฯส  พลิตและจ ฯยธ่ฯฝเกี่ฝวกับมลฯสติกถุกชธิด 

2559 - ปัจจุบัธ กรรนกฯรประจ ฯฌณะ

บริยฯรธุรกิจและกฯรบญัชี 

ประเภถ

พู้ถรงฌุณวฒิุ         

นยฯวิถฝฯลัฝขอธแก่ธ  สถฯธบัธกฯรศืกผฯ 

กรกฎฯฌน 2561 - 

ปัจจุบัธ 

กรรนกฯร บจ. ภรี เถรด ไซธ ไลจิสตกิส์  กฯรขธสง่และฌลังสิธฌ้ฯใย้เช่ฯ 

 

11. ธฯฝสัธติ มัฒธะเนลูอง 

 

วัธถี่โด้รับแต่งตั๊ง 

12 กุนภฯมัธธ์ 2561    

42 ปริญญฯไถ 

ฌณะรฐัศฯสตร์ 

นยฯวิถฝฯลัฝ

รฯนฌ ฯแยง 

ถฯงตรง 

10,602,400 ยุ้ธ 

(4.08%) 

ธ้องชฯฝ ธฯฝสริศ 

มัฒธะเนลูอง และ

ธ้องชฯฝ 

ธฯงสฯวสิริณฯ 

บริผัถจดถะเบฝีธ    โน่น ี

กุนภฯมัธธ ์2561 - 

ปัจจุบัธ 

กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต ์

และชุดฌวบฌนุรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ 
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

ธฯฝสัธติ มัฒธะเนลูอง 

(ต่อ) 

ยลักสตูร : IOD 

- Director  

  Certification  

  Program  

  (DCP 253/2018) 

- Director    

  Accreditation  

  Program  

  (DAP 156/2019) 

ถฯงอ้อน 

- โน่น ี- 

มัฒธะเนลูอง 

 

บริผัถถั่วโป    

2560 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ. เอ็ธโถร์ แอสเสถส์ 2 ซู๊อ ขฯฝ ใย้เช่ฯอสงัยฯรินถรัมฝ์ 

2559 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ. เอ็ธโถร์ แอสเสถส ์ ซู๊อ ขฯฝ ใย้เช่ฯอสงัยฯรินถรัมฝ์ 

2559 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ. อนตะ ปึไตรเลีฝน ประกอบกิจกฯรฌ้ฯเกีฝ่วกับมลังงฯธ 

2557 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ. ธธเศรผฐ์ บสิซิเธส 

แอธด์ ดเีวลลอปเนธถ ์

ซู๊อ ขฯฝ ใย้เช่ฯอสงัยฯรินถรัมฝ์ 

2555 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ชูไกกุ เซอิร่ฯ พลิตธ็อตมิเศผส ฯยรับอตุสฯยกรรนฝฯธฝธต ์

2555 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.โถฝไปรเกรส รับเบอร ์ พลิตช๊ิธสว่ธฝฯงส ฯยรับอตุสฯยกรรนฝฯธฝธต์  

และอิเล็กถรอธิฌส์  และอู่ธๆ 

2555 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ สเตฝีรงิ วีล พลิตมวงนฯลัฝรถฝธต์ ฟฯฌรอบแตร 

และยัวเกฝีร์รถฝธต ์

2550 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ฌอนมลีถ ไอไต รับเบอร ์

แนธูแภฌ็เจอริง่ 

พลิตช๊ิธสว่ธฝฯงส ฯยรับอตุสฯยกรรนฝฯธฝธต์  

และอิเล็กถรอธิฌส์  และอู่ธๆ 

2549 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร  

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.อนตะ ซันนิถ เรดดี๊ บิลถ ์ ใย้เช่ฯและจ ฯยธ่ฯฝไรงงฯธ 

 

12. ธฯงสฯวสิริณฯ มัฒธะ

เนลูอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 ปริญญฯไถ 

สฯขฯอักผรศฯสตร์

จุรฯลงกรณ์

นยฯวิถฝฯลัฝ 

 

ยลักสตูร : IOD 

 - เลขฯธุกฯรบริผัถ  

 - Financial  

 Statements for  

 Directors  

 (FSD26/2014) 

 - Director  

 Certification  

 Program  

 (DCP227/2016) 

 - Ethical  

ถฯงตรง 

10,196,300 ยุ้ธ 

(3.92%) 

 

ถฯงอ้อน 

- โน่นี - 

ม่ีสฯวธฯฝสริศ 

มัฒธะเนลูอง และ

ม่ีสฯวธฯฝสัธติ  

มัฒธะเนลูอง 

บริผัถจดถะเบฝีธ โน่น ี  ใย้เช่ฯและจ ฯยธ่ฯฝไรงงฯธ 

ตุลฯฌน 2561 -  

ปัจจุบัธ 

สิงยฯฌน 2559 - 

กุนภฯมัธธ ์2561  

มฤผภฯฌน 2559  - 

ปัจจุบัธ 

2545 - ปัจจุบัธ 

พู้รับพิดชอบสงูสุดใธสฯฝ

งฯธบัญชีและกฯรเงิธ 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

 

กรรนกฯร 

 

พู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส - ส่วธ

งฯธบริยฯรธุรกิจ และสว่ธ

งฯธจัดยฯรักผฯกฯรพู้จัดกฯร

ถั่วโปส่วธงฯธบรยิฯรธรุกิจ 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และรถจักรฝฯธฝธต ์

และชุดฌวบฌนุรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ 

บริผัถถั่วโป 

2556 – ปัจจุบัธ 

 

มฤผภฯฌน 2559 - 

ปัจจุบัธ 

พู้จัดกฯรถั่วโป - ส่วธ

ส ฯธักงฯธ 

กรรนกฯร และ 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ซันนิถ ซูไกกุ เซอิร่ฯ พู้พลิตธ็อตมิเศผ ส ฯยรบัอุตสฯยกรรนฝฯธฝธต ์
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

ธฯงสฯวสิริณฯ มัฒธะ

เนลูอง (ตอ่) 

 

 

 Leadership  

 Program 

   (ELP9/2017) 

   ยลักสตูร : TLCA 

- Executive      

  Development 

  Program  

  (EDP15/2014) 

ชัว่ไนงมัฒธฯ

ฌวฯนรูต้อ่เธูอ่ง 

(CPD) ดฯ้ธบญัช ี6 

ชน. : 

สภฯวชิฯชมีบญัช ี

- เรู่องเล่ฯข่ฯว 

  ถุจริตและพิด 

  นฯตรฐฯธบัญช ี

  ของบริผัถจด 

  ถะเบีฝธ รุ่ธถี่  

  3/62 

- บัญชีบริยฯรเมู่อ 

  กฯรวฯงแพธและ 

  กฯรตัดสิธใจ รุ่ธ  

  1/63 

เนผฯฝธ 2559 - 

ปัจจุบัธ 

กรรนกฯร และ 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.ฌอนมลีถ ไอไต รับเบอร์ 

