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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                                                                     
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยขยายตวัเมือ่เปรียบเทียบจากปีที่ผา่นมา โดยเป็นการเพิ่มขึน้จากตลาดในประเทศและตลาด
ส่งออก เนื่องจากการเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตวั ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคที่ปรับตวัดีขึน้ การเปิดตวัรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์รุ่นใหม่จากค่ายรถต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงผู้บริโภคทยอยสิน้สดุการถือครองรถยนต์ภายใต้
โครงการรถยนต์คนัแรก ที่จะสง่ผลให้มีการเปลีย่นรถคนัใหม ่จึงท าให้อตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นยานยนต์เติบโตตามไป
ด้วย อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัคงมีสว่นแบ่งการตลาดส าหรับสายควบคมุสงูเป็นอนัดบัหนึ่งของภมูิภาคอาเซียน โดยมี
ลกูค้าเป็นกลุม่บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชัน้น า รวมทัง้บริษัทยงัคงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์ ให้เป็นผู้ผลติและออกแบบสายควบคมุในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ  ท่ีจะเกิดขึน้ทัง้ในไทยและตา่งประเทศอยา่งตอ่เนื่อง  
และจากความท้าทายในอตุสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจ บริษัทตระหนกัถึงความจ าเป็นในการขยายขีดความสามารถ 
พฒันากระบวนการด าเนินงาน ควบคูก่บัการท างานวิจยัและพฒันา คิดค้นโดยใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
ช่วยลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงรักษาคุณภาพเช่นเดิม และสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ พร้อมกับจดัการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทัง้ภายในและ
ระหวา่งองค์กรและคูค้่าทางธุรกิจ เพื่อพฒันาไปสูค่วามส าเร็จร่วมกนัอยา่งตอ่เนื่อง 
 
1.1 วิสัยทัศน์และภารกิจ 

 

วิสัยทัศน์  

 เป็นผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ระดบัโลก 
ภารกิจ 

 ด้านการตลาด – มุง่สูต่ลาดโลก 

 การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ – มุง่สูก่ารเป็นผู้ออกแบบระดบัโลก 

 ด้านองค์กร – มุง่สูค่วามเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

 ด้านผลติภณัฑ์ – พฒันาสนิค้าให้มีคณุภาพระดบัโลก 
 

ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัทอย่างน้อยทกุๆ  5 ปี  และ
ตัง้แตปี่ 2559 เป็นต้นไป  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนและอนมุตัิทกุรอบปีบญัชีของบริษัท   
 
ส าหรับปี 2561 มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวนัที่ 17 ตลุาคม 2561  เห็นควรให้มี
การปรับวิสยัทศัน์ จากเดิม “เป็นผู้ผลิตสายควบคมุยานยนต์ระดบัโลก” ใหม่ “เป็นผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ระดบั
โลก” ทัง้นีเ้พื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั   
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 
บริษัทเดิมมีช่ือวา่ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จ ากดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 12 มิถนุายน 2521 โดยผู้ก่อตัง้หลกั 
2 ท่าน คือนายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พฒันะเมลือง บริษัทมีทนุจดทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน 4 ล้าน
บาท  
 

ต่อมาได้ร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่
ที่สดุรายหนึง่ของโลก  
 

ในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท  
ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) แตส่ดัสว่นผู้ ถือหุ้นยงัคงเดิม 
 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
ปี กิจกรรม 

2559 -  ได้รับใบรับรอง “อตุสาหกรรมสเีขียวระดบัท่ี 3 ระบบสเีขียว (Green System)” จาก กระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่เป็นการ
รับรองว่า องค์กรมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและมีการทบทวนเพื่อ
พฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 

-  ได้รับรางวลั “J.I.T. Service Parts Supplier Performance Award” ครัง้ที่ 22 จาก บริษัท โตโยต้า พาร์ทเซ็นเตอร์ 
เอเชีย แปซิฟิค เป็นรางวลัทางด้านการประกนัคณุภาพยอดเยี่ยม 

-  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการได้รับคัดเลือกให้เป็น “หน่วยงานต้นแบบในการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
ภาคปฏิบตัิ เพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้พลงังานระบบอดัอากาศ”  จาก กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์
พลงังาน ร่วมกบัสถานจดัการและอนรัุกษ์พลงังาน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

-  ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง “การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ” จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต  

-  ได้รับรางวลั “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเดน่ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ปี 2559 (ระดบัประเทศ) ประเภทรางวลัต่อเนื่องกัน 1-4 ปี ระดบัทอง” จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน โดยได้รับรางวลัดงักลา่วตอ่เนื่องเป็นปีที่ 2 

-  ได้รับรางวลั “GM Supplier Quality Award 2015” จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
ซึง่เป็นรางวลัผู้สง่มอบชิน้สว่นท่ีมีผลงานคณุภาพยอดเยี่ยมประจ าปี 2558 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

 

- 3 - 
 

ปี กิจกรรม 
2560 -  ได้รับรางวลัการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภยัของชมรมความร่วมมือโตโยต้า 

ประจ าปี 2560 ในการประชุม The 11st TCC Safety Activity 2016 Final Conferenceโดยได้รับความไว้วางใจจาก
ชมรมความร่วมมือโตโยต้า ให้เป็นผู้ ช่วยที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าและตรวจประเมินให้บริษัทในกลุ่ม Supplier 
ปฏิบตัิตามมาตรฐานสากลและข้อก าหนดลกูค้าอยา่งเคร่งครัด เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขพืน้ท่ีปฏิบตัิงานให้เกิดความ
ปลอดภยัสงูสดุกบัพนกังาน 

-  ได้รับรางวลัในหวัข้อ การจดัสง่ดีเยี่ยมส าหรับกลุม่ Spare Part จากบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
-  ได้รับรางวลัในหวัข้อ คณุภาพดีเยี่ยม จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
-  ได้รับการรับรองอตุสาหกรรมสีเขียวระดบัที่ 4 (วฒันธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอตุสาหกรรม โดยวฒันธรรมสีเขียว 
(Green Culture) คือการท่ีทกุคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจท างานอย่างเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมในทกุด้านของ
การประกอบกิจการ จนกลายเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร 

-  ได้รับรางวลัคณุภาพดีเยี่ยม ประจ าปี 2560 จากบริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
-  ได้รับรางวลัหุ้นยัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจ าปี 2560 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย 

2561 -  ได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก ( อบก.) 
โดย  CFO  เป็นการจดัท าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กรในภาคอตุสาหกรรม (35 บริษัทเทา่นัน้)  ยกระดบับริษัทฯขึน้สู่
ระดบัแนวหน้าด้านสิง่แวดล้อมอยา่งมีประสทิธิภาพ   

-  ได้รับรางวลั Q Award Excellent Quality Status Recognition จาก Auto Alliance (Thailand) Co., LTD. 
-  ได้รับรางวลั The Best Quality & Delivery Performance Supplier จาก Siam Aisin Co., Ltd. 
-  ได้รับรางวลั Award of Quality 2017 จาก Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. ในด้านคณุภาพ “Zero defect” 
ตลอดปี 2560 

-  ได้รับรางวลัหุ้นยัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจ าปี 2561 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย 
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6% 
 

กลุม่จฬุางกรู 
 

กลุม่พฒันะเมลอืง 
 

อื่นๆ 
 

ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ 
 

94% 
 

41.77% 12.03% 19.26%  26.94% 

 
1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

    
โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้หมด 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่จุฬางกูร กลุม่ Hi-Lex Corporation และกลุม่พฒันะเมลือง 
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น) โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ทัง้สามกลุม่มีการถือหุ้น
ในบริษัทรวมเป็นจ านวน 209,761,300 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80.74 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ
บริษัท 
 
บริษัทมีการซือ้วตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบบางประเภทจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ ในกรณีที่ไมส่ามารถจดัหาจาก
แหลง่จ าหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง โดยในปี 2561 มียอดการ
สัง่ซือ้อยูท่ี่ 263 ล้านบาทตอ่ปี หรือคิดเป็น 11% ของยอดการสัง่ซือ้ทัง้หมด 
 
และบริษัทมีการท ารายการซือ้ขายกบับริษัทซึ่งมีความสมัพนัธ์กนัจ านวน 17 บริษัท โดยบริษัทต่างๆ ดงักลา่วมี
กลุม่จฬุางกรู และกลุม่พฒันะเมลอืงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในปี 2561 มียอดการสัง่ซือ้อยู่ที่ 449 ล้านบาทต่อ
ปี หรือคิดเป็น 19% ของยอดการสัง่ซือ้ทัง้หมด 
 
อยา่งไรก็ดี รายการซือ้ขายทัง้หมดเป็นการซือ้ขายตามธุรกิจปกติ มีหลกัฐานการเปรียบเทียบราคา ราคาขายเป็น
ราคาตลาดที่เป็นธรรม มีเง่ือนไขทางการค้าและวิธีการช าระเงินตามปกติเช่นเดียวกบัการซือ้ขายกบัผู้ผลิตอื่นๆ   
และไมม่ีข้อสญัญาบงัคบัวา่จะต้องซือ้ขายกบักลุม่ธุรกิจของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เทา่นัน้ 
 

1.5 เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทมีเป้าหมายหลกัที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ในระดับโลก ซึ่งบริษัทตระหนกัว่าปัจจัยส าคญัที่จะท าให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดงักล่าวได้ บริษัท
จะต้องด าเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ควบคุมกระบวนการและต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
ทนุช าระแล้ว 259.80 ล้านบาท 

บริษัท ไฮเลก็ซ์ เวียดนาม จ ากดั 
ทนุช าระแล้ว 11.15 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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จดัสง่ผลติภณัฑ์ ตลอดจนการสร้างช่องทางการตลาดใหม ่ควบคู่กบัการเพิ่มความสมัพนัธ์ที่ดีกบับริษัทผู้ผลิตรถยนต์
ในตา่งประเทศให้มากยิ่งขึน้   

 
สว่นการรักษาและปรับปรุงผลติภณัฑ์ให้มีคณุภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์นัน้  บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตให้ทนัสมยัอยู่เสมอ เพื่อจะผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานระดบัสากล
และสร้างความเช่ือมัน่ให้กับลกูค้า มีการพฒันาสายการผลิตไปสูร่ะบบอตัโนมตัิ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและลด
จ านวนแรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่นๆ เช่น ระบบคลงัสินค้า ระบบการขนส่ง  ก็มีการพฒันา
อยา่งตอ่เนื่อง 
 
อีกปัจจัยที่ส าคญัส าหรับผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์คือ การวิจัยพฒันาและออกแบบผลิตภณัท์ บริษัทได้ร่วมออกแบบ
และแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ ผลิตรถยนต์ทัง้ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้เข้าร่วมโครงการวิจัยกับ
สถาบนัการศึกษาชัน้น าของประเทศไทย ในการพฒันาคณุภาพเชิงวิศวกรรม โดยน านวตักรรมและเทคโนโลยีต่างๆ 
เข้ามาพฒันา ซึง่เป็นการสานตอ่วิสยัทศัน์ “เป็นผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ระดบัโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี พร้อมตระหนกัถึงความยัง่ยืนของทกุภาคสว่นตลอดไป 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                                                         
โครงสร้างรายได้แยกตามผลติภณัฑ์  
บริษัทมีการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ให้กบัคูค้่าทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัท
แยกตามผลติภณัฑ์ในช่วงปี 2559 – 2561 ได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

สายผลิตภณัฑ์ 

2559 2560 2561 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้จากการขายในประเทศ 2,542 92 2,771 94 2,986 95 
- สายควบคมุรถยนต์ 1,853 67 2,018 69 2,171 69 
- สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 326 12 364 12 396 13 
- ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 363 13 389 13 411 13 
- อื่นๆ - - - - 8 0 
รายได้จากการขายต่างประเทศ 182 7 135 5 121 4 
- สายควบคมุรถยนต์ 14 1 8 0 8 0 
- สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ - - - - - - 
- ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ - - - - - - 
- อื่นๆ 168 6 127 4 113 4 
รายได้อื่น       
- อื่นๆ 33 1 33 1 33 1 

รวมรายได้ 2,757 100 2,939 100 3,140 100 
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ผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
1)  สายควบคมุ (Control Cable) ประกอบด้วย 

-  สายควบคมุระบบตา่งๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า - 
หลงัสายสตาร์ทเคร่ืองยนต์ สายคนัเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น 

- สายควบคมุระบบตา่งๆ ของรถจกัรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลชั  สาย
วดัรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น 

2) ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ แบบใช้
สายควบคมุส าหรับรถยนต์ทกุประเภท 

 

การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 
บริษัทท าการผลิตภายใต้สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical 
Assistance Agreement) ระหว่างบริษัทกบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ (HI-LEX Corporation) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคมุ
ส าหรับยานยนต์ชัน้น าของประเทศญ่ีปุ่ นและเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
 
ปัจจุบันบริษัทตัง้โรงงานและส านักงานใหญ่เพื่อด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัททัง้ 2 ประเภท อยู่ที่ เลขที่ 
700/737 หมู่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ มีพืน้ที่ 50 ไร่ 56 ตารางวา (ประมาณ 80,224 ตาราง
เมตร) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

พืน้ที่ใช้ในการผลิต จดัเก็บและจัดส่งสนิค้า (เดิม) พืน้ที่ (ตารางเมตร) 

สว่นการผลติสายควบคมุ 
   - สายควบคมุรถยนต์ 
   - สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
4,821 
1,934 

สว่นการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 1,404 
พืน้ท่ีจดัเก็บและจดัสง่สนิค้า 8,640 
พืน้ท่ีใช้สอยร่วม 12,001 

รวม 28,800 
 

พืน้ที่อื่นๆ (เดิม) พืน้ที่ (ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีซอ่มบ ารุง 3,584 

พืน้ท่ีส านกังานและโรงอาหาร 10,200 
รวม 13,784 
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พืน้ที่ใช้ในการผลิต จดัเก็บและจัดส่งสนิค้า (ใหม่) พืน้ที่ (ตารางเมตร) 

สว่นการผลติสายควบคมุ 
   - สายควบคมุรถยนต์ 
   - สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
7,503 
2,236 

สว่นการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 1,299 

สว่นการจดัเตรียมชิน้สว่นการผลติ 8,525 

พืน้ท่ีจดัเก็บและจดัสง่สนิค้า 10,881 

พืน้ท่ีใช้สอยร่วม  8,958 

พืน้ท่ี Free  Area 9,988 

พืน้ท่ี Loading  Area  1,010 
รวม 50,400 

 
2.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

ผลติภณัฑ์ของบริษัท สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1. สายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ (Control Cable) 
2. ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ (Window Regulator) 

 

บริษัทท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตชิน้สว่น OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement 
Equipment Manufacturer) เพื่อสง่ให้แก่โรงงานประกอบของลกูค้า ผู้ผลิตชิน้สว่น และศนูย์อะไหล ่ซึ่งได้แก่ 
ผู้ผลติรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ ทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถึงบริษัทตา่งๆ ในเครือของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ 
โดยรายละเอียดผลติภณัฑ์ของบริษัทมีดงันี ้

 

1. สายควบคุม (Control Cable) 
บริษัทท าการผลิตสายควบคุมทัง้ที่ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็นอุปกรณ์ที่มี
ความส าคญัมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
อาทิเช่น ระบบเบรค ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช เป็นต้น บริษัทมียอดขาย
สายควบคมุในปี 2561 คิดเป็นสดัสว่นประมาณ ร้อยละ 83 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศ
ร้อยละ 99.71 และเป็นการขายต่างประเทศร้อยละ 0.29  ของยอดขายรวมของสายควบคุม ทัง้นี ้
รายละเอียดของผลติภณัฑ์สายควบคมุของบริษัทมีดงันี ้

 

สายควบคมุรถยนต์ (Automobile Control Cable) 
บริษัทผลติสายควบคมุระบบตา่งๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถบรรทกุ (กระบะ) ขนาด 1 ตนั ซึง่
โดยเฉลี่ยแล้วในรถยนต์ 1 คนั จะมีสายควบคมุประมาณ 8 - 16 ประเภท ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของ
ระบบตา่งๆ ในรถยนต์ เช่น เคร่ืองยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทัง้นี ้บริษัทสามารถผลิตสายควบคมุที่ใช้ในรถยนต์ได้
ทกุๆ ประเภท 
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ภาพสายควบคมุหลกัของรถยนต์ที่บริษัทผลติ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

นอกจากสายควบคมุดงัแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยงัสามารถผลติสายควบคมุที่ใช้ควบคมุระบบอื่นๆ 
ของรถยนต์ อาทิ  สายโช้ค สายปรับเบาะที่นั่ง  สายล็อคประตู สายควบคุมกระจกมองข้าง สาย
เคร่ืองปรับอากาศ และสายไมล์/วดัความเร็ว สายเข็มขดันิรภยั  สายประตทู้าย  เป็นต้น 

 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา บริษัทมียอดการจ าหนา่ยสายควบคมุรถยนต์ ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 
 2559 2560 2561 

ในประเทศ 1,853 2,018 2,171 

ตา่งประเทศ 14 8 8 

รวม 1,867 2,026 2,179 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 0 9 8 
 

สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) 
บริษัทผลติสายควบคมุระบบตา่งๆ ของรถจกัรยานยนต์ญ่ีปุ่ นทกุประเภท ซึง่โดยเฉลีย่แล้วในรถจกัรยานยนต์ 1 
คนั จะมีสายควบคมุประมาณ 8 ประเภทซึ่งท าหน้าที่ควบคมุการท างานของระบบต่างๆ ของรถจกัรยานยนต์ 
เช่น เคร่ืองยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทัง้นี ้บริษัทสามารถผลติสายควบคมุที่ใช้ในรถจกัรยานยนต์ได้ทกุประเภท 

 

ภาพสายควบคมุหลกัของรถจกัรยานยนต์ที่บริษัทผลติ 
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ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา บริษัทมียอดการจ าหนา่ยสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ ดงันี ้
หนว่ย : ล้านบาท 

 2559 2560 2561 
ในประเทศ 326 364 396 

ตา่งประเทศ 0 0 0 

รวม 326 364 396 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) (9) 12 9 

 
2.  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) 

ชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอปุกรณ์ที่ใช้ในการเปิด  - ปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้ความส าคัญในการท าตลาด เนื่องจากสามารถใช้ได้กับรถทุกชนิด และทุกขนาด 
บริษัทมียอดขายชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในปี 2561 คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 13 ของ
ยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศเกือบทัง้หมด 

 

แผนภาพแสดงชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบใช้สายควบคมุ 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา บริษัทมียอดการจ าหนา่ยสายควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 
 2559 2560 2561 

ในประเทศ 363 389 411 

ตา่งประเทศ 0 0 0 

รวม 363 389 411 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) (21) 7 6 

  
สายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

การออกแบบรถยนต์ในปัจจุบนัได้เปลี่ยนแปลงและพฒันาไปสู่ระบบไฟฟ้ากนัอย่างแพร่หลาย สายควบคมุก็
เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ชิน้ส่วนที่ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอดีต สายควบคุมจะเป็นระบบ
จกัรกล (Mechanic) แตปั่จจบุนัรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จะถกูออกแบบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซึ่งมี
ข้อดีกว่าระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดขัน้ตอนการประกอบสายควบคมุ ระบบการควบคมุมีความแม่นย า

X-arm Types Arm and Sector Types Cable and Drum Types 
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มากขึน้ แต่ในทางกลบักนัก็มีข้อเสียที่ตามมา เช่น ต้องเพิ่มการติดตัง้สายไฟและสายสญัญาณจ านวนมาก 
และแม้ว่าในแง่การพฒันาและภาพลกัษณ์ของรถยนต์จะดทูนัสมัยและซบัซ้อนยิ่งขึน้     แต่ต้นทนุราคาและ
ปัญหาทางด้านเทคนิคก็ยงัเป็นปัจจัยที่ท าให้การเลือกใช้สายควบคุมแบบเดิมยงัเป็นทางเลือกที่ผู้ผลิตส่วน
ใหญ่คงนิยมอยู ่

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
ก) นโยบายการตลาด 
 เพิ่มสว่นแบง่การตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ 
 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัด้านราคา เพื่อรักษาผลก าไรตามเปา้หมายของบริษัท 
    ปรับลดต้นทนุการผลติเพื่อรองรับการแขง่ขนัและเพิ่มความสามารถทางด้านการขาย 
 รักษาความพงึพอใจลกูค้าให้อยูใ่นระดบัสงูสดุทัง้ในด้านราคา การบริการ คณุภาพและจดัสง่  

 
2.2.1  กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทได้ด าเนินธุรกิจการผลติและจ าหนา่ยสายควบคมุรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 40 ปี และชุดควบคมุราง
กระจกหน้าตา่งรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 22 ปี มีผลงานและคณุภาพเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลกูค้า
มาอยา่งตอ่เนื่อง โดยในการด าเนินงานท่ีผา่นมาบริษัทมีกลยทุธ์ทางการตลาดที่ส าคญั ดงันี  ้
 

1) มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 
บริษัทยงัคงให้ความส าคญักบัผลิตภณัฑ์หลกั ในสว่นของชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และราง
กระจกหลงัรถกระบะ โดยพยายามเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐาน
การตลาดที่มีอยู ่โดยจากการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์พบว่า ผู้ผลิตรถยนต์ชัน้น าหลายรายเร่ิมใช้ระบบ
สายเคเบิลส าหรับชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ในรถรุ่นใหมม่ากขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้า และปรับปรุงคณุภาพให้ดียิ่งขึน้ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความส าเร็จในการขยายสว่น
แบง่ตลาดจากหลายโครงการ  
 
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งจะเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมการท างานใน
รถยนต์มากขึน้ จะสง่ผลให้ ตลาดกลุม่ผลิตภณัฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ 
สายเบรค สายเกียร์ สายเปิดฝาถงัน า้มนั และอื่นๆ ซึง่รถยนต์บางคา่ยได้เร่ิมปรับเปลีย่นดีไซน์ไปแล้วในรุ่น
ปัจจุบนั และรุ่นใหม่ที่ก าลงัจะเปิดตวัในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ในปี 2561 ที่
ผ่านมา บริษัทจึงจัดตัง้ทีมวิศวกรเพื่อท าการศึกษาวิจัยผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างจริงจัง ทัง้ในส่วนของกลุ่ม
วิศวกรออกแบบภายใน และ ร่วมกับสถาบันผู้ ช านาญการในด้านต่างๆ เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่
ควบคมุด้วยระบบไฟฟา้ และ รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิดประตขู้างไฟฟ้า (Power Slide Door) 
และ ชดุประตหูลงัไฟฟา้ (Power Lift Gate) รวมถึง รางยกกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ประกอบส าเร็จกบัชุด
ประต ู(Integrated Window Regulator or Door Module) และเพิ่มการพฒันาการผลิตชิน้สว่นยานยนต์
อื่นๆ (Auto parts) ที่ใช้ประกอบในรถยนต์ซึ่งไม่ได้เก่ียวข้องเช่ือมโยงกบัอตุสาหกรรมสายเคเบิลและชุด
รางกระจก 
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โดยในปี 2562 นี ้ทางบริษัทได้ก าหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายสดัสว่นทางการตลาดเพิ่มขึน้ใน
สว่นของกลุม่ผลิตภณัฑ์ชุดควบคุมรางกระจก ส าหรับลกูค้า Honda ซึ่งปัจจุบนัทางบริษัทมีสดัสว่นทาง
การตลาดในกลุม่ผลติภณัฑ์ดงักลา่ว เพียง 40% ดงันัน้นโยบายหลกัในปี 2562 ทางบริษัทจะเพิ่มสดัสว่น
ทางการตลาดให้เพิ่มมากขึน้ในกลุม่ผลติภณัฑ์ชดุควบคมุรางกระจก   
 

2) มุ่งเน้นการผลิตผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพ 
แม้บริษัทจะมีกิจกรรมลดต้นทนุโดยการวิเคราะห์คุณค่าทางวิศวกรรม (VA/VE หรือ Value Analyses/ 
Value Engineering) แต่บริษัทก็ตระหนกัถึงความส าคัญในการรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด จากเหตผุลดงักลา่ว บริษัทจึงท าการพฒันาคณุภาพการผลิตมาโดยตลอด การที่บริษัทสามารถ
รักษามาตรฐานการผลิตให้มีคณุภาพอย่างสม ่าเสมอ จึงท าให้การผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีของ
เสยีระหวา่งผลติน้อย ซึง่สง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุการผลติที่ต ่าลงด้วย 
 

3) มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้า 
บริษัทให้ความส าคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นหลักการบริการลูกค้าสัมพันธ์ 
(Customer Relation Management : CRM) ด้วยการศึกษาความต้องการของลกูค้าในทุกๆ ด้าน คือ 
คณุภาพ ราคา และการสง่มอบ (Quality, Cost, Delivery) เพื่อบริหารจดัการให้สอดคล้องและตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งมีสมัพนัธ์ภาพท่ีดีตอ่กนั โดยมีการก าหนดระดบัความพึงพอใจของลกูค้า
ไว้เป็นเปา้หมายขององค์กร พร้อมทัง้น ามาวิเคราะห์และก าหนดแผนการปรับปรุงร่วมกนั เพื่อสร้างความ
พงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า อีกทัง้ยงัได้ก าหนดแผนการออกเยี่ยมพบลกูค้าเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และ
น าข้อเสนอแนะของลกูค้ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ส่งพนกังานไปร่วมพฒันาผลิตภัณฑ์กับ
บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ เพื่อให้พนกังานเข้าใจความต้องการและออกแบบผลิตภณัฑ์ให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งการร่วมมือเพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์ดงักล่าวจะเป็นการช่วยสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าและเพิ่มโอกาสในการขายผลติภณัฑ์ของบริษัทตอ่ไป 
 

4) การจัดส่งผลิตภณัฑ์ได้ตรงต่อเวลา 
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการเป็นปัจจัยที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์  ซึง่ บริษัทได้พฒันาระบบการจดัสง่ผลติภณัฑ์อยา่งต่อเนื่อง โดยนอกจากจะน าระบบ Toyota 
Production System (TPS) ซึง่เป็นระบบที่คิดค้นโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ มาใช้ในกระบวนการ
ผลติ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ โดยบริษัทมีนโยบายสนบัสนนุการลงทนุในโครงการต่างๆที่จะเป็น
การยกระดบัมาตรฐานการบริการโดยเฉพาะ เพื่อลดข้อผิดพลาดด้านการจดัส่งและ เพิ่มการจัดส่งตรง
เวลา อาทิ การเพิ่มจุดตรวจสอบด้านคณุภาพก่อนส่งงาน เพื่อป้องกนัปัญหาหลดุรอดไปที่ลกูค้า รวมถึง
การน าเอา WMS (Warehouse Management System) และระบบ Barcode    

 
5) มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ 

การท่ีบริษัทมีพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีช่ือเสยีงและเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทิ
เช่น ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ การท าสญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืทางด้านเทคนิค และยงัมีผู้ผลติ
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ชิน้ส่วนประกอบรายย่อยทัง้ในและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุน ท าให้สามารถผลิตชิน้ส่วนที่มี
คุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล และเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้บริษัทได้รับการยอมรับในด้าน
มาตรฐานและคณุภาพของผลติภณัฑ์จากลกูค้าตลอดมา 

 
6) กลยุทธ์ด้านการก าหนดราคา 

ในสภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศนัน้ ท าให้บริษัทต้องท าการควบคมุต้นทนุการ
ผลติให้ลดลงอยา่งตอ่เนื่อง โดยการใช้ระบบการผลติที่มีประสทิธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
 
ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้มีการลดต้นทนุทัง้จากกิจกรรมภายใน โดยการจดักิจกรรม Kaizen, VA/VE กบัทกุ
สว่นงานอยา่งตอ่เนื่องทกุปี รวมถึงการรวมท ากิจกรรมต้นทนุและพฒันาผู้ผลิตชิน้สว่นให้มีความสามารถ
ที่จะด าเนินการด้วยต้นทุนต ่า มีคุณภาพตรงตามมาตราฐาน  เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและสามารถ
แข่งขนัได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ที่เป็นไปตามความคาดหวงัของลกูค้าและ
สามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัได้ 
 

7) กลยุทธ์การพัฒนาชิน้ส่วนภายในประเทศ (Local Parts) 
บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาผู้ ผลิตชิน้ส่วนในประเทศให้มากขึน้ เพื่อที่จะลดการสัง่ซือ้วัตถุดิบน าเข้าจาก
ตา่งประเทศ ซึ่งจะท าให้ต้นทนุต ่าลง และบริษัทมีความยืดหยุ่นในการใช้กลยทุธ์ด้านราคาในการแข่งขนั 
และการวางแผนผลติชิน้สว่นรุ่นใหม่ๆ  ในระยะยาว รวมทัง้จะช่วยลดความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นด้วย 
อีกประการหนึ่งการได้ศึกษาข้อมลูของคู่แข่งและท าการวิเคราะห์การเปรียบเทียบราคา จะช่วยเพิ่มการ
พฒันาและปรับปรุงความสามารถในการแขง่ขนัได้   

 
2.2.2  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ในปี 2561 บริษัทมียอดขายรวมทัง้สิน้จ านวน 3,107 ล้านบาท โดยเมื่อแบง่สดัสว่นยอดขายแยกตามยี่ห้อ
ของลกูค้า (รวมยอดขายให้แก่ศนูย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย) จะสามารถ
แบง่ได้ตามแผนภมูิวงกลมดงันี ้ 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดังนี ้
1.  ผู้ผลิต 

กลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์ 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยวา่ ในปี 2561 กลุม่ยานยนต์มัน่ใจว่าเป้าหมายการผลิตรถยนต์ของ
ประเทศไทยจะมีปริมาณ 2 ล้านคนั เนื่องจากทิศทางยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในปี 2561 คาดว่าจะเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง จากภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตขึน้ ทัง้การลงทุนของภาครัฐ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย การท่องเที่ยวที่เติบโต
ต่อเนื่อง รายได้เกษตรกรดีขึน้ รวมทัง้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึน้ สะท้อนจากดัชนีความเช่ือมั่นของผู้บริโภค และ
ภาคอตุสาหกรรมที่ดีขึน้ตอ่เนื่อง สว่นการผลติเพื่อสง่ออกปีนีอ้ยูใ่นระดบัเดิมเทา่กบัปี 2560 ที่มีจ านวน 1.1 ล้านคนั เห็น
ได้จากการสง่ออกรถยนต์ส าเร็จรูป 8 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ส.ค 2561) เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกันปีก่อน 3.46% มาอยู่ที่ 
754,624 คนั  แม้ขณะนีจ้ะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้แต่ยงัไม่แน่ใจตลาดสง่ออกหลายตลาดที่ยงัมีความไม่แน่นอน โดยเฉพาะ
เหตคุวามไมส่งบในกลุม่ประเทศตะวนัออกและสงครามการค้าระหวา่งจีนและสหรัฐอเมริกา  

 
ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึน้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึน้ ราคาสินค้า
เกษตรปรับตวัดีขึน้ รวมทัง้การส่งออกที่ขยายตวัดีต่อเนื่อง ทาง ส.อ.ท.จึงมัน่ใจว่ายอดผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศปี 
2561 จะสามารถผลติได้ 980,000 คนั  
 

ยอดการผลติรถยนต์ภาพรวมในปี 2561 เพิ่มขึน้ถึงแม้วา่จะมียอดสง่ออกที่ลดลง แตด้่วยภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่สอ่
เค้าไปในทางที่ดีขึน้ ทางบริษัทยงัคงตัง้เป้าที่จะเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยยงัมุ่งเน้นที่จะขยายตลาดส าหรับธุรกิจ
ผลติสายควบคมุรถยนต์ ชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และต่อยอดธุรกิจเพิ่มจากผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ที่ทางบริษัท
ก าลงัพฒันา เช่น ชดุเปิดประตขู้างไฟฟา้ (Power Slide Door), ชดุเปิดประตหูลงัไฟฟ้า (Power Lift Gate), ชิน้สว่นยาน
ยนต์ และชดุช่วยเปิดฝาท้ายรถกระบะ (Tail gate assist.) โดยกลุม่ลกูค้าเป้าหมายยงัคงเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชัน้น า
ต่างๆ ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด , บริษัท นิสสนัมอเตอร์ ไทยแลนด์ จ ากัด, บริษัท อีซูซุ 
มอเตอร์ ไทยแลนด์ จ ากดั และบริษัทฟอร์ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จ ากดั เป็นต้น ซึ่งลกูค้าดงักลา่วเป็นลกูค้าของบริษัทมา
เป็นเวลานาน และมีนโยบายในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตทัง้ส าหรับรถยนต์นัง่ในกลุ่มอีโคคาร์ รถยนต์นั่ง
เอนกประสงค์ และรถเพื่อการพาณิชย์  โดยในปีนีย้งัมีแผนท่ีจะเปิดตวัรถรุ่นใหม่ๆ  อีกหลายรุ่น เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภณัฑ์และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทุกกลุ่ม ท าให้มีโอกาสในการขยายสดัส่วนการขาย
เพิ่มขึน้ 
นอกจากนัน้ โอกาสขยายตลาดจากกลุม่ผู้ผลติจากคา่ยยโุรปและคา่ยรถจากประเทศจีนยงัคงมีอยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจาก 
หลายคา่ยอาทิ โฟล์คสวาเกน,บีเอมดบับลวิและเอมจี มอเตอร์ ได้ก าหนดนโยบายที่จะเพิ่มสดัสว่นในการจดัหาชิน้สว่น
จากภมูิภาคเอเชียและจากประเทศไทย ซึง่ได้รับการยอมรับวา่มศีกัยภาพในการผลติและสง่ออกชิน้สว่นยานยนต์สงูใน
ภมูิภาคนี ้จึงท าให้บริษัทมีโอกาสในการขยายตลาดทัง้ในประเทศและสง่ออกไปยงัตา่งประเทศมากขึน้ด้วย 
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ผู้ผลติรถยนต์ที่เป็นลกูค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตัง้แตปี่ 2557 – 2561) มีดงันี ้
บริษัทผู้ผลติรถยนต์ รุ่นรถยนต์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Vios, Corolla, Altis, Camry, Hilux Revo, Yaris, Fortuner, CH-R 
 
- City, Jazz, Civic, Accord, CR-V, Brio, Amaze 
- Jazz Hybrid, Mobilio, HR-V, BR-V 
 
- Space Wagon, Lancer Cedia, G-Wagon, Triton, Fuso, Pajaro sport, 

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

 
- Teana, Navara, March, Almera, Sylphy, Pulsa, Note, Kick, X-Trail , 

Terra , Benz Pickup (Platform Navara) 
 
- BT-50, Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX3 

 
- Ford Fiesta, Ford Focus, Ranger, Everest, Eco-sport 
 
- Series 3, Series 5, CNG Bus and CNG Truck 
 
-Corolado, TrailBlazer, Captiva 
 
-New Swift, Ciaz, Celerio 
 

กลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ 
ตลาดรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยมีอตัราการเติบโตเล็กน้อย ในปี 2561 โดยลา่สดุ ส.อ.ท. ได้ปรับเพิ่มประมาณการ
การผลิตรถจกัรยานยนต์ปี 2561 เป็น ประมาณ 2,120,000 คนั มากกว่าปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 2,055,193 คนั เพิ่มขึน้ 
64,807 คนั คิดเป็นร้อยละ 3.15 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการสง่ออกประมาณ 370,000 คนั เท่ากบัร้อยละ 17.5 ของ
ยอดการผลติทัง้หมด และผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศประมาณ 1,750,000 คนั เท่ากบัร้อยละ 82.5 ของยอดการผลิต
ทัง้หมด (ส.อ.ท., 2561) กลุม่ลกูค้าของบริษัทส าหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ได้แก่ บริษัท ไทยฮอนด้า  
แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั ซึ่งมีสว่นแบ่งตลาดในประเทศอยู่ถึง ร้อยละ 80,  บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จ ากดั ซึ่งมีสว่น
แบง่ตลาดในประเทศที่ร้อยละ 13, บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากดั และบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ด้วยสว่นแบง่ตลาดที่ร้อยละ 2   
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บริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 9 ของยอดขายรวม
บริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้ผลติรายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งในปีที่ผ่านมา และปี 2562 บริษัทไทยฮอนด้าตัง้เป้าที่จะเปิดตวั
จกัรยานยนต์รุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มสว่นแบ่งตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ทางบริษัทมีโอกาสทางการขายมากขึน้
ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากลกูค้าเดิมและขยายฐานลกูค้าใหม่เพิ่มมากขึน้ โดยในปีนี ้
ทางบริษัทได้มีโอกาสเสนอผลิตภณัฑ์ให้กบั  Harley-Davidson ที่ได้ตัง้โรงงานประกอบชิน้สว่นจกัรยานยนต์ในจงัหวดั
ระยอง เพื่อใช้เป็นศนูย์กลางการผลติเพื่อรองรับตลาดในเอเซีย อาทิ เช่น จีนและในภมูิภาคตะวนัออกเฉียงใต้ โดยจะท า
การผลติรุ่นต ่าถึงรุ่นกลาง และจากนโยบายที่จะขยายก าลงัการผลติในประเทศไทย จะน าไปสูโ่อกาสในการจดัหาชิน้สว่น
ภายในประเทศไทยมากยิ่งขึน้ด้วย  
 
ผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ที่เป็นลกูค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตัง้แตปี่ 2557 - 2561) มีดงันี ้

บริษัทผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ รุ่นรถจกัรยานยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 

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

MSX, Scoopy i, Zoomer X, PCX 150, Click, Iconic 
 
-  GD110 HU, Sky Drive, Shokun, Shooter, Smash, Burgman,  
-  97L00 (Marine) 
 
-  Spark Nano, Fino, Fiore, Tricity, M-Slaz (150CC), Aerox, 

Grand Filano, MT-15 
-   6EE (Marine), 6EG (Marine), Golf Car 
 
- KLX 250, KSR, Ninja 650, ER125, ER250, Z800, Z125, 

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

MonkeyRK-125, Mini Classic, Infinity 

2.  ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์  
 กลุม่ลกูค้าศนูย์อะไหลร่ถยนต์และรถจกัรยานยนต์ เป็นลกูค้าต่อเนื่องจากกลุม่ลกูค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

เนื่องจากเป็นสว่นของการบริการอะไหลแ่ละซอ่มบ ารุงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของผู้ผลติแตล่ะราย การขยายตวัของ
ลกูค้ากลุม่นีจ้ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 
 บริษัทมีทีมการตลาดที่มีประสบการณ์ในการขายโดยตรงและมีการบริการหลงัการขายเป็นของตนเอง  โดยเจ้าหน้าที่

การตลาดของบริษัทจะท าการหารายช่ือและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ซึ่งมีทัง้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทในเครือและ
กลุม่เปา้หมายใหม ่ จากนัน้จะสง่ทีมการตลาดซึง่มีความเช่ียวชาญและได้รับการอบรมในเร่ืองผลติภณัฑ์เป็นอยา่งดีเข้าไป
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ติดตอ่ โดยบริษัทได้เน้นถึงความส าคญัของบริการหลงัการขาย เจ้าหน้าที่การตลาดจะเข้าเยี่ยมเยียนและพบปะกบัลกูค้า
อยา่งสม ่าเสมอเพื่อรับทราบปัญหาและน าไปปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้อยูใ่นระดบัสงูสดุตามที่ลกูค้าคาดหวงั 

 
 2.2.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทมีช่องทางการจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ดงันี ้

 การจัดจ าหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลกัษณะ OEM (Original 
Equipment Manufacturer) ให้แก่ผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตาม
แบบ (Specification) ที่ผู้ผลติก าหนดไว้ในแตล่ะรุ่น และท าสญัญากบัผู้ผลติตามระยะเวลาในการผลิต
แตล่ะรุ่น  ซึง่มีระยะเวลาการผลติประมาณ 4 - 8 ปี ส าหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี ส าหรับรถจกัรยานยนต์  

 การจดัจ าหนา่ยสายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์หรือชิน้สว่น (Components) ของ
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลกัษณะ OEM ให้แก่ผู้ผลิตชิน้ส่วนรถยนต์
และ รถจกัรยานยนต์ (Second Tier) เพื่อผลิตเพิ่มเติมก่อนสง่ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ตอ่ไป โดยเป็นการผลติตามค าสัง่ซือ้ของผู้ผลติชิน้สว่นนัน้ๆ 

 การจดัจ าหนา่ยชิน้สว่นอตุสาหกรรมยานยนต์ที่ทางบริษัทได้ท าการพฒันาขึน้มาใหม่ในลกัษณะ OEM 
Part ให้ทางผู้ ผลิต โดยสามารถด าเนินการผลิตและจัดส่งให้ผู้ประกอบรถยนต์อย่างต่อเนื่องตาม
ระยะเวลาการผลติประมาณ 4 - 8 ปี ส าหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี ส าหรับรถจกัรยานยนต์ 

 การจดัจ าหนา่ยสายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ให้แก่ศนูย์อะไหลข่องรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในลกัษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ช่องทางเดียวกนั
กบัการจดัจ าหนา่ยในลกัษณะ OEM เนื่องจากเป็นการจ าหนา่ยให้แก่ศนูย์บริการของผู้ผลติรถยนต์และ 
รถจกัรยานยนต์แตล่ะราย ทัง้นีจ้ะเป็นการจดัจ าหนา่ยตามใบค าสัง่ซือ้เป็นครัง้ๆ ไป 

 

ในปัจจุบนั บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากบัร้อยละ  95 ต่อร้อยละ 5 
โดย มีการส่งออกไปยงัประเทศมาเลเซีย จีน อินเดีย เวียดนาม ญ่ีปุ่ น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย บราซิล 
เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ฮงัการี ปากีสถาน และ อียิปต์ 
 

ทัง้นี ้ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการ
คดัเลอืกผู้ผลติชิน้สว่นซึง่จะเร่ิมตัง้แตบ่ริษัทผู้ ผลติรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดย
จะเปิดให้บริษัทผู้ผลติชิน้สว่นเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อเป็นผู้ผลติชิน้สว่น โดยการน าเสนอแบบและราคาของ
ชิน้สว่นส าหรับรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์เป็นรุ่นๆ ไป  
 

 2.2.4  ยอดการผลิตปี 2561 และแนวโน้มการผลิตปี 2562 
ปี 2561 
ในปี 2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ตัง้เป้าหมายการผลิตรถยนต์ที่ 2 ล้านคัน 
อย่างไรก็ตามหลงัจากผ่านมา 7 เดือน ส.อ.ท. มัน่ใจว่าการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยจะมีปริมาณ 2 
ล้านคันตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ เป็นผลิตเพื่อการส่งออก 1.1 ล้านคัน และผลิตเพื่ อจ าหน่ายในประเทศ 
900,000 คนั เนื่องจากทิศทางยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในปีนีค้าดว่าจะเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง ยอดขาย
รถยนต์เพิ่มขึน้ตอ่เนื่องอยา่งมีนยัส าคญั จากการแนะน ารถยนต์รุ่นใหม ่ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคเพิ่มขึน้ ภาค
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การก่อสร้างเร่ิมดีขึน้ ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึน้และมีราคาดี ภาคการส่งออกและน าเข้าเพิ่มขึน้ การ
ลงทนุของภาคเอกชนเพิ่มตามการลงทนุของภาครัฐในโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ รวมทัง้นกัท่องเที่ยวยงัคง
เดินทางมาเที่ยวในไทยเพิ่มขึน้ด้วย สะท้อนการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในประเทศปรับตวัดีขึน้ อีกทัง้การ
สง่ออกยงัเพิ่มขึน้ในทุกตลาดจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าก็ดีขึน้ ยกเว้นตลาดตะวนัออกกลาง ตลาด
อเมริกาเหนือและตลาดอเมริกากลางและอเมริกาใต้  
 
ปี 2562 
อตุสาหกรรมรถยนต์ของไทยในปี 2562 คาดว่าจะมีทิศทางดีขึน้ เนื่องจากก าลงัซือ้ผู้บริโภคที่ถือครอง
รถยนต์คนัแรก 5 ปี จะสิน้สดุและตดัสนิใจซือ้รถยนต์คนัใหมใ่นปีดงักลา่ว ซึ่งสอดคล้องกบัการตัง้เป้าของ
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มองว่าในปีนีต้ลาดจะอยู่ในระดบั 9 แสนคนั ซึ่งเป็นอานิสงส์จาก การจ าหน่าย
รถยนต์ที่คาดว่าจะกลบัมาเติบโตทัง้ตลาดในประเทศและตลาดสง่ออก  ตัง้แต่ปี 2562 โดยคาดว่าจะ
เติบโต ในอตัราร้อยละ 3-5 โดยตลาดรถยนต์นัง่จะเติบโตดีตามทิศทางการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจ ขณะที่
ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จะเพิ่มขึน้จากความต้องการขนส่งที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับภาคก่อสร้าง และ
ผลผลติภาคเกษตรที่กลบัมาฟืน้ตวัหลงัวิกฤตภยัแล้งคลีค่ลาย 
 

ทัง้นี ้การประเมินดงักลา่วมาจากปัจจยัหนนุด้านเศรษฐกิจในประเทศที่คาดว่าฟืน้ตวัดีขึน้เป็นล าดบัซึ่งจะ
มีผลให้ความเช่ือมัน่ผู้บริโภคและก าลงัซือ้ภาคครัวเรือนปรับดีขึน้  นอกจากนัน้ รถยนต์ในโครงการรถคนั
แรก ซึง่มีอายคุรบ 5 ปี หรือทยอยพ้นก าหนดห้ามซือ้ขายตามเง่ือนไขของ โครงการฯ ตัง้แต่ปลายปี 2559 
เป็นต้นมา ดงัจะเห็นได้จากยอดขายในประเทศเร่ิมปรับตวัดีขึน้ในปี 2560 และค่ายรถหลายค่าย ทยอย
เปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อกระตุ้นตลาดรถยนต์ในประเทศได้อีกสว่นหนึ่ง ทัง้นีใ้นปีที่ผ่านมา
มีรถยนต์โมเดลใหม่เปิดตวั ในตลาดในระยะ 1-3 ปีข้างหน้าไม่ต่ากว่า 20 รุ่น อาทิ Toyota (รุ่น Collora, 
Camry, C-Seg SUV) Honda (รุ่น CRV, Accord, Civic, City) Nissan (รุ่น Note, Kick , Terra , Benz 
Pickup) และ ปิคอพัดดัแปลง) และ MG (GS Crossover) เป็นต้น ในสว่นของตลาดสง่ออกที่อาจจะหด
ตวัร้อยละ 4-5 ในปี 2561 มีแนวโน้มที่จะกลบัมาเติบโตได้ในปี 2562 เนื่องจากการส่งออกรถและการ
กลบัมาของอีโคคาร์เฟส 2 ตามเง่ือนไขขอรับการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI รวมทัง้มีโอกาสสง่ออกไปยงั
ตลาดออสเตรเลยีเพิ่มขึน้หลงัฐานการผลติรถยนต์ในประเทศออสเตรเลยีทยอยปิดตวั  
 

 
ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  
 ในปัจจุบนั ผู้ผลิตรถยนต์ใช้นโยบายจัดซือ้แบบ Global Sourcing ซึ่งจะเปรียบเทียบราคาชิน้สว่นวตัถดุิบจาก

ผู้ผลิตในแหล่งต่างๆ ทัว่โลก แม้ว่าจะท าให้มีโอกาสที่จะขายสินค้าได้มากขึน้ แต่ก็มีโอกาสที่จะถกูคู่แข่งแย่งชิง
ลกูค้าได้ในเวลาเดียวกนั ในระยะ 2-3 ปีที่ผา่นมา ผู้ผลติรถยนต์หลายคา่ย ด าเนินนโยบายการเปรียบเทียบราคา 
เป็นกิจกรรมหลกั โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย จีนและอินเดีย โดยนอกจากจะเทียบ
ราคาชิน้สว่นกบัรถรุ่นใหมท่ี่ก าลงัพฒันา ยงัขยายผลมายงัรถยนต์รุ่นที่ผลิตอยู่ปัจจุบนั เพื่อท าให้ภาพรวมต้นทนุ
ต ่าลงโดยเร็วที่สดุ ซึ่งท าให้ผู้ผลิตชิน้สว่น เข้าสูภ่าวะการแข่งขนัด้านราคาที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีความ
แตกตา่งด้านราคาคอ่นข้างสงู และ หลากหลายปัจจยัจากคู่แข่งแต่ละประเทศ ผู้ผลิตชิน้สว่น จึงต้องหาแนวทาง
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ในการพฒันาต้นทนุการผลิตและการจดัหาวตัถดุิบให้ลดลงอย่างรวดเร็วตามแนวโน้มของผู้ผลิตรถยนต์ รวมถึง
การปรับปรุงคณุภาพ ราคาและความสามารถในการผลติของผู้ผลติชิน้สว่นซึง่เป็นคูค้่าของบริษัทด้วย  

 
 ศกัยภาพในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นทางออกหนึ่ง ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัให้กับผู้ผลิต

ชิน้สว่นยานยนต์ โดยเฉพาะการได้ร่วมออกแบบผลิตภณัฑ์กบัผู้ผลิตรถยนต์ในระยะเร่ิมต้นพฒันาผลิตภณัฑ์ จะ
ท าให้ผู้ผลิตชิน้สว่นสามารถน าเสนอแนวทางการลดต้นทนุไปพร้อมๆกบัการพฒันารถยนต์รุ่นใหม่ๆ รวมถึงการ
เลือกใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศในการน าเสนอทางเลือกให้กับลกูค้าในราคาที่ดีกว่า นอกจากนั น้ ยังสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ ในการน าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ผลิตภณัฑ์ที่เปลี่ยนจากระบบ
ก าลงัเป็นระบบไฟฟา้ เพื่อให้สามารถแขง่ขนัได้ในตลาดโลก  

 
อยา่งไรก็ตาม ในภาวะการแข่งขนัด้านราคาที่รุนแรง ความสามารถในการจดัสง่และการดแูลคณุภาพยงัคงเป็น
สิง่ที่ผู้ผลติรถยนต์ให้ความส าคญั ยกตวัอย่างเช่น การใช้ฐานการผลิตแห่งเดียวส าหรับสง่ชิน้สว่นให้กบัประเทศ
ตา่งๆ จะต้องควบคมุให้มีปริมาณสนิค้าคงคลงัอยา่งเพียงพอ การบริหารการจดัสง่เพื่อรองรับการผลิตแบบ Just-
in-time การปรับปรุงความสามารถในด้านภาษา ซึ่งยงัคงเป็นอปุสรรคในการติดต่องานข้ามประเทศ และต้อง
ค านงึถึงกรณีมีแก้ไขปรับปรุงด้านคณุภาพ จะไมส่ามารถท าได้รวดเร็วเทา่กบัการจดัซือ้ภายในประเทศ  ดงันัน้ แม้
ราคาของหลายประเทศจะต ่ากวา่ของประเทศไทย แตเ่มื่อพิจารณาปัจจยัดงักลา่วร่วมกนั พบวา่ สนิค้าที่ผลติจาก
ประเทศไทยมีราคาสงูกว่าอินเดียและจีน แต่ราคาและคณุภาพยงัเป็นรองญ่ีปุ่ น สว่นการที่ประเทศไทยตัง้อยู่ใน
จดุศนูย์กลางของอาเซียนถือเป็นข้อได้เปรียบ โดยผู้ผลิตรถยนต์สามารถใช้เป็นศนูย์กลางกระจายสินค้าภายใน
ภมูิภาคได้ จึงเห็นวา่ ส าหรับในกลุม่ประเทศอาเซียน อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยยงัมีความได้เปรียบในการแขง่ขนั
และมีโอกาสขยายตลาดมากพอสมควร      
 

เปรียบเทียบคูแ่ขง่ในภาพรวม 
จากภาวะการแขง่ขนัทางการตลาดที่เข้มข้นขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านราคา บริษัทจะมุ่งการลดต้นทนุ
และหาทางปรับปรุงราคา ให้สามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ศึกษาสิทธิประโยชน์
ทางภาษี เพื่อช่วยลดต้นทนุส าหรับชิน้สว่นท่ียงัคงต้องน าเข้าจากตา่งประเทศอยู ่  
 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและแขง่ขนัราคา บริษัทได้น าเอาความช านาญด้านวิศวกรในการออกแบบผลิตภณัฑ์ที่
มีมาหลายปี เข้ามาใช้ในการน าเสนอและมีสว่นร่วมตัง้แตเ่ร่ิมต้นพฒันารถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆ กบัลกูค้า ส าหรับรถ
รุ่นใหม ่ท่ีก าลงัจะเปิดตวัในอีก 3-4 ปีข้างหน้า รวมถึงการใช้ความสามรถและประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในการ
พยายามออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่  นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการเป็น
ผู้ออกแบบชดุยดึรัดสมัภาระกระบะท้าย (ROPE HOOK)  ของรถกรบะนิสสนั นาวาร่า ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาส
ในการขายและเร่ิมต้นขยายผลิตภณัฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ โดยปัจจุบนัมีลกูค้าหลายราย เร่ิม
ก่อตัง้ R&D center ที่มีบทบาทมากขึน้ในประเทศไทย  ซึ่งท าให้บริษัทสามารถที่จะผลกัดนันโยบายนีไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนัน้ โครงการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์หลายชนิดร่วมกบัมหาวิทยาลยัพระจอม
เกล้าลาดกระบงั ยงัคงท าอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อตอบรับความต้องการท่ีเปลีย่นไปของอตุสาหกรรมยานยนต์ ซึง่หนัมา
เน้นการลดมลพิษ (Green Environment) ตวัอย่างเช่น ใช้ระบบเบรคไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับชุด
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ควบคมุรางกระจกรถยนต์ ซึง่โครงการเหลา่นี ้เป็นสว่นหนึง่ในแผนงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั และ
ลดต้นทนุการผลติ  
 

ดงันัน้ หากพิจารณาในหลายๆปัจจยั บริษัทยงัมีข้อได้เปรียบคู่แข่งหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความช านาญ 
(Know-how) จากผู้ ร่วมทนุและทีมวิศวกรที่มีคณุภาพและประสบการณ์สงู มีเคร่ืองจกัรทนัสมยั และศนูย์ทดสอบ
ครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุแหง่หนึง่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
สภาพการแขง่ขนัภายในอตุสาหกรรมในปีที่ผา่นมา 
ส าหรับสถิติการผลิตรถยนต์ทัว่โลกในรอบปีที่ผ่านมา สามารถผลิตรถยนต์ทุกประเภทได้ถึง 97,302,534 คัน 
อตัราเพิ่มขึน้ 2.36% แยกเป็น รถยนต์ที่นัง่ได้ถึง 73,456,531 คนั รถเพื่อการพาณิชย์อีก 23,846,003 คนั 8 ชาติ
อตุสาหกรรมยานยนต์ยงัคงต าแหน่งอนัดบัเหมือนเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลง ยกเว้นอนัดบัที่ 9 -11 มีการสบัเปลี่ยน
ต าแหน่งเล็กน้อย สว่นประเทศไทย ยงัคงรักษาอนัดบัที่ 12 ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นอีกปี ประเทศจีนยงัคงครอง
แชมป์ที่ผลิตรถยนต์ได้มากที่สุด ในโลก ด้วยยอดผลิต 29,015,434 คัน เพิ่มขึน้ 3.19% หรือ ผลิตเพิ่มขึน้ 
896,640 คนั อนัดบัที่ 2 เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตได้ 11,189,985 คนั ผลิตลดลง 8.13% หรือลดลง 
1,008,152 คนั เมื่อเทียบกบัปี 2016  