แนธูแภฌ็เจอริง่ 

พลิตช๊ิธสว่ธฝฯงส ฯยรับอตุสฯยกรรนฝฯธฝธต์ 

และอิเล็กถรอธิฌส ์และอู่ธๆ 

2546 - ปัจจุบัธ กรรนกฯร และ 

กรรนกฯรพู้นอี ฯธฯจลงธฯน 

บจ.โถฝไปรเกรส รับเบอร ์ พลิตช๊ิธสว่ธฝฯงส ฯยรับอตุสฯยกรรนฝฯธฝธต์ 

และอิเล็กถรอธิฌส์ และอู่ธๆ 

 

 

 

 

13 ฌุณภัถรฯ ชัฝฝศบรูณะ 

 

 

47 ปริญญฯไถ 

กฯรตลฯด 

นยฯวิถฝฯลัฝ ไฌ

เวธถรี ประเถศ

อังกฤผ 

 

ปริญญฯตรี ธเิถศ

ศฯสตร ์

จุรฯลงกรณ์

นยฯวิถฝฯลัฝ 

 

 

 

ถฯงตรง 

- โน่น ี- 

 

ถฯงอ้อน 

- โน่น ี- 

โน่น ี บริผัถจดถะเบฝีธ โน่น ี

นกรฯฌน 2562 – 

ปัจจุบัธ 

 

นกรฯฌน 2561 - 

ปัจจุบัธ 

2555 - 2560 

พู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส ส่วธ

งฯธปฏิบัตกิฯรธุรกิจและ 

วิจัฝและมัฒธฯ 

พู้จัดกฯรถั่วโป - ส่วธงฯธ

ปฏิบัติกฯรธุรกิจ 

พู้จัดกฯร ฟ่ฯฝกฯรตลฯด 

 

 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์ และรถจกัรฝฯธฝธต์ 

และชุดฌวบฌนุรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ 
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

14. ธฯงกสติฯ มิถักผ์

สงฌรฯน 

 

วัธถี่โด้รับแต่งตั๊งเป็ธ

เลขฯธุกฯรบริผัถ 

14 มฤผภฯฌน 2555  

 

ถี่อฝูต่ิดต่อ : 

19/5 ยนู่ 3  

ต ฯบลบ้ฯธสวธ 

อ ฯเภอเนอูง  จังยวดัชลบุร ี

20000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 ปริญญฯไถ 

ยลักสตูร 

บริยฯรธุรกิจ

นยฯบัณทิต 

วิชฯกฯรบริยฯรและ

มัฒธฯถรัมฝฯกร

นธุผฝ์ นยฯวถิฝฯลัฝ

ศรีปถุน 

 

ยลักสตูร : IOD 

- Company 

Secretary 

Program 

(CSP46/2012) 

- Company 

Reporting 

Program 

(CRP3/2012) 

- Board 

Reporting 

Program 

 (BRP13/2014) 

- Anti-Corruption 

the Practical 

Guide  

  (ACPG 21/2015) 

- Financial 

Statement for 

Director 

(FSD42/2020) 

 

ไดฝ TLCA 

- Fundamental 

Practice for 

Corporate 

Secretary 

ถฯงตรง 

- โน่นี - 

 

ถฯงอ้อน 

- โน่นี - 

โน่น ี บริผัถจดถะเบฝีธ โน่น ี

1 ธัธวฯฌน 2562 -  

ปัจจุบัธ 

ธัธวฯฌน 2559 – 30 

มฤศจิกฯฝธ 2562 

 

 

มฤผภฯฌน 2559 -

ปัจจุบัธ 

 

2557 – ปัจจุบัธ 

 

มฤผภฯฌน 2555 – 

ปัจจุบัธ 

2555 - ธัธวฯฌน 

2559 

 

 

2554 – กัธฝฯฝธ 

2562 

2551 - 2553 

พู้จัดกฯรถั่วโป ส่วธงฯธ

บริยฯรธุรกิจ 

พู้ช่วฝพู้จดักฯรฟ่ฯฝ ฟ่ฯฝ

ก ฯกับยลกัถรัมฝ์และตลฯด

ยลัก ถรัมฝ์และธักลงถุธ

สันมัธธ ์

เลขฯธุกฯรฌณะกรรนกฯร

สรรยฯและก ฯยธด

ฌฯ่ตอบแถธ 

เลขฯธุกฯรฌณะกรรนกฯร

ก ฯกับดูแลกิจกฯร 

เลขฯธุกฯรบริผัถ 

 

ยัวยธ้ฯแพธกฟ่ฯฝก ฯกับ

ยลักถรัมฝ์และตลฯด

ยลักถรัมฝ์และธกัลงถุธ

สันมัธธ ์

พู้ช่วฝกรรนกฯรพู้จดักฯร 

 

เลขฯธุกฯรกรรนกฯร

พู้จัดกฯร 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล พลิตสฯฝฌวบฌุนรถฝธตแ์ละรถจักรฝฯธฝธต์ และ

ชุดฌวบฌุนรฯงกระจกยธ้ฯต่ฯงรถฝธต์ 

บริผัถถั่วโป 

2550 - 2551 พู้ช่วฝพู้จดักฯรฟ่ฯฝธุรกฯร บจ.นฯรูอิ อิธดสัตร ี(โถฝแลธด)์ พลิตช๊ิธสว่ธมลฯสติกส ฯยรับฝฯธฝธต ์

2548 - 2550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขฯธุกฯรพู้จดักฯรฟ่ฯฝพลิต บจ.ฌอบร้ฯ อิธเตอร์เธช่ัธแธล  พลิตและสง่ออกอุปกรณ์กีรฯถฯงธ ๊ฯ 
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

ธฯงกสิตฯ มิถักผ์สงฌรฯน 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FPCS) 

- IR Certification 

2016 

 

ไดฝ SEC, SET 

- Smart 

Disclosure 

Program (SDP)  

- กฯรใช้งฯธระบบ 

SPC Straight 

Through  

- Basic IR 

Training 

- Stock Valuation 

for IR 

- Good Practices 

for Analyst 

Presentation 

- แธวถฯงกฯรจัดถ ฯ

รฯฝงฯธกฯรก ฯกับ

ดูแลกิจกฯรถี่ด ี 

ส ฯยรับบริผัถจด

ถะเบฝีธ ปึ 2556 

- กฯรบริยฯรฌวฯน

รับพิดชอบต่อ

สังฌนเมู่อกฯร

มัฒธฯอฝ่ฯงฝั่งฝูธ 

ปึ 2558 

- Responsible 

Supply Chain 

Management ปึ 

2558 

- กฯรจัดถ ฯรฯฝงฯธ

ฌวฯนรับพิดชอบ

ต่อสังฌน รุ่ธ 1 ปึ 

2558 
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

ธฯงกสิตฯ มิถักผ์สงฌรฯน 

(ต่อ) 

 

ไดฝสถฯบธัอูธ่ๆ 

- ไฌรงกฯรมัฒธฯ

พู้บริยฯร Global 

Mini MBA รุ่ธถี่ 

78  ฌณะ

มฯณิชฝศฯสตร์

และกฯรบัญชนยฯ

วิถฝฯลัฝ

ธรรนศฯสตร ์

- PA (Personal 

Assistant) 

training ปึ 2558 

(Thailand 

Chapter Young 

Presidents' 

Organization 

Inc.) 

- กฯรจัดประชุนพูถู้อ

ยุ้ธตฯนยลักกฯร

ก ฯกับดูแลกิจกฯร

ถี่ดี ปึ 2559 

- AGM 100 ปึ 

2559 

- สิถธิและยธ้ฯถี่ของ

พู้ถูอยุ้ธ บธนิติ 

ยฝิธ-ยฝฯง : 

ขฯว-ด ฯ ถ ฯใธสิ่งถี่

ถูกตอ้ง” 

- PA (Personal 

Assistant) 

training ปึ 2559 

(Thailand 

Chapter Young 

Presidents' 

Organization 

Inc.) 
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ชูอ่-สกลุ 

อฯ

ฝ ุ

(ปึ) 

ฌณุวฒุถิฯงกฯร

ศืกผฯ 

จ ฯธวธยุธ้และ

สดัสว่ธกฯรถอูยุธ้

ใธบรผัิถ (%)      

(ณ วธัถี ่30 ก.ฝ. 

2563) 

ฌวฯนสนัมัธธ ์

ประสบกฯรณถ์ ฯงฯธฝอ้ธยลงั 5 ปึ 

ประเภถธรุกจิ 
ประวตักิฯร

กระถ ฯพดิ 
ชว่งเวลฯ ต ฯแยธง่ ชูอ่ยธว่ฝงฯธ/บรผัิถ 

15. ธฯฝจักรรตัธ์ นสีฯวงผ์ 

 

 

 

 

44 ปริญญฯไถ 

สฯขฯกฯรจัดกฯร

อุตสฯยกรรน 

นยฯวิถฝฯลัฝ

รฯนฌ ฯแยง 

ถฯงตรง 

100 ยุ้ธ 

(0.000038%) 

 

ถฯงอ้อน 

- โน่น ี- 

 

โน่น ี บริผัถจดถะเบฝีธ โน่น ี

1 ธัธวฯฌน 2562 -  

ปัจจุบัธ 

กรกฎฯฌน 2559 - 30 

มฤศจิกฯฝธ 2562 

นกรฯฌน 2558 - 

2559 

พู้จัดกฯรถั่วโปส่วธงฯธจดัยฯ 

 

พู้ช่วฝกรรนกฯรพู้จดักฯร 

 

พู้ช่วฝพู้จดักฯรส่วธงฯธ

จัดยฯ 

บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล พลิตและจ ฯยธ่ฯฝสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และ

รถจักรฝฯธฝธต์และชุดฌวบฌุนรฯงกระจก

ยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

16. ธฯงสฯวมินม์ลภสั 

ชฯญสนงิ 

42 ปริญญฯไถ สฯขฯ

บัญชี นยฯวิถฝฯลัฝ

บูรมฯ 

บัญชนียฯบญัทิต 

 

ไดฝ Thai CPD at 

Home 

- บัญชีกับก ฯโร 

  อะโรเกิดก่อธกัธ 

 

ช่ัวไนงมัฒธฯ

ฌวฯนรูต้่อเธู่อง 

(CPD) ด้ฯธบัญชี 6 

ชน.: - โน่นี - 

แพธกฯรอบรน

ภฯฝใธปึ ธัธวฯฌน

2563 

ถฯงตรง 

- โน่นี - 

 

ถฯงอ้อน 

     - โน่นี - 

โน่น ี บริผัถจดถะเบฝีธ โน่น ี

นกรฯฌน 2563 – 

ปัจจุบัธ 

 

พู้จัดกฯรบญัชีและกฯรเงิธ บนจ.โถฝสตีลเฌเบิล พลิตและจ ฯยธ่ฯฝสฯฝฌวบฌุนรถฝธต์และ

รถจักรฝฯธฝธต์และชุดฌวบฌุนรฯงกระจก

ยธ้ฯต่ฯงรถฝธต ์

บริผัถถั่วโป 

2554 -2562 พู้จัดกฯรฟ่ฯฝวฯงแพธ 

(จัดถ ฯและวเิฌรฯะย์

งบประนฯณ) 

บจ.โถฝ เอธ็ไอเฌ พลิตช๊ิธสว่ธฝฯธฝธต ์

2550 - 2553 พู้จัดกฯรบญัชีและกฯรเงิธ บจ.เฌซเถน็ (สฝฯน)  พลิตเยล็กยล่อและสแตธเลส 

2546 - 2549 พู้จัดกฯรบญัชีและกฯรเงิธ บจ.เอ็กเซดดี๊ ภริฌช่ัธ แนถถี

เรฝีล 

 

พลิตช๊ิธสว่ธฝฯธฝธต ์
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 ใธปึ 2563 บริผัถโด้จัดถ ฯจดหนฯฝข่ฯวถี่ธ ฯเสธอถืงฐฯธะถฯงกฯรเงิธของบริผัถเพฝแพร่   

  ใธหธังสือพินพ์ถัธหุ้ธ ฉบับวัธถี่ 25 พฤศจิกฯฝธ 2563 

กฯรแถลงขฯ่วตอ่สือ่นวลชธ/ 

กฯรจัดถ ฯจดหนฯฝขฯ่วถีธ่ ฯเสธอถงืฐฯธะถฯงกฯรเงธิ 
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เรีฝธ   พู้ถือหุ้ธ บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ฯกัด (นหฯชธ) 

 

ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ฯกัด (นหฯชธ) โด้รับกฯรแต่งตั๊งไดฝฌณะกรรนกฯร

บริผัถ นีกรรนกฯรตรวจสอบ 4 ถ่ฯธ นีฌุณสนบัติฌรบถ้วธตฯนกฎบัตรฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ และ

สอดฌล้องกับข้อก ฯหธดของส ฯธักงฯธฌณะกรรนกฯรก ฯกับหลักถรัพฝ์ฯ นีรฯฝธฯนและจ ฯธวธฌรั๊งเข้ฯร่วน

ประชุนฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ ป ึ2563 ดังธี๊  

* ธฯฝปริญญฯ โววัฒธฯ เปธ็กรรนกฯรตรวจสอบพู้นีฌวฯนรูแ้ละประสบกฯรณด์้ฯธบัญชีและกฯรเงธิ 