 

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัในอนาคต (ทัง้ในและตา่งประเทศ) 
ในปี 2560 - 2562 ที่คาดวา่นา่จะเป็นปีที่ตลาดรถยนต์ในประเทศจะฟืน้ตวัขึน้ตามล าดบั อย่างไรก็ตามจะน ามา
ซึ่งภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงยิ่งขึน้เพื่อแย่งสว่นแบ่งตลาด ทัง้นี ้เพื่อให้สามารถแข่งขนัได้ ผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่าย
ก าหนดนโยบายโดยมุง่เน้นการลดต้นทนุการผลติเป็นหลกั รวมไปถึงการเปรียบเทียบราคาและน าเข้าชิน้สว่นจาก
กลุม่ประเทศ AEC จีนและอินเดีย มีสดัสว่นที่เพิ่มขึน้เนื่องจากไม่มีก าแพงภาษี ซึ่งมีผลกระทบกบัผู้ผลิตชิน้สว่น
ในประเทศไทยที่ต้องปรับตวัอยา่งรวดเร็ว เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัด้านตา่งๆอยา่งตอ่เนื่อง  
 

การจบัมือกนัของคา่ยญ่ีปุ่ นหลายคา่ยเป็นปัจจยัหนึง่ที่ท าให้การแข่งขนัในระดบั Global มีความเข้มข้นขึน้ในทกุ
ด้าน โดยเฉพาะในการพฒันารถรุ่นตอ่ไปในอนาคตอนัใกล้ โดยในปีที่ผ่านมานิสสนัได้ซือ้หุ้นของมิตซูบิชิมอเตอร์ 
มีแนวโน้มว่า ทัง้สองค่ายจะท าการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกนั ส าหรับรถปิคอพัรุ่นต่อไป โดยจะเป็นการ
เพิ่มความแข็งแกร่งของ supply chain network และรวมถึงการร่วมมือกนัพฒันารถยนต์ไฟฟา้ในอนาคต ในขณะ
ที่ มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่บรรลขุ้อตกลงร่วมกบัอีซูซุ มอเตอร์สในการพฒันารถปิคอพัเจนเนอเรชัน่ต่อไป
ร่วมกนั ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายจะช่วยยกระดบัขีดความสามารถทางการแข่งขนัของอีซูซู และช่วยรักษา
ความแข็งแกร่งในการตลาดของมาสด้า 
 

ในด้านการสง่ออก ปี 2561-2562 คาดวา่การสง่ออกจะกลบัมาขยายตวัเพิ่มขึน้ร้อยละ 3-5 ตอ่ปีหรือคิดเป็น1.13-
1.16 และ 1.18-1.20 ล้านคนัตามล าดบั ซึง่จะเป็นผลจากโครงการสง่เสริมการผลติ Eco-car ที่ทยอยครบก าหนด 
มีผลให้บริษัทรถยนต์ในไทยที่ขอสง่เสริมการลงทนุต้องเร่งผลิต Eco-car ให้ครบตามเง่ือนไขของ BOI ที่ 1 แสน
คนั ท า ให้บริษัทรถยนต์จ าเป็นต้องขยายการสง่ออก โดยค่ายรถที่คาดว่าจะต้องเร่งสง่ออกตามเง่ือนไขดงักลา่ว 
อาทิ มิตซูบิชิ ซูซูกิ โตโยต้า และ มาสด้า นอกจากนัน้ ประเทศไทยยังมีโอกาสขยายการส่งออกรถยนต์ไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านมากขึน้จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศ AEC และ โอกาสในการสง่ออกตลาด
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ออสเตรเลีย เนื่องจาก Toyota มีแผนจะลดก าลงัการผลิตรถยนต์ของฐานการผลิตในออสเตรเลียตัง้แต่ปี 2560 
และ คาดวา่จะปิดฐานการผลติในออสเตรเลยีทัง้หมดในปี 2562  

 

ในสว่นของนโยบายภาครัฐ ซึง่ได้มีการวางแผนทางด้านนโยบายและยทุธศาสตร์ส าหรับการผลกัดนัอตุสาหกรรม
รถยนต์ EV (Electric Vehicles) รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดบัอตุสาหกรรมยานยนต์
ไทยโดยรวม ซึ่งจะมีผลให้บริษัทรถยนต์ในประเทศไทยต้องเร่ิมวางแผนปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตรถยนต์อีก
ครัง้ โดยมีแนวโน้มที่ผู้ผลติจะลงทนุพฒันารถยนต์ไฟฟา้ และแบตเตอร่ีในประเทศไทยเพิ่มขึน้เป็นล าดบั ประเทศ
ไทยซึ่งถือได้ว่า เป็นฐานการผลิตรถยนต์และชิน้สว่นส าคญัแห่งหนึ่งของโลก และมีห่วงโซ่การผลิตที่ครอบคลมุ
การผลิตชิน้ส่วนที่หลากหลาย ผู้ผลิตชิน้ส่วนในประเทศจึงต้องเพิ่มศกัยภาพในการวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงนี ้เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะต่อยอดและยกระดบัไปสูเ่ทคโนโลยีรถยนต์
ไฟฟา้ EV ในอนาคต นอกจากนีค้าดวา่ จะมีผู้ เลน่รายใหมน่อกเหนือจากผู้ผลติชิน้สว่นรถยนต์ เข้ามามีบทบาทใน
อตุสาหกรรมยานยนต์มากขึน้ เนื่องจากเทคโนโลยีที่พฒันาอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด อาทิ เช่น บริษัทท า
แบตเตอร่ี, บริษัทบริหารจดัการข้อมลูระดบัมหภาพ (Big Data) 

 
ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม    

 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

 
ปี 

ยอดผลิต 
(คนั) 

ยอดขายใน
ประเทศ 
(คนั) 

ยอดส่งออก 
(คนั) 

อัตรา 
การเติบโตของ
ยอดผลิต (%) 

ยอดผลิต 
(คนั) 

ยอดขายใน
ประเทศ 
(คนั) 

ยอดส่งออก 
(คนั) 

อัตรา 
การเติบโตของ
ยอดผลิต (%) 

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

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

2561* 1,604,116 739,762 864,354 7.87 1,557,281 1,284,179 273,102 1.00 

 *ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน)       
ที่มา : สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี  31 ตลุาคม 2561 
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2.3 การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
ก)  การจดัให้ได้มาซื่งผลติภณัฑ์เพื่อจ าหน่าย  

การผลติ (จ านวนโรงงาน และก าลงัการผลติรวม) 
บริษัทมีก าลงัการผลติและอตัราการใช้ก าลงัการผลติในชว่งปี 2559 - 2561 ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 2559 2560 2561 
สายควบคุมรถยนต์    

ก าลงัการผลติ (เส้น) 54,226,400 51,056,232 59,681,500 
การผลติจริง (เส้น) 26,602,771 31,163,716 33,775,794 
อตัราการใช้ก าลงัการผลติ (ร้อยละ) 49% 61% 56% 

สายควบคุมรถจกัรยานยนต์    
ก าลงัการผลติ (เส้น) 26,227,632 22,342,632 21,271,592 
การผลติจริง (เส้น) 7,479,386 8,177,777 8,999,520 
อตัราการใช้ก าลงัการผลติ (ร้อยละ) 29% 37% 42% 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์    
ก าลงัการผลติรวม (ชดุ) 3,921,600 4,674,876 4,069,021 
การผลติจริง - แบบใช้สายควบคมุ (ชดุ) 1,327,779 1,361,048 1,479,644 
อตัราการใช้ก าลงัการผลติ (ร้อยละ) 34% 29% 36% 

ยอดรวมทุกผลิตภณัฑ์    
ก าลงัการผลติรวม (ชดุ) 84,375,632 78,073,740 85,022,114 
การผลติจริง - แบบใช้สายควบคมุ (ชดุ) 35,409,936 40,702,541 44,254,958 
อตัราการใช้ก าลงัการผลติ (ร้อยละ) 42% 52% 52% 
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ขัน้ตอนการผลติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
การผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีขัน้ตอนการผลิตที่เหมือนกันทุกประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 
ขัน้ตอน หลกั ดงันี ้
1.    ขัน้ตอนการผลติสายนอก  เร่ิมจากการเตรียมวตัถดุิบ โดยน าลวดกลมที่มีคณุภาพและขนาดตามความต้องการ

ของลกูค้ามารีดให้แบน จากนัน้จึงน าลวดซึ่งได้ผ่านการรีดแบนแล้วมาเข้าเคร่ืองม้วน
เป็นท่อ แล้วจึงน าท่อที่ได้มาหุ้ มพลาสติกอีกชัน้หนึ่ง ก่อนที่จะตัดให้ได้ขนาดตาม
ต้องการ 

2.    ขัน้ตอนการผลติสายใน   เร่ิมจากการน าลวดส าเร็จรูปมาตดัให้ได้ขนาดตามต้องการ ปอกฉนวนที่ปลาย (กรณีที่
ลวดนัน้หุ้มพลาสติก) ใช้แรงกดท าให้ลวดนัน้บานออก และใส่หัวยึด เพื่อรอน าไป
ประกอบกบัสายนอก 

3.    ขัน้ตอนการผลติชิน้สว่น  น าเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึน้รูปพลาสติกตามแบบที่ต้องการเพื่อน าไปเป็น 
       พลาสติกส าเร็จรูป สว่นประกอบส าหรับสายควบคมุรถยนต์ตอ่ไป 
4.    ขัน้ตอนการประกอบ    น าสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และชิน้ส่วนประกอบอื่นๆ ตาม

คณุลกัษณะของสายควบคมุรถยนต์ประเภทท่ีต้องการ 
5.    ขัน้ตอนการตรวจสอบคณุภาพ  บริษัทจะท าการตรวจสอบคุณภาพของชิน้งานก่อนที่จะบรรจุผลิตภณัฑ์ที่ผลิตได้ลง

กลอ่งเพื่อเตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 
 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

น าท่อที่ได้มาหุ้ม 
พลาสติกอีกชัน้ 

ตัดตาม ขนาดที่ 
ต้องการ 

ขัน้ตอนการผลิตสายนอก 

ลวดส าเร็จรูป 

ตัดตาม ขนาดที่ 
ต้องการ 

ขึน้รูปปลายสายใน 

ใส่หวัยึด 

ปอกฉนวนกรณีที่ลวดนัน้  
หุ้มพลาสติก 

 

ประกอบ 

ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพื่อเตรียมจัดส่ง 

ขัน้ตอนการผลิตสายใน 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

น าท่อที่ได้มาหุ้ม 
พลาสติกอีกชัน้ 

  ตัดตามขนาดที่ 
 

 
ต้องการ 

  ขัน้ตอนการผลิตสายนอก 

ลวดส าเร็จรูป 

  ตัดตามขนาดที่ 
 ต้องการ 

ขึน้รูปปลายสายใน 

ใส่หวัยึด 

ประกอบ 

   ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
  คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพื่อเตรียมจัดส่ง 

  ขัน้ตอนการผลิตสายใน 
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ขัน้ตอนการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
    
   

การผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบง่ออกได้เป็น 4 ขัน้ตอนหลกัดงันี ้
1. ขัน้ตอนการประกอบโครงชุดรางเลื่อน เร่ิมจากการน าโครงเหล็กที่จัดซือ้มา

ประกอบเข้าชดุตามแบบที่ต้องการ 
2. ขัน้ตอนการประกอบชิน้ส่วนหลกั เป็นการติดตัง้มอเตอร์ ลกูล้อ และสายเคเบิล 

(แบบสายควบคมุ) ทาจาระบี เป็นต้น 
3. ขัน้ตอนการประกอบเก็บรายละเอียด เก็บรายละเอียดต่างๆ และใสต่วัน๊อต หรือ

ตวัยดึ 
4. ขัน้ตอนการตรวจสอบคุณภาพ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิน้งาน 

ก่อนที่จะบรรจผุลติภณัฑ์ที่ผลติได้ลงกลอ่งเพื่อเตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 
 
 
 

การจดัหาวตัถดุิบ  
ในการผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นัน้ บริษัทมีการ
จัดหาวัตถุดิบและชิน้ส่วนประกอบจากทัง้คู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นีชิ้น้ส่วนประกอบต่าง ๆ 
(Component Parts) ที่บริษัทสัง่ซือ้นัน้เป็นชิน้สว่นท่ีบริษัทยงัไมส่ามารถหาผู้ผลติในประเทศได้ หรือไมคุ่้มทนุท่ีจะ
ผลติ 

 

ในปี 2561 บริษัทมีการจดัซือ้วตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบเพื่อน ามาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคมุรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้ประมาณ 1,567.73 ล้าน
บาท ทัง้นีเ้ป็นการจดัซือ้ในประเทศไทยประมาณร้อยละ 73.29 และเป็นการจดัซือ้จากต่างประเทศประมาณร้อย
ละ 26.71 โดยวตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบหลกัที่บริษัทซือ้มาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วตัถดุิบและชิน้สว่น
ประกอบประเภทเหลก็ ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์  เป็นต้น  

 

ส าหรับคูค้่าของบริษัทนัน้มีจ านวน 144 รายซึง่สว่นใหญ่จะเป็นคูค้่ากบับริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า 1 
ราย ที่มียอดสัง่ซือ้รวมจากบริษัทในปี 2561 มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดการสัง่ซือ้รวมของบริษัท ได้แก่           
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 16.80 ทัง้นีว้ตัถดุิบและชิน้ส่วนประกอบหลกัที่ซือ้จากไฮเล็กซ์ 
คอร์ปอเรชัน่ ได้แก่ วตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบประเภทยาง สว่นประกอบส าเร็จรูป เหลก็ และเม็ดพลาสติก เพื่อ
น ามาใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดย
สาเหตทุี่บริษัทต้องจดัซือ้วตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ นัน้ เนื่องจากชิน้สว่นประกอบ
ดงักลา่วเป็นชิน้สว่นประกอบท่ีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเองหรือไม่
สามารถจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดงันัน้การซือ้จากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่  ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทที่มีนโยบายในการสนบัสนุนด้านวตัถุดิบและชิน้ส่วนประกอบที่มีคณุภาพและราคาที่แข่งขนัได้
ให้กบับริษัทในกลุม่ของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ อยูแ่ล้วจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ท าสญัญาที่
ก าหนดให้บริษัทจะต้องจดัซือ้วตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ เพียงผู้ เดียวแตอ่ยา่งใด 

น ำโครงมำใส่ชุดอุปกรณ์

ใส่ส่วนประกอบ
(สำยเคเบิล ลูกล้อ มอเตอร์)

ใส่น๊อตและตวัยดึ

ขั้นตอนกำรผลิตชุดควบคุม
รำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์

ตรวจสอบ

บรรจุเพ่ือเตรียมจัดส่ง



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

 

- 24 - 
 

 

ส าหรับสดัสว่นการสัง่ซือ้นัน้ บริษัทมีการสัง่ซือ้จากคู่ค้าหลายราย แต่ไม่ได้พึ่งพาการจดัซือ้วตัถดุิบและชิน้สว่น
ประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นส าคญั และเนื่องจากบริษัทมีคู่ค้าหลายรายท าให้หากเกิดปัญหาในการ
จัดหาจากคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง บริษัทจะยงัสามารถจัดหาวตัถุดิบและชิน้ส่วนประกอบทดแทนที่มีคุณภาพใน
ระดบัเดียวกนัจากคูค้่ารายอื่นได้ 
 

ข)  การก าจดัวตัถุดิบเหลือใช้ 

บริษัทฯ มีการจัดท าพืน้ที่เพื่อจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นการก าจัดกาก
อตุสาหกรรมอยา่งเป็นระบบ การจดัเก็บท าเป็นสดัสว่นโดยแยกตามประเภทของสิ่งปฏิกูล ซึ่งทกุคนในบริษัทฯ มี
สว่นร่วมในการบริหารจดัการ เช่น คดัแยกการน ามาทิง้ตามประเภทอยา่งเป็นระบบ เป็นต้น 
 
ฝ่ายธุรการดแูลควบคมุสิง่ปฏิกลูหรือวสัดทุี่ไมใ่ช้เพื่อน าไปก าจดัให้สอดคล้องตามที่กฏหมายก าหนด ได้แก่ 
1. สิง่ปฏิกลูประเภท: เศษกระดาษ, เศษพลาสติก, เศษเหลก็, เศษไม้, ถงุพลาสติก, เศษสแตนเลส,  
     เศษอลมูิเนียม,เศษสงักะสี และวงล้อไม้, วงล้อเหลก็ 

 ผู้ขนสง่/จดัการโดย: บริษัท อีสเทิร์น รีคพัเวอร่ี จ ากดั 
                                 บริษัท เทย์แมกซ์ ไวร์ โรป อินดสัตรี ้คอร์ป จ ากดั 

 วิธีการก าจดั: คดัแยกประเภทเพื่อจ าหนา่ยตอ่ 
2.  สิ่งปฏิกูลประเภท: ภาชนะปนเปือ้น, เศษผ้าถงุมือปนเปือ้น, น า้มนัใช้แล้ว, เศษสงักะสีปนเปือ้น, หลอดไฟ, 
     ผงคาร์บอนและวสัดดุดูซบัสารเคมี 

 ผู้ขนสง่/จดัการโดย : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากดั (มหาชน) 
                            บริษัท แซนด์ซอร์ จ ากดั จ ากดั 

 วิธีการก าจดั : ท าเชือ้เพลงิผสม, ฝ่ังกลบอยา่งปลอดภยัเมื่อท าการปรับเสถียรหรือท าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว 

โดยได้น าสง่เอกสารที่เก่ียวข้องรายงานต่อกรมโรงงานอตุสาหกรรมและการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ดงันี ้
1. ใบแจ้งเก่ียวกบัรายละเอียดสิง่ปฏิกลูหรือวสัดไุมใ่ช้แล้วส าหรับผู้ก่อก าเนินสิง่ปฏิกลูหรือวสัดไุมใ่ช้แล้ว (สก.3) 
2. แบบค าขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ต่อกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม 
3. การแจ้งข้อมลูปริมาณขยะ ของเสยีหรือวสัดทุี่ไมใ่ช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิคส์ 
4. เอกสารก ากบัการขนสง่ของเสยีอนัตราย (ใบก ากบัการขนสง่ของเสยีอนัตราย) 
5. แบบฟอร์มรายงานการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของผู้ ประกอบกิจการในนิคม

อสุาหกรรม 

โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษัทฯ ด าเนินการด้านเอกสารอย่างสอดคล้องเป็นไปตามที่กฏหมายและประกาศ
กระทรวง อีกทัง้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบังานด้านสิง่แวดล้อมและปฏิบตัิตามกฏหมายด้านสิง่แวดล้อมอย่าง
ตอ่เนื่อง บนหลกัการของระบบ ISO 14001 จึงท าให้ไมม่ีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนด้านสิง่แวดล้อม 
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2.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมม่ี - 

 
3. ปัจจัยความเส่ียง                                                                         

ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิ 
3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทมีการท าสญัญารับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเคร่ืองหมายการค้า ภายใต้ช่ือ    
และ      “HI-LEX” และสญัญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคมุรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และ
ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคมุจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ (HI-LEX Corporation) 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 

ในกรณีที่ไมส่ามารถจดัหาจากแหลง่จ าหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิต
เอง บริษัทจะสัง่ซือ้วตัถุดิบและชิน้ส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อย่างไรก็ดีไม่มีสญัญา
ควบคมุในการจดัซือ้วตัถดุิบระหวา่งกนัแตอ่ยา่งใด   
 

ส าหรับความเสี่ยงด้านการสัง่ซือ้วตัถุดิบและชิน้ส่วนประกอบนัน้ บริษัทสามารถจัดซือ้จากผู้ผลิตอื่นแทนการ
สัง่ซือ้จาก ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ได้ แตอ่าจมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าที่ตา่งจากเดิม ในปัจจบุนับริษัทได้สรรหา
แหล่งจัดซือ้วตัถุดิบและชิน้ส่วนประกอบในประเทศมากขึน้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษี
น าเข้าลงได้   
 

สว่นความเสีย่งในแง่ของสญัญาฯ ดงักลา่วนัน้  บริษัทเห็นวา่ ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ จะต่อสญัญาให้อย่างแน่นอน 
เนื่องจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้ให้ค ารับรองเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ว่า หากสญัญาปัจจุบนัหมดอายุจะต่อ
สญัญาให้อีกคราวละ 5 ปี (ซึ่งเป็นนโยบายการต่อสญัญาที่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ ใช้กบับริษัทในเครือทกุบริษัท) 
ประกอบกบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ มีสถานะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทนุและเป็นพนัธมิตรที่ดีต่อกนั
มาเกือบ 40 ปี ท าให้มีความมัน่ใจว่าไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ จะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นและให้การสนบัสนนุบริษัทอย่าง
ตอ่เนื่องตอ่ไป  
 

ด้วยเหตนุี ้ในประเด็นดงักลา่วจึงมีความเสีย่งต ่า  
 

3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขนัจากต่างประเทศ 
บริษัทอาจมีความเสีย่งจากการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่รายใหม ่ซึง่เป็นผู้ประกอบการตา่งชาติที่ย้ายฐานการผลิตชิน้สว่น
เข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจยัหลกัที่จะท าให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการ
แข่งขนัได้คือ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลกูค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการ
บริการหลงัการขายเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับลกูค้า โดยบริษัทได้ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญ คือ 
มุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพสงู ควบคู่กับการด าเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดส่งที่ตรงต่อ
เวลา และการก าหนดราคาผลติภณัฑ์ที่เหมาะสมและสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้ ซึง่บริษัทมีกลุม่ลกูค้าเป็นผู้ผลิต
ชัน้น าที่มีฐานการผลติในประเทศไทย และมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้าเหลา่นีม้าโดยตลอด ประกอบกบัได้มีห้อง
ทดสอบผลติภณัฑ์เป็นของตนเอง สง่ผลให้ลดเวลา ลดต้นทนุ และคา่ใช้จ่ายในการท างาน  
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ดงันัน้ จึงมีความเสี่ยงต ่าที่คู่แข่งขนัจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขนัได้ในระดบัเดียวกนั เนื่องจากจะต้อง
ลงทนุสงูและไมส่ามารถด าเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกบับริษัท 

 
3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบ 

ในปี 2561 บริษัทได้จดัซือ้วตัถดุิบหลกั ได้แก่ เหลก็ ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลูค่ารวมกว่าร้อยละ 
44.26 ของมลูคา่วตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบท่ีบริษัทจดัซือ้ทัง้หมด โดยราคาวตัถดุิบเหลา่นีไ้ด้รับผลกระทบจาก
ความผนัผวนของราคาซือ้ขายอนัเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอปุทานของวตัถดุิบหลกัดงักลา่วในตลาดโลก 
ซึง่ปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัที่อยู่เหนือความควบคมุของบริษัท 

 

อยา่งไรก็ตาม หากราคาวตัถดุิบเกิดความผนัผวนถึงขนาดที่มีนยัส าคญั  บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภณัฑ์
ให้สอดคล้องกบัต้นทนุวตัถดุิบที่มีความผนัผวนนัน้ได้ ตามข้อตกลงในสญัญาซือ้ขายชิน้สว่นที่บริษัทท ากบัลกูค้า
นัน้ ได้ก าหนดให้บริษัทและลกูค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครัง้คราว เช่น ทกุๆ 6 เดือน หรือทกุๆ ครัง้ที่
ราคาวตัถดุิบมีการเปลีย่นแปลงตัง้แตร้่อยละ 3 ขึน้ไป เป็นต้น ซึ่งการปรับราคาแต่ละครัง้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะ
ท าการตกลงร่วมกนั โดยบางครัง้ลกูค้าจะยินยอมให้ท าการปรับราคาย้อนหลงัด้วย ซึ่งการปรับราคาได้ดงักลา่ว
จะช่วยท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบลดลง และบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้ผู้ผลติท าการลด
ต้นทนุเพื่อเกิดการบริหารจดัการต้นทนุท่ีดี ซึง่เมื่อผู้ผลติมีความแข็งแกร่ง มีต้นทนุการบริหารจดัการที่ต ่าแล้วก็จะ
สามารถควบคมุราคาขายให้มีเสถียรภาพได้แม้ราคาวตัถดุิบจะสงูขึน้ก็ตาม 
 

3.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
ในปี 2561 บริษัทมีการจดัซือ้วตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบโดยน าเข้าจากตา่งประเทศประมาณร้อยละ 26.71 ของ
ยอดซือ้วตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบทัง้หมด โดยบริษัทมียอดการสัง่ซือ้วตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบทัง้หมดที่เป็น
สกลุเงินตราตา่งประเทศตลอดทัง้ปีเทียบเทา่เงินบาทจ านวนประมาณ 419 ล้านบาท ซึง่ท าให้บริษัทมีความเสี่ยง
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศในกรณีที่อตัราแลกเปลีย่นมีการปรับตวัสงูขึน้ 

 
3.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่ 

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์รายใหญ่  7 ราย และผู้ ผลิต
รถจกัรยานยนต์รายใหญ่ 1 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลติภณัฑ์ให้แก่บริษัทเหลา่นีค้ิดเป็นประมาณร้อยละ 
82 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2561 ดงันัน้บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งลด
ปริมาณการผลิตหรือเลิกการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทาง
การเงินและผลการด าเนินการของบริษัทในอนาคต 

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลติสายควบคมุส าหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่ง
รถยนต์ที่ด าเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี โดยได้พฒันาประสิทธิภาพการผลิตจนมีช่ือเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้
คณุภาพและมีประสทิธิภาพท่ีเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวาง มีต้นทุนการผลติที่แขง่ขนัได้ มีห้องทดสอบผลติภณัฑ์
เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการด าเนินงาน  อีกทัง้การท าธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งเป็นผู้ผลิต
สายควบคมุชัน้น าของประเทศญ่ีปุ่ น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุม่ของซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ ซึง่เป็นผู้ผลติชิน้สว่น
รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเป็นผู้ ผลิตที่มีความ
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น่าเช่ือถือในเร่ืองของคุณภาพผลิตภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์ของบริษัทในกลุ่มซมัมิท คอร์ปอเรชั่น ครอบคลมุถึง
อปุกรณ์และชิน้สว่นเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตวัถงั เบาะที่นัง่ ผนงัประตูข้าง ฯลฯ ซึ่ง
คณุสมบตัิดงักลา่วท าให้เห็นวา่มีความเป็นไปได้ต ่าที่บริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เหลา่นีจ้ะเปลี่ยนไป
สัง่ซือ้จากคูแ่ขง่ของบริษัท  

  

อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการสง่ออกไปยงัต่างประเทศมากขึน้  เพื่อเป็น
การลดความเสีย่งจากการพึง่พาลกูค้ารายใหญ่อีกทางหนึง่ด้วย 
 

3.6 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอ านาจบริหาร
จัดการบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้
ถอืหุ้นรายอื่นของบริษัท 
บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนะเมลือง 
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น) โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ทัง้สามกลุม่มีการถือหุ้น
ในบริษัทรวมเป็นจ านวน 209,761,300 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80.74 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ
บริษัท จึงท าให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ 3 ราย มีจ านวนหุ้นเพียงพอที่จะควบคมุมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด 
ไม่ว่าจะเป็นกรณีการแต่งตัง้กรรมการ หรือขอมติในเร่ืองอื่นใดที่จะต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ยกเว้นเร่ืองกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดวา่ต้องมีเสยีง 3 ใน 4 ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
 

นอกจากนี ้  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจดัการบริษัท โดยด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทถึง 6 
ทา่น จากทัง้หมด 11 ทา่น จึงมีความเสีย่งจากการท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อ านาจบริหารจดัการอย่างเบ็ดเสร็จ และ
บริหารจัดการไปในทางที่ขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทได้ 
 

ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นและรายย่อยจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองที่ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่เสนอได้   
 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว บริษัทจึงได้แต่งตัง้บุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมเป็น
กรรมการบริษัท จ านวน 4 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น โดยกรรมการอิสระทัง้ 4 ทา่น รับหน้าที่เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ 
เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นในประเด็นท่ีอาจท าให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสยีประโยชน์ รวมทัง้พิจารณาใน
สรรหาบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่ และก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งเหมาะสม 
 

ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเสีย่งดงักลา่วขึน้ 
 

3.7 ความเสี่ยงจากการชดใช้ค่าเสยีหายจากผลิตภณัฑ์ (Warranty Claim) 
ตามที่บริษัทมีหน้าที่ในการรับประกนัคณุภาพผลิตภณัฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลกูค้าของบริษัทนัน้ กรณีที่เกิด
ความเสยีหายอนัเนื่องมาจากความบกพร่องของผลติภณัฑ์ของบริษัท ในสญัญาซือ้ขายชิน้สว่นระบใุห้บริษัทต้อง
ช าระคา่เสยีหายที่เกิดจากความบกพร่องนัน้ๆ  ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทช าระ
คา่เสยีหายจากผลิตภณัฑ์ ในจ านวนเท่ากบัหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีค าสัง่เป็นที่สดุใ ห้บริษัท
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ช าระเงินจ านวนดงักลา่ว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทัง้การท่ีบริษัทต้องร่วม
รับผิดกับผู้ ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หากมีผู้ บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องใน
ผลิตภณัฑ์ของบริษัท  ในแต่ละปีที่ผ่านมาลกูค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภณัฑ์อยู่
บ้าง แต่เป็นจ านวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็น
เหตกุารณ์ปกติของการด าเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ของลกูค้า และ
เทา่ที่ผา่นมาไม่เคยมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทแตป่ระการใด นอกจากนีบ้ริษัท
ยงัตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ดงันัน้ก่อนการสง่ให้ลกูค้าบริษัทจะท าการตรวจสอบ
คณุภาพของผลติภณัฑ์อย่างถ่ีถ้วน และทกุๆ คร่ึงปี บริษัทจะสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย เพื่อน า
ผลลพัธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ต่อไป ซึ่งบริษัทเช่ือว่าจะช่วยลดความเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทต้องช าระคา่เสยีหายจากผลติภณัฑ์ได้ 

 
3.8  ความเสี่ยงด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายนโยบายความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างชดัเจน ใน
ด้านความปลอดภยัได้ให้ความส าคญักบัทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลิต ตัง้แต่การออกแบบเคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ระบบควบคมุการผลิต และระบบควบคมุการเฝา้ระวงัและสญัาณเตือนภยัต่างๆ รวมถึงมีการจดัการ
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานและปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกบัพนกังานทกุระดบัด้วย
การจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ดงัจะเห็นได้จากโครงการ
หรือกิจกรรมตา่งๆ  

 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้สง่เสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางด้านความปลอดภยัทัง้ในงานและ
นอกงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้นหาจุดเสี่ยงและขจดัอนัตรายก่อนการเร่ิม
งาน (Completely Check Completely Find out : CCCF) กิจกรรมสร้างวฒันธรรมองค์กรด้านความปลอดภยั 
(Safety Culture) และโครงการมาตรฐานเคร่ืองจกัรด้านความปลอดภยั (Machine Safety Activity) รวมทัง้การ
เตรียมความพร้อมและตอบสนองตอ่ภาวะฉกุเฉินตอ่เหตกุารณ์ต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ 
การฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินภาวะสารเคมีหกร่ัวไหล เป็นต้น ตลอดจนการจดักิจกรรม การสร้างจิตส านึกด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยันอกงาน เช่น การรณรงค์ไมด่ื่มแอลกอฮอล์ขณะขบัขี่ เป็นต้น ซึ่งผลลพัธ์ของการด าเนิน
โครงการตา่งๆ ท าให้อบุตัิเหตมุีแนวโน้มลดลง การปฏิบตัิตามกฎหมายครบถ้วน บคุลากรพร้อมที่จะปฏิบตัิงาน
ได้เต็มประสทิธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตามเปา้หมายทัง้ด้านคณุภาพและด้านความ
ปลอดภยั 

 

ส าหรับการด าเนินการด้านสิง่แวดล้อม ชมุชนและสงัคมนัน้ บริษัทได้จดัให้มีการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและติดตามคณุภาพอากาศภายในบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงติดตามคณุภาพอากาศโดยทัว่ไปในพืน้ที่
ชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัเข้ามาช่วยในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหา
มลพิษ เช่น การจดัให้มีระบบบ าบดัอากาศที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  อีกทัง้ยงัมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
พฒันาทรัพยากรให้มีประสทิธิผลสงูสดุ ลดคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการในการก าจดัของเสีย เช่น จดัตัง้โครงการ 
3R เพื่อน าวสัดทุี่เหลอืใช้กลบัมาหมนุเวียนหรือสร้างมลูคา่โดยการแปรสภาพ  โดยมีการน าวสัดเุหลอืใช้จากการ
ผลติสง่ให้ผู้มีสว่นได้เสยีน าไปแปรสภาพเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม ่การเพิ่มมลูคา่ให้กบัวสัดเุหลือใช้โดยน ามาจดัท า
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เป็นเคร่ืองใช้และเคร่ืองอ านวยความสะดวกให้กบับคุลากรภายในบริษัท ตลอดจนการคิดค้นหาแนวทางในการ
ควบคมุปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทได้ร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาชัน้น า
เพื่อจดัตัง้เป็นศนูย์ศกึษาและพฒันาการบริหารจดัการพลงังาน การออกแบบกระบวนการผลิตให้ทนัสมยัและมี
ความปลอดภยักบัผู้ปฏิบตัิงาน ลดการเกิดของเสียอีกทัง้ยงัสง่ผลให้ผลิตภณัฑ์มีคณุภาพสงูขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทได้มี
การรณรงค์และสร้างจิตส านกึให้กบัพนกังานทกุคนในการตระหนกัถึงความส าคญัของสิง่แวดล้อมโดยเร่ิมตัง้แต่
สภาพแวดล้อมในการท างาน ผา่นทางกิจกรรมตา่งๆ เช่น กิจกรรม 5ส. และ Big cleaning Day แล้วขยายกรอบ
แนวคิดไปจนถึงการดแูลสิง่แวดล้อมของชมุชน ซึง่ได้รับการตอบรับจากพนกังานทกุระดบัเป็นอยา่งดี  

 
ทัง้นีเ้น่ืองด้วยบริษัทมีความค านึงถงึการด าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยนื บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่และอาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคต (Emerging Risk)  
 
3.9  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเป็นเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า 

 
แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต จะน าเอาระบบไฟฟ้ามาใช้ในการควบคมุการท างานในรถยนต์มากขึน้  
จะสง่ผลให้ตลาดกลุม่ผลติภณัฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ สายเบรค สายเกียร์ สาย
เปิดฝาถงัน า้มนั และอื่นๆ ซึง่รถยนต์บางคา่ยได้เร่ิมปรับเปลีย่นดีไซน์ไปแล้วในรุ่นปัจจุบนั และรุ่นใหม่ที่ก าลงัจะ
เปิดตวัในอนาคต เพื่อตอบสนองตอ่เทคโนโลยีที่เปลีย่นไป   