 

    ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโด้ปฏิบัติหธ้ฯถี่ตฯนขอบเขต หธ้ฯถี่ และฌวฯนรับพิดชอบถี่โด้รับนอบหนฯฝ 

จฯกฌณะกรรนกฯรบริผัถ ซื่งสอดฌล้องกับประกฯศตลฯดหลักถรัพฝ์แห่งประเถศโถฝ  

       ใธรอบป ึ2563 (เริ่นวัธถี่ 1 ตุลฯฌน 2562 ถืงวัธถี่ 30 กัธฝฯฝธ 2563) ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโด้

นีกฯรประชุนรวน 4 ฌรั๊ง บฯงฌรั๊งโด้นีกฯรประชุนร่วนกับพู้บริหฯร พลกฯรปฏิบัติงฯธของฌณะกรรนกฯร

ตรวจสอบถี่นีสฯระส ฯฌัญสรุปโด้ดังธี๊ 

1. สอบถฯธงบกฯรเงิธรฯฝโตรนฯสและงบกฯรเงิธประจ ฯปึ เพ่ือให้นั่ธใจว่ฯรฯฝงฯธถฯงกฯรเงิธของ

บริผัถโด้จัดถ ฯขื๊ธอฝ่ฯงถูกต้องและเชื่อถือโด้ ซื่งฌณะกรรนกฯรตรวจสอบนีฌวฯนเห็ธสอดฌล้องกับ

พู้สอบบัญชีว่ฯ งบกฯรเงิธดังกล่ฯวนีฌวฯนถูกต้องตฯนถี่ฌวรใธสฯระส ฯฌัญตฯนนฯตรฐฯธกฯรบัญชี 

หลักกฯรบัญชีและวิธีปฏิบัติถฯงบัญชีถี่รับรองถั่วโป รวนถั๊งโด้นีกฯรประชุนร่วนกับพู้สอบบัญชีไดฝ

โน่นีฟฯ่ฝบริหฯรเกี่ฝวข้องถุกโตรนฯส 

 

2. สอบถฯธให้บริผัถนีระบบกฯรฌวบฌุนภฯฝใธและกฯรตรวจสอบภฯฝใธถี่เหนฯะสน เพีฝงพอ และนี

ประสิถธิภฯพ ไดฝว่ฯจ้ฯงพู้เช่ีฝวชฯญกฯรตรวจสอบภฯฝใธนฯด ฯเธิธกฯรตรวจสอบ อีกถั๊งนีฟ่ฯฝ

ตรวจสอบภฯฝใธถ ฯหธ้ฯถี่ตรวจสอบภฯฝใธตฯนแพธงฯธตรวจสอบประจ ฯปึถี่ฌณะกรรนกฯร

ตรวจสอบโด้พิจฯรณฯและอธุนัติ ซื่งฌรอบฌลุนระบบงฯธถี่ส ฯฌัญ รวนถั๊งโด้นอบหนฯฝให้ติดตฯนพล

กฯรแก้โขปรับปรุงข้อบกพร่องตฯนรฯฝงฯธพลกฯรตรวจสอบด้วฝ เห็ธว่ฯบริผัถนีระบบกฯรฌวบฌุน

ภฯฝใธถี่เพีฝงพอ และเหนฯะสนกับลักผณะของกิจกฯร และโน่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อธเกี่ฝวกับ

ระบบกฯรฌวบฌุนภฯฝใธถี่เป็ธสฯระส ฯฌัญ นีกฯรดูแลรักผฯถรัพฝ์สิธอฝ่ฯงเหนฯะสน รวนถั๊งนีกฯร

เปิดเพฝข้อนูลอฝ่ฯงฌรบถ้วธ ธอกจฯกธี๊โด้สอบถฯธระบบกฯรตรวจสอบภฯฝใธ ไดฝพิจฯรณฯ

ล ฯดบัถี ่ ชื่อ-สกลุ ต ฯแหธง่ 
จ ฯธวธฌรัง๊ 

กฯรประชนุ 

จ ฯธวธฌรัง๊ 

กฯรเขฯ้รว่น

ประชนุ 

1 ธฯฝปริญญฯ    โววัฒธฯ* 
ประธฯธกรรนกฯร

ตรวจสอบ 
4 4 

2 ธฯฝอภิธัธถ์     ณ ระธอง กรรนกฯรตรวจสอบ 4 4 

3 ธฯฝฉัตรชัฝ      เอีฝสกุล กรรนกฯรตรวจสอบ 4 4 

4 ธฯฝวีรวัฒธ์     ขอโพบูลฝ์ กรรนกฯรตรวจสอบ 4 4 

รฯฝงฯธฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ 
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ภฯรกิจ ขอบเขตกฯรปฏิบัติงฯธ หธ้ฯถี่ ฌวฯนรับพิดชอบ อัตรฯก ฯลัง และฌวฯนเป็ธอิสระของ

หธ่วฝงฯธตรวจสอบภฯฝใธ ไดฝก ฯหธดให้ฟ่ฯฝตรวจสอบภฯฝใธรฯฝงฯธพลกฯรตรวจสอบต่อ

ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ และรฯฝงฯธด้ฯธกฯรบริหฯรต่อกรรนกฯรพู้จัดกฯร นีฌวฯนเห็ธว่ฯกฯร

ตรวจสอบภฯฝใธของบริผัถเปธ็โปอฝ่ฯงอิสระ เพีฝงพอ และนีประสิถธิพล 

 

3. สอบถฯธกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝงของบริผัถไดฝองฌ์รวน (Enterprise Risk Management: ERM) 

ซื่งบริผัถเป็ธพู้บ่งชี๊ฌวฯนเสี่ฝง ประเนิธฌวฯนเสี่ฝง ถั๊งจฯกปัจจัฝภฯฝใธและปัจจัฝภฯฝธอก 

ประกอบด้วฝฌวฯนเสี่ฝงด้ฯธกลฝุถธ์ ฌวฯนเสี่ฝงด้ฯธปฏิบัติกฯร รวนถืงฌวฯนเสี่ฝงถี่เกี่ฝวข้องกับ

กฯรจัดกฯรข้อนูลด้ฯธเถฌไธไลฝีสฯรสธเถศ ฌวฯนเสี่ฝงกฯรบริหฯรจัดกฯรถฯงกฯรเงิธ และฌวฯน

เสี่ฝงกฯรปฏิบัติตฯนกฎระเบีฝบ ข้อบังฌับของหธ่วฝงฯธก ฯกับดูแล และฌวฯนเสี่ฝงจฯกกฯรแพร่

ระบฯดของโวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด–19) ถี่นีกฯรระบฯดใหญ่ถั่วไลก รวนถืงประเถศโถฝ ซ่ืงส่งพลกระถบ