 
เพื่อรักษาสว่นแบง่ทางการรตลาด บริษัทได้จดัตัง้ทีมวิศวกรเพื่อท าการศกึษาวิจยัผลติภณัฑ์ใหมอ่ยา่งจริงจงั ทัง้
ในสว่นของกลุม่วิศวกรออกแบบภายใน และร่วมกบัสถาบนัผู้ช านาญการในด้านตา่งๆ เพื่อขยายกลุม่ผลติภณัฑ์ 
ที่ควบคมุด้วยระบบไฟฟ้า รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิดประตขู้างไฟฟ้า (Power Slide Door), ชุดเปิด
ประตหูลงัไฟฟ้า (Power Lift Gate) และชุดควบคมุการเปิดปิดท้ายกระบะ (Tail Gate Absorber) และรางยก
กระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ประกอบส าเร็จกบัชุดประต ู(Integrated Window Regulator or Door Module)  ทาง
บริษัทได้ก าหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลกูค้าในกลุม่ผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจกบั
กลุม่ลกูค้าหลกัอนัได้แก่ ผู้ผลติรถยนต์ในประเทศ และนอกจากนีท้างบริษัทยงัมุ่งเน้นที่จะท าการขยายตลาดใน
ส่วนของตลาดหลงัการขายทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งตลาดหลงัการขายนัน้เป็นอีกหนึ่งตลาดที่จะ
สามารถน าเทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่ๆ ไปน าเสนอ และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยตรง เพื่อ
น าไปสูก่ารสร้างอปุสงค์ให้เกิดขึน้ส าหรับสนิค้านัน้ๆ ทัง้นี ้ทางบริษัทมุง่เน้นท่ีจะน าเอาความช านาญด้านวิศวกร
ในการออกแบบผลติภณัฑ์ เข้ามาใช้ในการน าเสนอและมีสว่นร่วม ตัง้แต่เร่ิมต้นพฒันารถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆ กบั
ลกูค้า ส าหรับรถรุ่นใหม ่ที่ก าลงัจะเปิดตวัในอีก 2-3 ปีข้างหน้า  รวมถึงการน าเสนอผลติภณัฑ์ใหมเ่ป็น Localize 
Project เพื่อเป็นแนวทางลดต้นทนุให้กบัคู่ค้าของบริษัทอีกด้วย  จากการใช้ชิน้สว่นที่ผลิตในประเทศเป็นหลกั 
โดยปัจจบุนัมีลกูค้าหลายราย เร่ิมก่อตัง้ R&D center ที่มีบทบาทมากขึน้ในประเทศไทย และด้วยความสมัพนัธ์
อนัดี จึงท าให้บริษัทมีโอกาสที่จะผลกัดนันโยบายนีไ้ด้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  

 
  3.10 ควำมเสี่ยงด้ำน Digital Transformation 

กระบวนการที่น าเอา Digital Technology มาปรับใช้กบัทกุสว่นของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตวัต่อการ 
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว  ในหลายอุตสาหกรรมรวมถึงยานยนต์เร่ิมใช้ระบบอตัโนมตัิ และระบบหุ่นยนต์ 
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(Robotics) ในสายการผลติ เพื่อลดปัญหาคณุภาพ  ลดต้นทนุ และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต   ซึ่ง
บริษัทได้ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยง โดยสนบัสนนุให้ทีมวิจยัและพฒันา  ทีมวิศวกรการผลิต
ของเรา มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ กับหน่วย งานต่างๆ เช่น 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, สวทช. และองค์กรต่างชาติอื่นๆ เพื่อน าทกัษะความรู้
มาคิดค้นออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ตลอดจนการออกแบบสายการผลิตแบบอตัโนมตัิ และการน าหุ่นยนต์มาใช้
ในสายการผลติ  

 
ความเสี่ยงต่อการลงทุนต่อผู้ถอืหลักทรัพย์ 

การซือ้หลกัทรัพย์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูกว่าการลงทนุประเภทอื่นๆ แต่ก็มีความเสี่ยงที่สงูกว่า นกัลงทนุ
จึงจ าเป็นต้องศกึษาความเสีย่งและประเมินความสามารถในการรับความเสีย่งของตนเองก่อนตดัสนิใจลงทนุ 
ความเสีย่งหลกัๆ ในการลงทนุถือหลกัทรัพย์ มีดงันี ้

 

ความเสีย่งจากภาวะตลาด (Market Risk) ซึ่งขึน้อยู่กบัสภาวะการณ์ต่างๆ ทัง้ในและนอกประเทศ และสภาวะ
ดงักลา่วมีผลท าให้ราคาหลกัทรัพย์มีการผนัผวนหรือเปลีย่นแปลง เช่น สถานการณ์ทางสงัคมหรือการเมือง การ
จลาจล การนดัหยดุงาน ปัญหาเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟอ้หรืออตัราดอกเบีย้มีการเปลีย่นแปลง ฯลฯ 

 
ความเสี่ยงจากการด าเนินงานของผู้ออกหุ้น (Company Risk) อาจเกิดจากการบริหารกิจการไม่ได้ตาม
เป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายการท าธุรกิจ บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลน
แรงงาน หรือมีการพึง่พาอาศยัลกูค้ารายใหญ่บางรายมากเกินไป  

 
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม (Industrial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งนกัลงทุน
สามารถลดความเสีย่งนีไ้ด้โดยการซือ้หุ้นในหลายๆ กลุม่อตุสาหกรรม แทนการซือ้หุ้นในอตุสาหกรรมเดียว 

 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                         
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ณ สิน้รอบปีบัญชี  

4.1.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 
บริษัทมีสนิทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการด าเนินงาน และไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน  โดยมีรายละเอียดและมลูค่า
บญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ประเภททรัพย์สนิ ที่ตัง้ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าบัญชี

สุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

1 
 

 

ที่ดินท่ีตัง้โรงงาน  
- 18 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา 
- 50 ไร่ 56 ตารางวา 

 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ 
 

 
85 

142 

 
- 
- 

2 ที่ดินเปลา่ 
- 3 งาน 78 ตารางวา 

 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 

 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ 

 
  4 

 
- 
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ล าดับ ประเภททรัพย์สนิ ที่ตัง้ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าบัญชี

สุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

3 
 

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง  
- บนที่ดิน เลขที่ 57 หมูท่ี่ 6 
  ถ.ก่ิงแก้ว  
- บนที่ดิน เลขที่ 700/737     
  หมูท่ี่ 1  

 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 
 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ 

 
36 

 
386 

 
- 
 
- 

4 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
- บนที่ดิน เลขที่ 700/737     
หมูท่ี่ 1 นิคมอตุสาหกรรม 
  อมตะนคร 

 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ 

 
296 

 
- 

5 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส านกังาน 
- ใช้ในการด าเนินงาน 
 

 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ 
 

 
30 

 

 
- 
 

รวม 979  
 

4.1.2 สรุปสัญญาส าคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทอื่น 
1)  สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) 

บริษัทได้ท าสญัญาฉบบันีก้บัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่  เพื่อสิทธิในการผลิตสายควบคมุและสว่นประกอบของ
สายควบคมุทัง้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า   
และ “HI-LEX” ส าหรับการผลติและประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย  
 

สญัญาฉบบัดงักลา่วมีอาย ุ7 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 15 กนัยายน 2541 และสามารถต่อสญัญาได้คราวละ 1 ปี 
หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ นอกจากนีส้ญัญาดงักลา่วก าหนดวา่ในระหว่างอายขุองสญัญา บริษัท
จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ ในจ านวนร้อยละ 2 ของรายได้สทุธิจากการขาย
สายควบคมุและสว่นประกอบของสายควบคมุทัง้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ทัง้นีร้ายได้สทุธิดงักลา่วคิด
จากยอดขายสายควบคมุและสว่นประกอบของสายควบคมุทัง้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ หกัด้วยคา่บรรจุ
หีบห่อ เบีย้ประกันภยั ค่าขนสง่ ค่าจัดเก็บผลิตภณัฑ์ สว่นลดทางการค้า ภาษีขายที่บริษัทต้องจ่าย และ
มลูคา่วตัถดุิบและชิน้สว่นทัง้หมดที่ซือ้จากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่  
 

สญัญาฉบบัดงักลา่วหมดอายไุปเมื่อวนัท่ี 15 กนัยายน 2555 และได้ตอ่อายสุญัญาตอ่ไปอีกเป็นเวลา 5 ปี 
 

2)  สญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) 
บริษัทได้ท าสญัญาฉบบันีก้บัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่  เพื่อสิทธิในการผลิตชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์และสว่นประกอบของชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคมุ และสิทธิใน
การใช้เคร่ืองหมายการค้า   และ “HI-LEX” ส าหรับการผลิต การใช้และการประกอบ
ผลติภณัฑ์แตล่ะประเภทในประเทศไทย  
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สญัญาดงักลา่วมีอาย ุ10 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่อสญัญาได้คราวละ 1 ปี หาก
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ นอกจากนีส้ญัญาดงักล่าวก าหนดว่าในระหว่างอายุของสญัญา บริษัท
จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ ในจ านวนร้อยละ 2 ของรายได้สทุธิที่ได้จากการ
ขายชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์และสว่นประกอบของชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบ
ใช้สายเคเบิลควบคมุ ทัง้นีร้ายได้สทุธิดงักลา่วคิดจากยอดขายชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และ
สว่นประกอบของชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคมุ  หกัด้วยค่าบรรจุหีบห่อ 
เบีย้ประกันภยั ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภณัฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายที่บริษัทต้องจ่าย และมูลค่า
วตัถดุิบและชิน้สว่นทัง้หมดที่ซือ้จากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ 
 

สญัญาฉบบัเดิมได้หมดอายไุปเมื่อวนัท่ี 4 มีนาคม 2555 และได้รับการตอ่อายอุอกไปอีก 5 ปี  
 

3)  บนัทกึความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคมุและชิน้สว่น
ประกอบส าหรับโครงการ T6 
บริษัทได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจลงวนัท่ี 10 ตลุาคม 2550 ร่วมกบั ไฮเลก็ซ์ บราซิล (HI-LEX Do Brazil 
Ltda.) จากประเทศบราซิล และเฟลกซ์เทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศ
อาร์เจนตินา 
 

บันทึกดังกล่าวเป็นบันทึกแสดงเจตนาของทัง้สามฝ่ายในการร่วมเสนอตัวเป็นผู้ ผลิตสายควบคุมและ
ชิน้สว่นประกอบรถกระบะภายใต้ช่ือโครงการ T6 ของฟอร์ด/ออโต้อลัลายแอนซ์ 
 

4)  สญัญาซือ้ขายชิน้สว่นท่ีท ากบับริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปทท.) จ ากดั, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ปทท.) จ ากดั
,บริษัท  โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั และ บริษัท ไทยฮอนด้า 
แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 
เป็นสญัญาซือ้ขายที่บริษัทท ากับบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ ดังกล่าว เพื่อจ าหน่าย
ชิน้สว่นส าหรับผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แตล่ะสญัญามีอาย ุ1 ปี และสามารถต่อสญัญาได้คราวละ 
1 ปี หากไมม่ีฝ่ายใดแสดงเจตนาเลกิสญัญาโดยชดัแจ้ง สญัญาดงักลา่วระบกุารรับรองและการรับประกนั
ชิน้สว่นที่บริษัทขายให้กบับริษัทต่างๆ ข้างต้น รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบกรณีที่บคุคลที่สามได้รับ
บาดเจ็บหรือได้รับความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิอนัมีสาเหตมุาจากความบกพร่องของผลติภณัฑ์ของบริษัท 
 

สญัญาดงักลา่วเป็นเพียงสญัญาที่ก าหนดเง่ือนไขหลกัตา่งๆ ทัง้นีก้่อนที่จะเร่ิมต้นสัง่ซือ้และผลิตชิน้สว่นแต่
ละรายการนัน้ บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะประกาศแผนการผลิตแต่ละรุ่นพร้อมทัง้
รายละเอียดคณุสมบตัิของชิน้สว่นที่ต้องการ ซึ่งบริษัทจะต้องออกแบบ และ/หรือผลิตชิน้งานต้นแบบเพื่อ
น าเสนอ หากชิน้งานของบริษัทได้รับการคดัเลอืก บริษัทจึงจะได้รับค าสัง่ซือ้ ซึง่การสัง่ซือ้จะเกิดขึน้เป็นรอบ
ตามแผนการผลติของบริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์แตล่ะราย 
 

4.1.3 เคร่ืองหมายการค้า 
บริษัทมีเคร่ืองหมายการค้าที่ เป็นของบริษัทที่ใช้ในการผลิตและจัดจ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 เพียงเคร่ืองหมาย
การค้าเดียว คือ  
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4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2561 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จ ากดั โดยถือหุ้น
ในสดัสว่นร้อยละ 6.28 คิดเป็นมลูคา่เงินลงทนุตามราคาทนุรวม 25.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.03 ของสินทรัพย์
รวมของบริษัท ทัง้นี ้นโยบายในการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมของบริษัทจะ
เน้นธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่องกับผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นท่ีบริษัทจะได้รับจากการลงทนุเป็นส าคญั เพื่อเป็นการสนบัสนนุและสง่เสริมธุรกิจของบริษัท  
 
บริษัทมีเปา้หมายที่จะลงทนุรวมทัง้หมดในสดัสว่นไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทนุ
จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจการอนมุตัิ  
และในการก ากบัดแูลงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องนัน้ บริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นจะแต่งตัง้
ผู้จดัการฝ่ายการบญัชีเป็นผู้แทนบริษัทไปร่วมในการประชมุในฐานะผู้ ถือหุ้น และผู้แทนบริษัทมีหน้าที่ในการออก
เสยีงในท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กบัลกัษณะและ
อตัราสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
 

4.3 การประเมินทรัพย์สนิ 
    - ไมม่ี – 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย                                                                        
- ไมม่ี – 

 

6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน                                                                            
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท     : บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”) 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107548000145 
ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมราง

กระจกหน้าตา่งรถยนต์ โดยจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลติรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์
หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ ผลิตชิน้ส่วนรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในตา่งประเทศ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 700/737 หมูท่ี่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง  
และโรงงาน     จงัหวดัชลบรีุ 20160 
เว็บไซต์บริษัท  : www.thaisteelcable.com 
โทรศพัท์  : (038) 447 200 – 15 
โทรสาร  : (038) 185 025 
ทนุจดทะเบียน  : 268,500,000 บาท  
ทนุช าระแล้ว   : 259,800,000 บาท 
ชนิดของหุ้น   : หุ้นสามญั 

http://www.thaisteelcable.com/
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 ข้อมลูที่บริษัทถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป 
บริษัทมิได้ถือหุ้นใดๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น 

 
 

 ข้อมลูของบคุคลอ้างองิอื่นๆ 
นายทะเบยีน บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

ผู้สอบบญัชี   บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110  
โทรศพัท์ :  (02) 264 9090 
โทรสาร  :  (02) 264 0789  

 

 นางพนูนารถ  เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 5238 

 นายกฤษดา  เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4958 

 นางสาววิสสตุา  จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3853 
 

 
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
-ไมม่ี- 

 
6.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 

-ไมม่ี- 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
บริษัทมีทนุจดทะเบียน 268,500,000 บำท เรียกช ำระแล้ว 259,800,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 259,800,000 หุ้น  
มลูคำ่หุ้นละ 1 บำท 

บริษัทไมม่ีหุ้นประเภทอื่นท่ีมีสทิธิหรือเง่ือนไขแตกตำ่งจำกหุ้นสำมญั เช่น หุ้นบริุมสทิธิ หรือโครงกำรออกและเสนอขำย
หุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภำพให้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุซึง่เป็นคนตำ่งด้ำว (Thai Trust Fund) หรือมีกำรออกตรำสำร
แสดงสทิธิในผลตอบแทนที่เกิดจำกหลกัทรัพย์ 
 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 
7.2.1 รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

รำยช่ือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 มดีงันี ้ 

ล าดับที่ ผู้ถอืหุ้น 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวน 259,800,000 บาท 
จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุม่จฬุำงกรู        108,512,400       41.77 
2 ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ 70,000,000 26.94 
3 กลุม่พฒันะเมลอืง         31,248,900        12.03 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั    12,511,700          4.82 
5 นำยไชยทศัน์ ไชยพิภทัรสขุ      6,500,000          2.50 
6 นำยด ำรงค์ กลุธนพงศ์      6,000,000          2.31 
7 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 5,378,800 2.07 
8 นำงสำววรำภรณ์ สงฆ์ประชำ      2,105,400          0.81 
9 นำยเทวำรักษ์  วีระวฒักำนนท์ 1,929,200 0.74 
10 นำยพิทกัษ์  วีระวฒักำนนท์ 1,750,000 0.67 
11 นำงสำวดวงพร  วีระวฒักำนนท์ 1,665,500 0.64 
12 นำงสำวพรเพ็ญ  วีระวฒักำนนท์ 1,501,000 0.58 
13 นำงสมุิตรำ  ด ำรงกิจชยัพร 1,500,000 0.58 
14 ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยอื่นๆ 9,197,100 3.54 
 รวม 259,800,000 100 
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หมำยเหต:ุ  1)  กลุม่จฬุำงกรู ประกอบด้วยกลุม่ผู้ ถือหุ้นนำมสกลุเดียวกนัและผู้ที่เก่ียวข้องทัง้หมด 4 รำย ได้แก่ 
- นำยสรรเสริญ จฬุำงกรู ถือหุ้นจ ำนวน  83,115,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  31.99 ของทนุช ำระแล้ว  
- นำยทวีฉัตร จฬุำงกรู ถือหุ้นจ ำนวน 21,204,900  หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 8.16 ของทนุช ำระแล้ว 
- นำยกรกฤช จฬุำงกรู ถือหุ้นจ ำนวน 4,000,000  หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.54 ของทนุช ำระแล้ว  
- นำยอภิชำติ จฬุำงกรู ถือหุ้นจ ำนวน 192,500  หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ    0.07 ของทนุช ำระแล้ว 

 
2) ผู้ ถือหุ้น 10 รำยแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่  (ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561) ประกอบด้วย  

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

10. State Street Bank and Trust Company ถือหุ้นร้อยละ  2.16 
 

3) กลุม่พฒันะเมลือง ประกอบด้วยกลุม่ผู้ ถือหุ้นนำมสกลุเดียวกนัและผู้ที่เก่ียวข้องทัง้หมด 3 รำย ได้แก ่
- นำยสนัต ิ พฒันะเมลือง   ถือหุ้นจ ำนวน  10,546,200 หุ้น  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ   4.06   ของทนุช ำระแล้ว 
- นำยสริศ พฒันะเมลือง   ถือหุ้นจ ำนวน 10,506,400 หุ้น  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ   4.04   ของทนุช ำระแล้ว                                                        
- นำงสำวสิริณำ    พฒันะเมลือง   ถือหุ้นจ ำนวน 10,196,300  หุ้น  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ   3.92 ของทนุช ำระแล้ว 

 

ข้อจ ำกดักำรถือหุ้นของชำวตำ่งชำติ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชำวตำ่งชำติสำมำรถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและช ำระแล้ว 
โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชำวตำ่งชำติมีจ ำนวนร้อยละ 27.13 
 
กำรถือหุ้นของคณะกรรมกำรบริษัท 
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 คณะกรรมกำรบริษัทถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 48.26 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว 
 