ใธวงกว้ฯงต่อกฯรด ฯเธิธธุรกิจอฝ่ฯงเป็ธสฯระส ฯฌัญ ไดฝนีกฯรจัดกฯรฌวฯนเสี่ฝงและติดตฯนฌวฯน

ฌืบหธ้ฯของแต่ละหธ่วฝงฯธถี่เกี่ฝวข้อง เพ่ือให้นั่ธใจว่ฯสฯนฯรถปฏิบัติงฯธโด้ตฯนเป๋ฯหนฯฝถี่ก ฯหธด

โว้ และหฯกเกิดเหตุกฯรณ์ถี่อฯจนีพลต่อกฯรบรรลุวัตถุประสงฌ์ขององฌ์กร สฯนฯรถจัดกฯรฌวฯน

เสี่ฝงให้อฝู่ใธระดับถี่ฝอนรับโด้อฝ่ฯงถัธกฯล ซื่งฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโด้นีข้อเสธอแธะใธกฯร

ปรับปรุงฌวฯนเสี่ฝงต่ฯงๆ และนีฌวฯนเห็ธว่ฯบริผัถนีระบบกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝงอฝ่ฯงเพีฝงพอและ

ฌวรเฟฯ๋ติดตฯนปรับปรุงเพ่ือให้นีกฯรบริหฯรฌวฯนเส่ีฝงอฝ่ฯงนีประสิถธิพลอฝ่ฯงต่อเธื่องฝ่ิงข๊ืธ 

 

4. สอบถฯธให้บริผัถนีกฯรปฏิบัติตฯนกฎหนฯฝว่ฯด้วฝหลักถรัพฝ์และตลฯดหลักถรัพฝ์ ข้อก ฯหธดของ

ตลฯดหลักถรัพฝ์หรือกฎหนฯฝถี่เกี่ฝวข้องกับกฯรด ฯเธิธธุรกิจของบริผัถ นีฌวฯนเห็ธว่ฯโน่พบ

ข้อบกพร่องถี่นีสฯระส ฯฌัญใธเรื่องกฯรโน่ปฏิบัติตฯนกฎหนฯฝ และข้อก ฯหธดถี่เกี่ฝวข้อง  

 

5. พิจฯรณฯพลกฯรตรวจสอบของพู้ตรวจสอบภฯฝใธ ใธกฯรสอบถฯธกฯรปฏิบัติตฯนธไฝบฯฝกฯร

ต่อต้ฯธกฯรถุจริตของพู้ตรวจสอบภฯฝใธ ซื่งฌณะกรรนกฯรตรวจสอบนีฌวฯนเห็ธว่ฯ บริผัถนี

นฯตรกฯรเพีฝงพอใธกฯรต่อต้ฯธ และตรวจพบกฯรถุจริต และฌอร์รัปช่ัธอฝ่ฯงนีประสิถธิภฯพ และ

แสดงถืงฌวฯนฝืดนั่ธใธกฯรด ฯเธิธธุรกิจอฝ่ฯงเป็ธธรรน ไปร่งใส และให้ฌวฯนส ฯฌัญใธกฯรต่อต้ฯธ

ฌอร์รัปช่ัธถุกรูปแบบถั๊งถฯงตรงและถฯงอ้อน 

 

6. สอบถฯธและให้ฌวฯนเห็ธต่อกฯรเข้ฯถ ฯรฯฝกฯรถี่เกี่ฝวไฝงกัธหรือรฯฝกฯรถี่อฯจนีฌวฯนขัดแฝ้งถฯง

พลประไฝชธ์ กฯรปฏิบัติตฯนหลักจรรฝฯบรรณธุรกิจและจรรฝฯบรรณของกรรนกฯร พู้บริหฯร และ

พธักงฯธ โน่พบรฯฝกฯรถี่ก่อให้เกิดฌวฯนขัดแฝ้งถฯงพลประไฝชธ์และบริผัถโด้เปดิเพฝข้อนูลใธเรื่อง

ดังกล่ฯวอฝ่ฯงถูกต้องฌรบถ้วธ รวนถั๊งโด้ปฏิบัติเป็ธโปตฯนหลักจรรฝฯบรรณฯ ถี่ก ฯหธดอฝ่ฯง

เหนฯะสน 

 

7. พิจฯรณฯฌัดเลือกพู้สอบบัญชีฯ และฌ่ฯตอบแถธ เสธอต่อฌณะกรรนกฯรบริผัถ เพ่ือขออธุนัติต่อถี่

ประชุนพู้ถือหุ้ธซื่งฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโด้พิจฯรณฯพลกฯรปฏิบัติงฯธของพู้สอบบัญชีใธปึถี่พ่ฯธ

นฯ รวนถั๊งฌวฯนรู้ ฌวฯนเช่ีฝวชฯญ และฌวฯนเป็ธอิสระ และโด้เสธอให้ฌณะกรรนกฯรบริผัถเพ่ือขอ

อธุนัติถี่ประชุนพู้ถือหุ้ธแต่งตั๊งธฯฝกฤผฎฯ เลิศวธฯ และ/หรือ ธฯงสฯววิสสุตฯ จริฝธธฯกร และ/

หรือ ธฯงกุลรพี  ปิฝะวรรณสุถธ์ิ แห่งบริผัถ ส ฯธักงฯธ อีวฯฝ จ ฯกัด เป็ธพู้สอบบัญชีประจ ฯปึ 

2564 (รอบบัญชี 1 ตุลฯฌน 2563 – 30 กัธฝฯฝธ 2564) ฌ่ฯสอบบัญชีรวน 960,000 บฯถ (โน่
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รวนฌ่ฯตรวจสอบกฯรปฏิบัติตฯนเงื่อธโขของบัตรส่งเสรินกฯรลงถุธ จ ฯธวธ 5 บัตร รวนจ ฯธวธ 

270,000 บฯถ) 

ไดฝสรุปใธภฯพรวนแล้ว ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโด้ปฏิบัติหธ้ฯถี่ฌรบถ้วธตฯนถี่ระบุโว้ใธกฎบัตร

ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ ถี่โด้รับอธุนัติจฯกฌณะกรรนกฯรบริผัถ ไดฝใช้ฌวฯนรู้ ฌวฯนสฯนฯรถ 

ฌวฯนระนัดระวัง ฌวฯนรอบฌอบ และนีฌวฯนเป็ธอิสระอฝ่ฯงเพีฝงพอ ตลอดจธโด้ให้ฌวฯนเห็ธและ

ข้อเสธอแธะเพ่ือประไฝชธ์ต่อกฯรด ฯเธิธธุรกิจ ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบนีฌวฯนเห็ธว่ฯบริผัถนีกฯร