ข้อตกลงระหวำ่งผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
ไมม่ีข้อตกลงระหวำ่งกนั และไมม่ีเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่กำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์หรือกำรบริหำรงำนของบริษัท 
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7.2.2 การถอืครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

การถอืครองหุ้น  
(จ านวนหุ้น) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

ตนเอง 

คู่สมรสและ
บุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

1 นำยสรรเสริญ จฬุำงกรู ประธำนกรรมกำร/ประธำนบริษัท 83,115,000 0 

2 นำยมำกำโต     เทรำอรุำ กรรมกำร 0 0 

3 นำยทวีฉตัร       จฬุำงกรู กรรมกำร 21,204,900 0 

4 นำยวฒุิภมูิ        จฬุำงกรู กรรมกำร 0 0 

5 นำยสริศ            พฒันะเมลอืง กรรมกำร/กรรมกำรผู้จดักำร 10,506,400 0 

6 นำยสนัติ  พฒันะเมลอืง กรรมกำร 10,546,200 0 

7 นำยฮำจิเมะ       คำโตะ กรรมกำร/ผู้จดักำรทัว่ไป (สว่นงำนวิจยัและพฒันำ) 0 0 

8 นำยปริญญำ   ไววฒันำ กรรมกำรอิสระ  0 0 

9 นำยอภินนัท์     ณ ระนอง กรรมกำรอิสระ 0 0 

10 นำยฉตัรชยั    เอียสกลุ กรรมกำรอิสระ 0 0 

11 นำยวีรวฒัน์ ขอไพบลูย์ กรรมกำรอิสระ 0 0 

12 นำงสำวสริิณำ       พฒันะเมลอืง ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส (สว่นงำนบริหำรุรกิจ) 10,196,300 0 

13 นำยสทุน      เปรมปรี ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส (สว่นงำนคณุภำพ) 0 0 

14 นำยสวสัดิ์  สขุะอำจิณ ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส (สว่นงำนผลติ) 0 0 

15 นำงสำวชลุกีร        สวุิจิตร ผู้จดักำรทัว่ไป (สว่นงำนจดัหำ) 0 0 

16 นำงสำวภทัรำ        ชยัยศบรูณะ ผู้จดักำรทัว่ไป (สว่นงำนปฏิบตัิกำรธุรกิจ) 0 0 
 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อื่น  
- ไมม่ี - 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสทุธิหลงัจำกหกัเงินส ำรองต่ำงๆ  ทกุประเภท
ตำมที่ได้กลำ่วไว้ในข้อบงัคบัและตำมกฎหมำย หำกไมม่ีเหตจุ ำเป็นอื่นใดและกำรจำ่ยเงินปันผลนัน้จะไมม่ผีลกระทบตอ่
กำรด ำเนินงำนปกตขิองบริษัทอย่ำงมีสำระส ำคญั และน ำเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ โดยกำรจ่ำยเงิน
ปันผลให้กระท ำใน 1 เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติหรือวนัที่คณะกรรมกำรมีมติแล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็น
หนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณำค ำบอกกลำ่วกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ 
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รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1. เงินปันผลจ่ำยอตัรำตอ่หุ้น (บำท : หุ้น) 1.00 0.80 0.50 0.50 0.50 
2. รวมจ ำนวนเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (บำท) 259,800,000 207,840,000 129,900,000 129,900,000 129,900,000  
3. สดัสว่นกำรจำ่ยเงินปันผล (ร้อยละ) 103.56 118.09 94.68 89.93 102.98 

8. โครงสร้างการจัดการ                           

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
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8.1  คณะกรรมการบริษัท 
ตำมข้อบงัคบัของบริษัทระบวุำ่ คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอยำ่งน้อยห้ำ (5) คน แตไ่มเ่กินสบิสองคน (12) 
คน  โดยกรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึง่หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  กรรมกำรบริษัทจะ
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
 
ทัง้นีบ้ริษัทไมม่ีกำรกีดกนัทำงเพศ รวมทัง้ในกำรด ำเนินกิจกำรนัน้ กรรมกำรต้องปฏิบตัิหน้ำทีใ่ห้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัท และมอบหมำยให้ผู้บริหำรบริษัทปฏิบตัิงำนแทนตำมอ ำนำจอนมุตัิ  
 
คณะกรรมกำรบริษัทตำมหนงัสอืรับรองกระทรวงพำณิชย์ลงวนัท่ี  29 มิถนุำยน 2561   มีจ ำนวน 11 ทำ่น ประกอบด้วย 

 กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร  จ ำนวน  3 ทำ่น 
 กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร  จ ำนวน  4 ทำ่น 
 กรรมกำรท่ีเป็นอิสระ จ ำนวน  4 ทำ่น  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การ
เข้าร่วมประชุม 

1 นำยสรรเสริญ จฬุำงกรู ประธำนกรรมกำร 6 2 
2 นำยสริศ          พฒันะเมลอืง กรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
6 6 

3 นำยมำกำโต เทรำอรุำ กรรมกำร (ไมเ่ป็นผู้บริหำร) 6 0 
4 นำยทวีฉตัร   จฬุำงกรู กรรมกำร (ไมเ่ป็นผู้บริหำร) 6 3 
5 นำยวฒุิภมูิ   จฬุำงกรู1 กรรมกำร (ไมเ่ป็นผู้บริหำร) 4 3 
6 นำงสำวสนัต ิ พฒันะเมลอืง2 กรรมกำร (ไมเ่ป็นผู้บริหำร) 3 2 
7 นำยฮำจิเมะ        คำโตะ3 กรรมกำร 3 3 
8 นำยปริญญำ ไววฒันำ กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

6 6 

9 นำยอภินนัท์ ณ ระนอง กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

6 6 

10 นำยฉตัรชยั  เอียสกลุ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

6 6 

11 นำยวีรวฒัน์  ขอไพบลูย์ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

6 5 
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กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

กรรมกำรท่ีออกระหวำ่งปี 
1 นำยกรกฤช         จฬุำงกรู กรรมกำร 2 1 
2 นำงสำวสริิณำ พฒันะเมลอืง กรรมกำร 3 3 
3 นำยเคอิโซ ทำนิ กรรมกำร 3 3 

หมำยเหต:ุ  1 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เม่ือวนัที่ 21 พฤศจิกำยน 2560 แต่งตัง้ นำยวฒิุภมิู  จฬุำงกูร ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ทดแทนนำยกรกฤช  จฬุำงกรู ที่ลำออก มีผลตัง้แตว่นัที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 เป็นต้นไป 
                   2  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561แต่งตัง้ นำยสนัติ พัฒนะเมลือง ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

ทดแทนนำงสำวสิริณำ พฒันะเมลือง ที่ลำออก ผลตัง้แตว่นัที่ 12 กมุภำพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 
   3   ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2561 เม่ือวนัที่ 6 กมุภำพนัธ์ 2561แตง่ตัง้ นำยฮำจิเมะ คำโตะ ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ทดแทน 

นำยเคอิโซ ทำนิ ที่ลำออก มีผลตัง้แตว่นัที่ 12 กมุภำพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 
 

 

กรรมกำรอิสระ 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำย

ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคมุของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ำมดงักลำ่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือที่ปรึกษำของสว่นรำชกำร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับกำรเสนอให้
เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ
ของบริษัท ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั
หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ ของผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้
มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค ำขออนญุำตต่อ
ส ำนกังำน 
 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึง่ รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้
เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้
กู้ ยืมค ำ้ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คูส่ญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระตอ่อีกฝ่ำยหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้ำนบำท
ขึน้ไป แล้วแตจ่ ำนวนใดจะต ่ำกวำ่ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้งักลำ่วให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรที่เก่ียว
โยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนีด้งักลำ่ว ให้นบัรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัทและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่ งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะ
ดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงินซึ่ง
ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ ำนำจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ี
มีนยัในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท 
 
ภำยหลงัได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรให้ตดัสนิใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดบัเดียวกนั
กบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท โดยมีกำรตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
 

 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำร
ให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่ก ำหนดตำมข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัทได้รับกำรผ่อนผนัข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมี
ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูค่ำดงักลำ่ว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จดัให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำร
บริษัทท่ีแสดงวำ่ได้พิจำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แล้วว่ำ กำรแต่งตัง้บคุคลดงักลำ่วไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่
และกำรให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตัง้
กรรมกำรอิสระด้วย 

ก. ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ท ำให้บคุคลดงักลำ่วมีคณุสมบตัิไม่ เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ข. เหตผุลและควำมจ ำเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
ค. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 

 
 เพื่อประโยชน์ตำมข้อ (5) และข้อ (6) ค ำวำ่ “หุ้นสว่น” หมำยควำมวำ่ บคุคลที่ได้รับมอบหมำยจำกส ำนกังำนสอบบญัชี หรือ

ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ให้เป็นผู้ลงลำยมือช่ือในรำยงำนกำรสอบบญัชี หรือรำยงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ (แล้วแต่กรณี) 
ในนำมของนิติบคุคลนัน้  
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กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท 
นำยสรรเสริญ  จุฬำงกูร หรือ นำยทวีฉตัร จุฬำงกูร หรือ นำยวฒุิภมูิ  จุฬำงกูร คนใดคนหนึ่งลงลำยมือช่ือร่วมกบั นำยสริศ  
พฒันะเมลอืง หรือ นำยสนัติ พฒันะเมลอืง หรือนำยฮำจิเมะ  คำโตะ รวมเป็นสองคนและประทบัตรำส ำคญัของบริษัท  หรือ  
นำยสริศ พฒันะเมลอืง หรือ นำยสนัติ พฒันะเมลือง ลงลำยมือช่ือร่วมกบันำยฮำจิเมะ  คำโตะ และประทบัตรำส ำคญัของ
บริษัท 

 
8.2 ผู้บริหาร 
 รำยช่ือและต ำแหนง่ของผู้บริหำร  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นำยสรรเสริญ     จฬุำงกรู ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2 นำยสริศ             พฒันะเมลอืง กรรมกำรผู้จดักำร  
3 นำยสทุน             เปรมปรี ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส (สว่นงำนคณุภำพ) 
4 นำงสำวสริิณำ     พฒันะเมลอืง ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส (สว่นงำนบริหำรธุรกิจ) 
5 นำยสวสัดิ์           สขุะอำจิณ ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส (สว่นงำนผลติ) 
6 นำงสำวสนิีนชุ     ศรีธรรมำ ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
ผู้บริหำร  หมำยควำมวำ่  ผู้ด ำรงต ำแหนง่ระดบับริหำรสีร่ำยแรกนบัตอ่จำกคณะกรรมกำรบริษัทลงมำ รวมถึงผู้ซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งเทียบเท่ำผู้บริหำรรำยที่สี่ทกุรำย  โดยรวมถึงผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี  (ผู้บริหำรล ำดบัที่ 1 - 6 เป็นผู้บริหำรภำยใต้
นิยำมดงักลำ่ว) 

 
8.3  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้นำงกสิตำ  พิทักษ์สงครำม ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัท โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่
ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมี
คณุสมบตัิ ขอบเขตและหน้ำที่  ดงัตอ่ไปนี ้
คณุสมบตัิ 
อ้ำงอิงจำกกฎหมำยมิได้ก ำหนดคณุสมบตัิของเลขำนุกำรบริษัทไว้  จึงถือเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่จะต้องดแูล
รับผิดชอบให้ได้บคุคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมเข้ำมำปฏิบตัิหน้ำที่  โดยเลขำนกุำรบริษัทซึ่งเป็นลกูจ้ำงของ
บริษัทมิสำมำรถรับหน้ำที่เลขำนกุำรบริษัทในบริษัทอื่นๆ แตอ่ำจรับหน้ำที่เลขำนกุำรบริษัทในบริษัทยอ่ยได้ 
ขอบเขตและหน้ำที่  
บริษัทได้จัดให้มีเลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร ท ำหน้ำที่ดูแลและ
ประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง สนบัสนนุให้ด ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี พร้อม
ปฏิบตัิตำมข้อบงัคบัและประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (กลต.)  โดยเลขำนกุำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กฎหมำยและบริษัท
ก ำหนด ดงันี ้ 
1. ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นแกก่รรมกำรเก่ียวกบัข้อกฎหมำย ระเบียบและข้อบงัคบัตำ่งๆ ของบริษัท และติดตำมให้มีกำร

ปฏิบตัิตำมอยำ่งถกูต้องและสม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงที่มีนยัส ำคญัแก่กรรมกำร  
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2. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยบริหำร ดูแลและประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้ด ำเนินกำรให้มีกำรปฎิบตัิตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท  

3. จดักำรประชุมผู้ ถือหุ้ น และประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึง
ปฎิบตัิตำ่งๆ  

4. บนัทกึรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำม
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  

5. ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่เก่ียวข้องตำมระเบียบและข้อก ำหนดของกลต. และ
ตลท. 

6. จดัท ำและเก็บรักษำเอกสำรดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร  
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
8. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด  
9. จดัปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ และกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีให้กบักรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนกังำน  
10. ติดตอ่และสือ่สำรกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทรำบสทิธิตำ่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขำ่วสำรของบริษัท 
11. เร่ืองอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้ บริหำร ***  ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
สอดคล้องกบัภำระควำมรับผิดชอบของกรรมกำร สถำนะทำงกำรเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกบับริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีอยูใ่นอตุสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกนั ดงันี ้

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 
(1) คำ่ตอบแทนกรรมกำร (ในฐำนะกรรมกำรเทำ่นัน้) 

   คำ่ตอบแทนกรรมกำร ภำยในวงเงินไมเ่กิน 6 ล้ำนบำท แบง่เป็นดงันี ้

 คำ่เบีย้ประชมุ (ตอ่ครัง้ที่เข้ำร่วมประชมุ) ในอตัรำเดียวกบัปี 2560 คือ 
- ประธำนกรรมกำรบริษัท   เป็นเงิน 35,000 บำท 
- กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชดุยอ่ย เป็นเงิน 25,000 บำท 

 จ่ำยบ ำเหน็จกรรมกำรบริษัท ในอตัรำร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2560 
ทัง้นี ้บริษัทได้ขออนมุตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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คำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบคุคล ในปี 2561 มีรำยละเอียดดงันี ้     

รายช่ือ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการ 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

รวม 

1. นำยสรรเสริญ  จฬุำงกรู ประธำนกรรมกำร 70,000    311,760 381,760 

2. นำยสริศ พฒันะเมลือง กรรมกำร 150,000    311,760 461,760 

3. นำยมำกำโต  เทรำอรุำ กรรมกำร -    311,760 311,760 

4. นำยทวีฉตัร จฬุำงกรู กรรมกำร 75,000    311,760 386,760 

5. นำยกรกฤช จฬุำงกรู 1  กรรมกำร 25,000    311,760 336,760 

6. นำยวฒิุภมิู        จฬุำงกรู 2 กรรมกำร 75,000    - 75,000 

7. นำยเคอิโซ  ทำนิ 3 กรรมกำร 75,000    - 75,000 

8. นำยฮำจิเมะ      คำโตะ4 กรรมกำร 75,000    - 75,000 

9. นำงสำวสิริณำ   พฒันะเมลือง 5 กรรมกำร 75,000    311,760 386,760 

10. นำยสนัติ           พฒันะเมลือง 6 กรรมกำร 50,000    - 50,000 

11. นำยอภินนัท์   ณ ระนอง กรรมกำรอิสระ 150,000 100,000 75,000 50,000 311,760 686,760 

12. นำยปริญญำ   ไววฒันำ กรรมกำรอิสระ 150,000 100,000 75,000 50,000 311,760 686,760 

13. นำยฉัตรชยั    เอียสกลุ กรรมกำรอิสระ 150,000 100,000 75,000 50,000 311,760 686,760 

14. นำยวีรวฒัน์   ขอไพบลูย์ กรรมกำรอิสระ 125,000 75,000 50,000 50,000 311,760 611,760 

รวม 1,245,000 375,000 275,000 200,000 3,117,600 5,212,600 

หมำยเหต:ุ 1. นำยกรกฤช จฬุำงกรู  ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร เม่ือวนัที่  22 พฤศจิกำยน 2560  
                 2. นำยวฒิุภมิู จฬุำงกรู เข้ำรับต ำแหน่งกรรมกำร แทน นำยกรกฤช จฬุำงกรู มีผลตัง้แตว่นัที่ 22 พฤศจิกำยน 2560 เป็นต้นไป 
                 3. นำยเคอิโซ ทำนิ ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรและต ำแหน่งอ่ืนๆ เม่ือวนัที่ 12 กมุภำพนัธ์ 2561 
                 4. นำยฮำจิเมะ คำโตะ เข้ำรับต ำแหน่งกรรมกำร แทน นำยเคอิโซ ทำนิ มีผลตัง้แตว่นัที่ 12 กมุภำพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 
                 5. นำงสำวสิริณำ พฒันะเมลือง ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร เม่ือวนัที่ 12 กมุภำพนัธ์ 2561 
                 6. นำยสนัติ พฒันะเมลือง เข้ำรับต ำแหน่งกรรมกำร แทน นำงสำวสิริณำ พฒันะเมลือง มีผลตัง้แตว่นัที่ 12 กมุภำพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 

 

คำ่ตอบแทนรวมของผู้บริหำร*** ของบริษัท 

ค่าตอบแทน 
ปี 2560 

จ านวนเงนิ (ล้านบาท 
ปี 2561 

จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนสัและอื่น ๆ 66.47 (จ ำนวน 14 รำย) 69.60 (จ ำนวน 17 รำย) 

(2) คำ่ตอบแทนผู้บริหำร*** 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนมีนโยบำยให้ปรับคำ่ตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร
ประจ ำปี 2561 ในอตัรำ 5% ของอตัรำในปีก่อนหน้ำ  

 คำ่ตอบแทนของผู้บริหำร***  ระดบัรองลงไป เป็นดลุยพินิจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ำยคำ่ตอบแทนประกอบด้วยคำ่ตอบแทนเงินเดือนและโบนสัให้กบัผู้บริหำร*** จ ำนวน 17
รำย รวมทัง้สิน้ 69.60 ล้ำนบำท 
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8.4.2  ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 คำ่ตอบแทนอื่นของกรรมกำร 
- ไมม่ี – 
 

 คำ่ตอบแทนอื่นของผู้บริหำร*** 
 เงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
 บริษัทได้จดัให้มีกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ โดยพนกังำนจ่ำยสมทบในอตัรำสว่นร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือน และ