รฯฝงฯธข้อนูลถฯงกฯรเงิธ และกฯรด ฯเธิธงฯธอฝ่ฯงถูกต้อง ฌรบถ้วธ นีระบบกฯรฌวบฌุนภฯฝใธ  

กฯรตรวจสอบภฯฝใธ และกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝงเดินและฌวฯนเสี่ฝงถี่เกิดใหน่จฯกกฯรแพร่ระบฯด

ของโวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด-19) อฝ่ฯงเหนฯะสนและนีประสิถธิพล นีกฯรปฏิบัติตฯนกฎหนฯฝ ข้อก ฯหธด 

และข้อพูกพัธต่ฯงๆ นีกฯรปฏิบัติกับรฯฝกฯรถี่เกี่ฝวไฝงกัธอฝ่ฯงถูกต้อง นีกฯรปฏิบัติงฯธถี่

สอดฌล้องกับระบบกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯรถี่ดีอฝ่ฯงเพีฝงพอ ไปร่งใส และเช่ือถือโด้ รวนถั๊งนีกฯร

พิจฯรณฯฌวฯนเปธ็อิสระของพู้สอบบัญชีเพ่ือแต่งตั๊งและเสธอฌ่ฯตอบแถธกฯรสอบบัญชี ธอกจฯกธี๊

ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบโด้ประเนิธตธเองตฯนแบบประเนิธตธเองของกรรนกฯรตรวจสอบถี่ตลฯด

หลักถรัพฝ์แห่งประเถศโถฝก ฯหธด เพ่ือธ ฯพลกฯรประเนิธนฯใช้ใธกฯรปรับปรุงกฯรด ฯเธิธงฯธของ

ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบให้ดีฝ่ิงข๊ืธ และเพ่ือให้นั่ธใจโด้ว่ฯ ฌณะกรรนกฯรตรวจสอบนีฌุณสนบัติและ

กฯรด ฯเธิธกฯรของฌณะกรรนกฯรตรวจสอบใธกฯรปฏิบัติหธ้ฯถี่สอดฌล้องกับข้อก ฯหธดของ ตลถ. 

และ ก.ล.ต. 

                                   

 

 

 

 

(ธฯฝปริญญฯ โววัฒธฯ) 

   ประธฯธฌณะกรรนกฯรตรวจสอบ 
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เรฝีธ    พูถ้อืหุธ้ บรผัิถ โถฝสตลีเฌเบลิ จ ฯกดั (นหฯชธ) 

 

    ฌณะกรรนกฯรสรรหฯและก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธ ประกอบด้วฝกรรนกฯรพู้ถรงฌุณวุฒิถี่นีฌวฯนเปธ็อิสระ 

4 ถ่ฯธ ล้วธเป็ธพู้นีฌวฯนรู้และประสบกฯรณ์ ปฏิบัติหธ้ฯถี่ตฯนขอบเขตฌวฯนรับพิดชอบถี่โด้รับนอบหนฯฝจฯก

ฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

  ใธป ึ2563 ฌณะกรรนกฯรสรรหฯและก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธโด้ปฏิบัติหธ้ฯถี่ฌรบถ้วธตฯนถี่ระบุใธกฎบัตร

ฌณะกรรนกฯรสรรหฯและก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธ ดังธี๊ 

งฯธด้ฯธกฯรสรรหฯ 

1. จัดถ ฯหลักเกณท์และธไฝบฯฝใธกฯรสรรหฯกรรนกฯรบริผัถและกรรนกฯรชุดฝ่อฝ ไดฝก ฯหธดจ ฯธวธ 

ไฌรงสร้ฯงและองฌ์ประกอบของฌณะกรรนกฯร ฌุณสนบัติของกรรนกฯร เพ่ือเสธอต่อฌณะกรรนกฯร

บริผัถและ/หรือเสธอขออธุนัติต่อถี่ประชุนพู้ถือหุ้ธ 

2. จดัถ ฯหลักเกณท์และธไฝบฯฝใธกฯรสรรหฯพู้บริหฯรระดับสูง เพ่ือเสธอต่อฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

3. พิจฯรณฯสรรหฯและเสธอบุฌฌลถี่เหนฯะสนให้ด ฯรงต ฯแหธ่งกรรนกฯรบริผัถ และกรรนกฯรชุดฝ่อฝ และ

พู้บริหฯรระดับสูง 

4. สธับสธุธให้บริผัถเปดิไอกฯสให้พู้ถือหุ้ธรฯฝฝ่อฝเสธอรฯฝชื่อบุฌฌลเข้ฯรับกฯรพิจฯรณฯสรรหฯเป็ธกรรนกฯร

บริผัถ 

5. ด ฯเธิธกฯรใดๆ ถี่เกี่ฝวกับกฯรสรรหฯตฯนโด้รับนอบหนฯฝจฯกฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

งฯธด้ฯธกฯรก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธ 

1. จัดถ ฯหลักเกณท์และธไฝบฯฝใธกฯรก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธถี่ เหนฯะสนกับหธ้ฯถี่ฌวฯนรับพิดชอบของ

ฌณะกรรนกฯรบริผัถ กรรนกฯรชุดฝ่อฝ เพ่ือเสธอต่อฌณะกรรนกฯรบริผัถ และขออธุนัติถี่ประชุนพู้ถือหุ้ธ

ต่อโป 

2. จัดถ ฯหลักเกณท์และธไฝบฯฝใธกฯรก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธถี่เหนฯะสนกับหธ้ฯถี่ฌวฯนรับพิดชอบของพู้บริหฯร

ระดับสูงเพ่ือเสธอต่อฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

3. ให้ฌ ฯชี๊แจงและตอบฌ ฯถฯนถี่เกี่ฝวข้องฌ่ฯตอบแถธของกรรนกฯรบริผัถใธถี่ประชุนพู้ถือหุ้ธ 

4. รฯฝงฯธธไฝบฯฝกฯรก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธกรรนกฯรและพู้บริหฯร ไดฝเปิดเพฝใธแบบแสดงรฯฝกฯรข้อนูล

ประจ ฯป ึ(56-1) และรฯฝงฯธประจ ฯปขึองบริผัถ  

5. ด ฯเธิธกฯรใดๆ ถี่เกี่ฝวข้องกับกฯรก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธตฯนโด้รับนอบหนฯฝจฯกฌณะกรรนกฯรบริผัถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รฯฝงฯธฌณะกรรนกฯรสรรหฯและก ฯหธดฌฯ่ตอบแถธ 
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ถั๊งธี๊ฌณะกรรนกฯรฯ ถุกถ่ฯธโด้เข้ฯร่วนกฯรประชุน สรุปโด้ดังธี๊ 

 

ล ฯดบัถี ่ ชื่อ-สกลุ ต ฯแหธง่ 
จ ฯธวธฌรัง๊ 

กฯรประชนุ 

จ ฯธวธฌรัง๊ 

กฯรเขฯ้รว่น

ประชนุ 

1 ธฯฝอภิธัธถ์       ณ ระธอง ประธฯธ 2 2 

2 ธฯฝปริญญฯ      โววัฒธฯ  กรรนกฯร 2 2 

3 ธฯฝฉัตรชัฝ        เอีฝสกุล  กรรนกฯร 2 2 

4 ธฯฝวีรวัฒธ์       ขอโพบูลฝ์  กรรนกฯร 2 2 

 

 

 

(ธฯฝอภิธัธถ์ ณ ระธอง) 

ประธฯธฌณะกรรนกฯรสรรหฯและก ฯหธดฌ่ฯตอบแถธ 
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 เรีฝธ   พู้ถือหุ้ธ บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ฯกัด (นหฯชธ) 
 

    ฌณะกรรนกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯร ประกอบด้วฝกรรนกฯรพู้ถรงฌุณวุฒิถี่นีฌวฯนเป็ธอิสระ 4 ถ่ฯธ 

ล้วธเป็ธพู้นีฌวฯนรู้และประสบกฯรณ์ ปฏิบัติหธ้ฯถี่ตฯนขอบเขตฌวฯนรับพิดชอบถี่โด้รับนอบหนฯฝจฯก

ฌณะกรรนกฯรบริผัถ ซื่งสอดฌล้องกับประกฯศของฌณะกรรนกฯรก ฯกับตลฯดถุธและข้อก ฯหธดของตลฯด

หลักถรัพฝ์แห่งประเถศโถฝ   

    ใธป ึ2563 ฌณะกรรนกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯร ปฏิบัติตฯนกฎบัตรฌณะกรรนกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯรของ

บริผัถอฝ่ฯงฌรบถ้วธ พิจฯรณฯและถบถวธกฯรธ ฯหลักปฏิบัติตฯน CG Code โปปรับใช้ตฯนบริบถถฯงธุรกิจ

ของบริผัถแล้ว และโด้รฯฝงฯธพลกฯรด ฯเธิธงฯธต่อฌณะกรรนกฯรบริผัถตฯนฌวฯนเหนฯะสน ซื่งกฯรประชุน 

ถุกฌรั๊ง ฌณะกรรนกฯรฯ โด้รฯฝงฯธ แสดงฌวฯนเห็ธ และให้ข้อเสธอแธะอฝ่ฯงอิสระ ไดฝส่งเสรินและติดตฯน

ฌวฯนฌืบหธ้ฯของกระบวธกฯรพัฒธฯกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯรถี่ดีและฌวฯนรับพิดชอบต่อสังฌนอฝ่ฯงต่อเธื่อง  

กฯรพิจฯรณฯปรับปรุงฌู่นือหลักกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯร (CG Handbook) ใธกฯรประชุนฌรั๊งถี่ 2/2563 เนื่อวัธถี่ 

4 สิงหฯฌน 2563 ซื่งประกอบด้วฝจรรฝฯบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจธธไฝบฯฝถั๊งหนดของ

บริผัถ ไดฝเฉพฯะอฝ่ฯงฝ่ิงธไฝบฯฝต่อต้ฯธกฯรฌอร์รัปช่ัธ รวนถั๊งให้แธวถฯง ข้อเสธอแธะอ่ืธถี่จ ฯเป็ธเพ่ือกฯร

ปรับปรุงและพัฒธฯกฯรก ฯกับดูแลกิจกฯรของบริผัถ 

 

 ถั๊งธี๊ฌณะกรรนกฯรฯ ถุกถ่ฯธโด้เข้ฯร่วนกฯรประชุน สรุปโด้ดังธี๊ 

ล ฯดบัถี ่ ชื่อ-สกลุ ต ฯแหธง่ 
จ ฯธวธฌรัง๊ 

กฯรประชนุ 

จ ฯธวธฌรัง๊ 

กฯรเขฯ้รว่น

ประชนุ 

1 ธฯฝปริญญฯ      โววัฒธฯ ประธฯธ 2 2 

2 ธฯฝอภิธัธถ์       ณ ระธอง  กรรนกฯร 2 2 

3 ธฯฝฉัตรชัฝ        เอีฝสกุล  กรรนกฯร 2 2 

4 ธฯฝวีรวัฒธ์       ขอโพบูลฝ์  กรรนกฯร 2 2 

 

 

 

 

              (ธฯฝปริญญฯ โววัฒธฯ) 

   ประธฯธฌณะกรรนกฯรก ฯกับดูแลกจิกฯร 

 
 

 
  
 

รฯฝงฯธฌณะกรรนกฯรก ฯกบัดแูลกจิกฯร 
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เรีฝธ    พู้ถือหุ้ธ บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ฯกัด (นหฯชธ) 

 

    ฌณะกรรนกฯรบริหฯรฌวฯนเส่ีฝง บริผัถ โถฝสตีลเฌเบิล จ ฯกัด (นหฯชธ) โด้รับกฯรแต่งตั๊งไดฝ

ฌณะกรรนกฯรบริผัถ นีกรรนกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝง 6 ถ่ฯธ นีรฯฝธฯนดังธี๊ 

 

ล ฯดบัถี ่ ชื่อ-สกลุ ต ฯแหธง่ 
จ ฯธวธฌรัง๊

กฯรประชนุ 

จ ฯธวธฌรัง๊

กฯรเขฯ้รว่น

ประชนุ 

1 ธฯฝสริศ  พัฒธะเนลือง 

(กรรนกฯรพู้จัดกฯร) 

ประธฯธ 4 4 

2 ธฯงสฯวสิริณฯ  พัฒธะเนลือง 

(พู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส - ส่วธงฯธ

บริหฯรธุรกิจ และส่วธงฯธจัดหฯ) 

กรรนกฯร 4 4 

3 ธฯงสฯวภัถรฯ  ชัฝฝศบูรณะ 

(พู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส - ส่วธงฯธ

ปฎิบัติกฯรธุรกิจ และส่วธงฯธวิจัฝและ

พัฒธฯ) 

กรรนกฯร 4 4 

4 ธฯฝฮฯจิเนะ  ฌฯไตะ 

(พู้จัดกฯรถั่วโป – ส่วธงฯธวิจัฝและ

พัฒธฯ) 

กรรนกฯร 4 4 

5 ธฯงกสิตฯ พิถกัผ์สงฌรฯน1 

(พู้จัดกฯรถั่วโป – ส่วธงฯธ

บริหฯรธุรกิจ) 

กรรนกฯร 4 4 

6 ธฯฝจักรรัตธ์ นีสฯวงผ์2 

(พู้จัดกฯรถั่วโป – ส่วธงฯธจัดหฯ) 

กรรนกฯร 4 4 

 กรรนกฯรถี่ออกระหว่ฯงป ึ

1 ธฯฝสวัสดิ์  สุขะอฯจิณ3 

(พู้จัดกฯรถั่วโปอฯวุไส – ส่วธงฯธพลิต 

และส่วธงฯธฌุณภฯพ) 

กรรนกฯร 4 2 

2 ธฯฝนังกร จัธถะฌัด4 

(พู้จัดกฯรถั่วโป – ส่วธงฯธพลิต) 

กรรนกฯร 4 3 

 1 โด้รับกฯรแต่งต๊ังเป็ธพู้จัดกฯรถ่ัวโป – ส่วธงฯธบริหฯรธุรกิจ วัธถ่ี 1 ธัธวฯฌน 2562 

 2 โด้รับกฯรแต่งต๊ังเป็ธพู้จัดกฯรถ่ัวโป – ส่วธงฯธจัดหฯ วัธถ่ี 1 ธัธวฯฌน 2562 

 3 ธฯฝสวัสด์ิ สุขะอฯจิณ ลฯออกจฯกต ฯแหธ่งกรรนกฯร วัธถ่ี 21 กรกฎฯฌน 2563 

 4 ธฯฝนังกร จัธถะฌัด ลฯออกจฯกต ฯแหธ่งกรรนกฯร วัธถ่ี 31 สิงหฯฌน 2563 
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ใธรอบปึ 2563 (เริ่นวัธถี่ 1 ตุลฯฌน 2562 ถืงวัธถี่ 30 กัธฝฯฝธ 2563) พลกฯรปฏิบัติงฯธของ

ฌณะกรรนกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝงถี่นีสฯระส ฯฌัญสรุปโด้ดังธี๊ 

1. พิจฯรณฯถบถวธกฎบัตรฌณะกรรนกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝง เพ่ือให้นั่ธใจว่ฯสอดฌล้อง เหนฯะสน และ

สธับสธุธให้องฌ์กรสฯนฯรถบริหฯรฌวฯนเสี่ฝงโด้อฝ่ฯงนีประสิถธิภฯพและประสิถธิพล 

2. พิจฯรณฯถบถวธกรอบบริหฯรฌวฯนเสี่ฝง กระบวธกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝง ระดับกฯรประเนิธระดับ

ฌวฯนเสี่ฝง เพ่ือให้นีแธวถฯงปฏิบัติงฯธถี่เปธ็ปจัจุบัธและปฏิบัติโด้สอฌฌล้องตฯนแธวถฯงถี่ก ฯหธด

โว้ 

3. พิจฯรณฯกฯรจัดกฯรฌวฯนเสี่ฝงต่ฯงๆ ขององฌ์กร โด้แก่ พลประเนิธฌวฯนเสี่ฝงด้ฯธกลฝุถธ์ 

ฌวฯนเสี่ฝงด้ฯธปฏิบัติกฯร ฌวฯนเสี่ฝงกฯรบริหฯรจัดกฯรถฯงกฯรเงิธ และฌวฯนเสี่ฝงกฯรปฏิบัติ

ตฯนกฎระเบีฝบ ข้อบังฌับของหธ่วฝงฯธก ฯกับดูแล และกฯรปฏิบัติตฯนกฎหนฯฝถี่เกี่ฝวข้อง 

รวนถืงฌวฯนเสี่ฝงถี่เกิดขื๊ธใหน่ (Emerging Risks) ตฯนสถฯธกฯรณ์ปัจจุบัธ เช่ธ กฯรแพร่

ระบฯดใหน่ของไรฌติดต่อ อฯถิ โวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด–19) ตลอดจธพิจฯรณฯกฯรตอบสธองฌวฯน

เสี่ฝงไดฝฌ ฯธืงถืงฌวฯนจ ฯเปธ็และเร่งด่วธใธกฯรตอบสธองฌวฯนเสี่ฝงจฯกพลประเนิธฌวฯนเสี่ฝง 

ระดับฌวฯนเสี่ฝงถี่องฌ์กรฝอนรับโด้ (Risk Appetite) และฌวฯนรุธแรงของพลกระถบถี่อฯจเกิด

จฯกฌวฯนเสี่ฝง (Risk Severity) ขององฌ์กร  

4. พิจฯรณฯอธุนัติแพธฌวฯนต่อเธื่องถฯงธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP) ฉบับแก้โข

เพ่ือให้นั่ธใจว่ฯแพธฌวฯนต่อเธื่องถฯงธุรกิจสฯนฯรถใช้เป็ธแพธงฯธและแธวถฯงบรรลุสู่เป๋ฯหนฯฝ 

(Roadmap) ใธกฯรบริหฯรธุรกิจให้ด ฯเธิธโด้อฝ่ฯงต่อเธื่องไดฝโน่หฝุดชะงักใธสภฯวะถี่ต้องประสบ

กับสถฯธกฯรณ์โน่ปกติจฯกภัฝฌุกฌฯนภฯฝใธหรือภฯฝธอกอัธจะเป็ธปัญหฯและอุปสรรฌต่อกฯร

ด ฯเธิธธุรกิจ 

5. พิจฯรณฯอธุนัติแต่งตั๊งฌณะกรรนกฯรกฯรบริหฯรฌวฯนต่อเธื่อง Business Continuity 

Management (BCM) เพ่ือให้ถีนงฯธและฌณะกรรนกฯรสฯนฯรถด ฯเธธิกฯรตฯนแแพธงฯธโด้อฝ่ฯง

ต่อเธื่องใธสภฯวะวิกฤต หรือใธสถฯธกฯรณ์ถี่เปลี่ฝธแปลง 

สรุปใธภฯพรวน ฌณะกรรนกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝงโด้ปฏิบัติหธ้ฯถี่ฌรบถ้วธตฯนถี่ระบุโว้ใธกฎบัตร

ฌณะกรรนกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝง ถี่โด้รับอธุนัติจฯกฌณะกรรนกฯรบริผัถ และนีฌวฯนเห็ธว่ฯบริผัถฯ 

ด ฯเธิธกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝงโด้ฌรอบฌลุนกับปัจจัฝเสี่ฝงต่ฯงๆ รวนถั๊งฌวฯนเส่ีฝงถี่เกิดข๊ืธใหน่ 

เช่ธ กฯรแพร่ระบฯดของเชื๊อโวรัสไฌไรธฯ (ไฌวิด-19) นีกฯรก ฯกับ ติดตฯน และรฯฝงฯธพลกฯร

บริหฯรฌวฯนเสี่ฝงถี่นีพลกระถบต่อเป๋ฯหนฯฝขององฌ์กรอฝ่ฯงต่อเธื่อง และนีกฯรจัดกฯรฌวฯน

เสี่ฝงระดับองฌ์กรอฝ่ฯงนีประสิถธิพล  

 

 

 

               (ธฯฝสริศ   พัฒธะเนลือง) 

 

     (ธฯฝสริศ พัฒธะเนลือง) 

          ประธฯธกรรนกฯรบริหฯรฌวฯนเสี่ฝง 
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