บริษัทสมทบให้ในอตัรำเท่ำกนั โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับผู้บริหำร
ทัง้หมด รวมทัง้สิน้ 1,296,639.74 บำท 

 เงินประกนัสงัคม 
 ในปี 2561 บริษัทได้จ่ำยเงินประกนัสงัคมส ำหรับผู้บริหำรทัง้หมด รวมทัง้สิน้ 64,500 บำท 

 

*** ผู้บริหำรของบริษัทที่นับต่อจำกคณะกรรมกำรบริษัท ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร, กรรมกำรผู้ จัดกำร, 
ผู้จดักำรทัว่ไปทกุรำย และผู้จดักำรฝ่ำยบญัชีกำรเงิน 

 

8.5 บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)            
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561  บริษัทมีพนกังำนทัง้สิน้จ ำนวน 891 คน และมีพนกังำนชัว่ครำวที่จ้ำงผ่ำนบริษัทรับเหมำ
จ้ำงแรงงำนอีกจ ำนวน 420 คน โดยสำมำรถแบง่แยกตำมประเภทผลติภณัฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

 
ธุรกิจ 

30 กันยายน 2559 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2561 
พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ชั่วคราว 

พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ชั่วคราว 

 สำยควบคมุรถยนต์ 240 240 254 214 266 213 

 สำยควบคมุ - รถจกัรยำนยนต์ 91 91 94 8 81 26 

 ชดุควบคมุ-รำงกระจกหน้ำตำ่งรถยนต์ 20 20 17 25 16 29 

 สว่นกลำง 645 645 618 145 528 152 

รวมจ านวนพนักงาน 996 996 983 392 891 420 
 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมนัียส าคัญ 
- ไมม่ี -  

 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะเวลา 3 ปี 
- ไมม่ี – 

 

ผลตอบแทนพนักงาน 
ค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวกบัพนกังำนของบริษัททัง้หมดในปี 2561 (ไม่รวมสว่นของคณะผู้บริหำร) รวมเป็นเงิน 451.07 ล้ำน
บำท ประกอบด้วย 

-  เงินเดือน คำ่ลว่งเวลำ และโบนสัประจ ำปี รวมเป็นเงิน 338.63 ล้ำนบำท 
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-  คำ่ตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยคำ่รักษำพยำบำล คำ่รถรับ-สง่พนกังำน คำ่เคร่ืองแบบ เงินสมทบกองทนุทดแทน 
เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ คำ่ใช้จ่ำยประกนัสงัคม คำ่อบรมสมัมนำ คำ่ประกนัชีวิตและประกนัสขุภำพ ค่ำ
สวสัดิกำรอื่นๆ) รวมเป็นเงิน 38.17 ล้ำนบำท 

-  คำ่แรงของพนกังำนชัว่ครำว รวมเป็นเงิน 74.27 ล้ำนบำท 
 
 

นโยบำยด้ำนกำรพฒันำบคุลำกร 
บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำบคุลำกร ตำมปรัชญำ “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกนั”  บริษัทสนบัสนนุให้มี
กำรพฒันำบคุลำกรทกุระดบัอยำ่งทัว่ถึงและตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถและขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลเุป้ำหมำย
ทำงธุรกิจ  ซึ่งบคุลำกรทกุคนจะได้รับกำรพฒันำตำมสำยอำชีพของตนเอง เพื่อให้เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่ำงยัง่ยืน 
โดยในปีที่ผำ่นมำจ ำนวนชัว่โมงเฉลีย่ของกำรฝึกอบรมของพนกังำนอยูท่ี่ 7.10 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี  
 

จัดอบรมให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของพนักงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ  

บริษัทได้พฒันำควำมสำมำรถและทกัษะในกำรปฏิบตัิงำนให้พนกังำน  เพื่อน ำมำใช้ในกำรปฏิบตัิงำนได้อยำ่งมืออำชีพ  
ด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข มีกำรเปิดโอกำสให้เรียนรู้และพัฒนำในสำยงำนอื่นๆ มีกำรสนับสนุนให้พนักงำนมี
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของตนเอง ผ่ำนโปรแกรมกำรฝึกอบรมที่หลำกหลำย รวมถึงมีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ือง
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรพัฒนำที่ยัง่ยืนอีกด้วย นอกจำกนีย้งัสนบัสนุนให้พนกังำนได้เข้ำรับกำรอบรมกับ
สถำบนัภำยนอก เพื่อแลกเปลีย่นและน ำควำมรู้มำสร้ำงคณุคำ่ให้กบัองค์กรตอ่ไป 
 

ภำพรวมกำรพฒันำบคุลำกร 
ภำพรวมกำรพัฒนำบุคลำกรบริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่องและปรับปรุงแผนกำรพฒันำบุคลำกร
เพื่อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจและนวตักรรมในปัจจุบนั โดยวำงแผนกำรพฒันำบคุลำกรตัง้แต่พนกังำน
เร่ิมงำนใหม่เพื่อให้พนกังำนสำมำรถปรับตวัให้เข้ำกบัวฒันธรรมกำรท ำงำนในองค์กร (On the Job training) กำร
พฒันำบคุลำกรตำมเส้นทำงกำรพฒันำบคุลำกรตำมสำยอำชีพ และกำรพฒันำบคุลำกำรตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพ     
 เส้นทำงกำรพฒันำบคุลำกรตำมสำยอำชีพ (Training Road Map) 
 ด้วยกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม เพื่อให้กำรพฒันำบุคลำกรสอดคล้องกับกำร

ด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนั บริษัทจึงจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนงำนเส้นทำงกำรพฒันำบคุลำกรตำมสำยอำชีพในกำร
พฒันำบคุลำกรอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรและเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

 

 กำรประเมินประสทิธิภำพหลงักำรฝึกอบรม (Training Effectiveness Evaluation) 
 เพื่อให้กำรพฒันำบคุลำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจในกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร

พฒันำตำมสำยอำชีพมำประยกุต์ใช้ในกำรท ำงำน บริษัทจึงมุ่งเน้นกำรประเมินประสทิธิภำพหลงักำรฝึกอบรมตัง้แต่
กำรทดสอบหลังกำรฝึกอบรมรวมจนถึงกำรติดตำมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์
ประสทิธิผลในแตล่ะหลกัสตูร 

 

 กำรประเมินขีดควำมสำมำรถของพนกังำน (Skill Matrix) 
 เพื่อให้กำรพฒันำบคุลำกรเป็นไปตำมเส้นทำงกำรพฒันำบคุลำกร บริษัทจึงก ำหนดกำรประเมินขีดควำมสำมำรถ

ของบุคลำกรเพื่อให้ทรำบศักยภำพและระดับควำมสำมำรถของบุคลำกรแต่ละท่ำน และเพื่อให้สอดคล้องกับ
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เส้นทำงกำรพฒันำบุคลำกรตำมสำยอำชีพ (Training Road Map) จึงมัน่ใจได้ว่ำบุคลำกรของบริษัทมีควำม
เช่ียวชำญ พร้อมที่จะเติบโตไปตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพและพร้อมที่จะพฒันำองค์กรให้ก้ำวไปสู่
ระดบัสำกล 

 

 ระบบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning System) 
 ในปี 2561 บริษัทได้เพิ่มช่องทำงในกำรพฒันำตนเองให้กบัพนกังำนนอกเหนือจำกกำรเรียนรู้ภำยในห้องเรียน ด้วย

ระบบกำรเรียนรู้ด้วย ตนเอง (Self-Learning System) 
 

ทัง้นีน้โยบำยกำรอบรมพฒันำบคุลำกรของบริษัทมุง่เน้นกำรพฒันำตำมเส้นทำงกำรพฒันำบคุลำกรตำมสำยอำชีพและ
มุง่เน้นกำรพฒันำอยำ่งตอ่เนื่องตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรพร้อม
ที่จะช่วยพฒันำองค์กรให้ก้ำวไปสูร่ะดบัโลกได้ 
 
นโยบำยกำรดแูลคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรของพนกังำน 
บริษัทมีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับอัตรำจ่ำยในอุตสำหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนจดัให้มีสวสัดิกำรตำ่งๆ เกินกวำ่ที่กฏหมำยก ำหนด เช่น กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ตรวจสขุภำพพนกังำน เงินค่ำ
เกษียณอำยงุำน เบีย้ขยนั คำ่ครองชีพ เงินคำ่ท ำศพ คำ่ท ำงำนในกะกลำงคืน คำ่ระดบังำน เบีย้ขยนัรำยเดือน เบีย้ขยนั
ตอ่เนื่องประจ ำปี คำ่อำหำร ประกนัสขุภำพและประกนัอบุตัิเหต ุมีกำรสง่เสริมให้จดักิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง ให้พนกังำน
ได้ผอ่นคลำยจำกกำรท ำงำน และได้ใช้เวลำท ำกิจกรรมตำ่งๆ ร่วมกนั เพื่อสง่เสริมให้พนกังำนมีควำมรักควำมผกูพนัต่อ
องค์กรในระยะยำว  

 
บริษัทสนับสนุนควำมคิดในกำรส่งเสริมสิทธิแรงงำนและสวัสดิภำพทำงสงัคมของผู้ ใช้แรงงำน มีกำรปฏิบัติตำม
กฏหมำย กฏระเบียบที่เก่ียวข้องกบักำรรับสมคัรและจ้ำงงำนทกุประกำรอยำ่งเคร่งครัด โดยบริษัท ได้ก ำหนดโครงสร้ำง
เงินเดือนส ำหรับพนกังำนทกุระดบัและทกุสำยงำนอยำ่งชดัเจน และมีกำรปรับขึน้ตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนใน
แตล่ะปี 
 
นโยบำยคำ่ตอบแทนพนกังำน 
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนที่ชัดเจน โดยในระยะสัน้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรท ำงำนของพนกังำนและของ
บริษัทในแตล่ะปีไว้ กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนจะสอดคล้องกบัผลกำรปฏิบตัิงำนจริงที่เกิดขึน้ในปีนัน้ๆ  

 
ส ำหรับในระยะยำว บริษัทมีกำรจดัท ำแผนกำรบริหำรกำรเติบโตในต ำแหน่งงำนไว้ลว่งหน้ำ 5 ปี โดยมีแผนกำรพฒันำ
พนกังำนเป็นรำยบคุคลรองรับกำรเติบโตดงักลำ่ว ซึง่กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนก็จะสอดคล้องกบัแต่ละต ำแหน่งงำน ผลกำร
ปฏิบตัิงำนจริงที่เกิดขึน้ และนโยบำยของบริษัทท่ีก ำหนดไว้ 
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กำรน ำผลกำรประเมินกำรท ำงำนของพนกังำนและผู้บริหำรมำเช่ือมโยงใช้กบักำรก ำหนดคำ่ตอบแทน  
บริษัทได้มีกำรก ำหนดให้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนประจ ำปี โดยใช้ Performance Management System 
โดยมีมำตรฐำนกำรประเมินปีละสองครัง้ และมีเกณฑ์กำรประเมินผลที่ชดัเจน ดงันี ้

ต าแหน่ง 
KPI 

Competency 
(บุคคล) 

พนกังำน 80 20 

เจ้ำหน้ำที ่ 50 50 

หวัหน้ำแผนก / หวัหน้ำสว่น 60 40 

ผู้ช่วยผู้จดักำรขึน้ไป 70 30 

 
ผลกำรประเมินที่ได้ จะถูกน ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนให้กับพนกังำนและผู้บริหำรของบริษัท 
โดยมีกำรแบง่ระดบักำรพิจำรณำไว้ ดงันี ้
ผลรวมคะแนนจากการประเมนิ ระดับเกรด อัตราการปรับค่าตอบแทน 

90 - 100 A 

ตำมนโยบำยของบริษัทในแตล่ะปี 
75 - 89 B 
60 - 74 C 
50 - 59 D 
0 - 49 F 

 
นอกเหนือจำกกำรใช้ Performance Management System ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแล้ว กำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนยงัมีคณุคำ่ตอ่กระบวนกำรพฒันำงำน กลำ่วคือ สำมำรถน ำมำเป็นแนวทำงในกำรท ำแผนพฒันำบคุลำกรให้
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถสอดคล้องกบัแนวทำงกำรเติบโตของบริษัท ได้อยำ่งเหมำะสม ตำมขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. พิจำรณำผลกำรประเมินคณุลกัษณะ (Competency) และดชันีชี้ว้ดักำรท ำงำน (KPIs) เพื่อกำรพฒันำ  
2. เลอืก Competency ที่จะพฒันำจ ำนวน 2 Competency โดยพิจำรณำจำกระดบัควำมส ำคญัตอ่พนกังำน/ผู้บริหำร 

และระดบัควำมส ำคญัตอ่งำน 
3. เลอืกแนวทำงในกำรพฒันำและวธีิในกำรพฒันำในตวัอยำ่งกิจกรรมและวิธีกำรพฒันำ โดยเลอืกวิธีในกำรพฒันำไม่

เกิน 3 วิธีส ำหรับ Competency แตล่ะตวั 
4. จดัท ำแผนกำรพฒันำรำยบคุคล โดยกำรกรอกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์มประเมินผลงำน 
 

8.6  ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่เห็นชอบด้ำน

กฎหมำย ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
2. พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชน

จ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ต ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกออกตำมวำระ 
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3. พิจำรณำคดัเลือกบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนที่จะด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรอิสระของบริษัทตอ่ไป 

4. พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัท รัพย์
รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก ำหนด 

5. พิจำรณำอนมุตัิแต่งตัง้ผู้บริหำรโดยพิจำรณำจำกบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน รวมถึงกำรพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรผู้จดักำร ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรผู้จดักำร และมอบหมำยอ ำนำจให้กรรมกำรผู้จดักำรท ำหน้ำที่แทนบริษัท เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติ
ธุรกิจของบริษัท 

6. พิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของกิจกำร  
7. คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท

ได้ 
8. พิจำรณำแตง่ตัง้หรือมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบคุคลอื่นกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด

แทนคณะกรรมกำรตำมที่เห็นสมควรได้ และสำมำรถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ ำนำจนัน้ๆ  ได้ 
9. พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท และนโยบำยหลกัในกำรลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
10. พิจำรณำอนมุตัิจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนัน้และ

รำยงำนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครำวตอ่ไป 
11. พิจำรณำอนมุตัิเร่ืองที่มีสำระส ำคญั เช่น นโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร กำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของ

บริษัท รำยกำรที่เก่ียวโยง และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตำมประกำศ ข้อบงัคบั 
และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12. พิจำรณำอนมุตัิเร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
13. พิจำรณำอนมุตัิ ให้ควำมเห็นชอบ  เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1)  นโยบำย แนวทำงยทุธศำสตร์กำรท ำธุรกิจ เปำ้หมำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของบริษัท  
(2)  ผลงำนและผลประกอบกำรประจ ำไตรมำสของบริษัท เทียบกบัแผนและงบประมำณ และพิจำรณำแนวโน้ม

ระยะตอ่ไปของปี 
(3)  กำรลงทนุในโครงกำรท่ีไมม่ีในงบประมำณประจ ำปีหรือ ตำมอ ำนำจกำรอนมุตัิ 
(4)  กำรใช้เงินลงทุนเกินงบลงทนุโครงกำรที่ได้รับอนุมตัิไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทนุอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน

โครงกำรรวมเกินร้อยละ 10 
(5)  กำรซือ้ และจ ำหน่ำยสินทรัพย์ กำรซือ้กิจกำรและเข้ำร่วมในโครงกำรร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลำด    

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีมีมลูคำ่เกินจ ำนวนที่มอบอ ำนำจให้ฝ่ำยบริหำรตำมอ ำนำจกำรอนมุตัิ              
(6)  กำรท ำธุรกรรมหรือกำรกระท ำใดๆ อนัมีผลกระทบที่ส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงิน ภำระหนีส้ิน ยทุธศำสตร์กำร

ท ำธุรกิจ และช่ือเสยีงของบริษัท 
(7)  กำรท ำสญัญำใดๆ ที่ไมเ่ก่ียวกบักำรท ำธุรกิจปกติ และสญัญำที่เก่ียวกบักำรท ำธุรกิจปกติที่มีควำมส ำคญั                     
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(8)  กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัระหวำ่งบริษัท บริษัทร่วมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั สว่นที่ไม่เข้ำข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย์ฯ  และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

(9)  ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้ำงเงินทนุของบริษัทมีอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกิน 1.5 : 1 
(10) กำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล 
(11) กำรเปลี่ยนนโยบำยและวิธีปฏิบัติที่มีนัยส ำคัญเก่ียวกับกำรบัญชี กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุม

ภำยใน 
(12) กำรวำ่จ้ำงผู้บริหำรระดบัสงู 
(13) กำรก ำหนดและกำรเปลีย่นแปลงอ ำนำจอนมุตัิที่มอบให้ผู้บริหำรระดบัสงู 
(14) กำรเสนอแตง่ตัง้และกำรสิน้สดุสถำนภำพของกรรมกำร และเลขำนกุำรบริษัท 
(15) กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ให้กรรมกำรผู้ จัดกำร ฝ่ำยบริหำร  หรือกรรมกำรบริษัทคนใดคนหนึ่ง  รวมถึง กำร

ปรับปรุงเปลีย่นแปลงแก้ไขกำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ดงักลำ่ว ต้องไมข่ดักบักฎเกณฑ์ข้อก ำหนดตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

(16) กำรแตง่ตัง้ และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
(17) กำรจดัให้มีและก ำกบัดแูลให้มีกำรบริหำรจดักำรตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
(18) กำรปรับปรุง เปลีย่นแปลงและแก้ไขโครงสร้ำงองค์กร ระดบักรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป 
(19) กำรด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท      

 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 
1. ท ำหน้ำที่ประธำนในท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท   
2. ท ำหน้ำที่ประธำนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และควบคมุกำรประชมุให้เป็นไปตำมข้อบงัคบั และระเบียบที่ก ำหนดไว้ 
3. เสริมสร้ำงมำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของคณะกรรมกำร 
4. ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้โดยเฉพำะให้เป็นหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร 
5. ดแูลให้กำรติดตอ่สือ่สำรระหวำ่งกรรมกำรและผู้มีสว่นได้เสยีเป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ 
 
คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมกำรชดุยอ่ย  ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง มีขอบเขตและอ ำนำจหน้ำทีอ้่ำงอิงตำมกฎบตัรของ
บริษัทท่ีได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทเรียบร้อยแล้ว (รำยละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10) 

 
ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ำยบริหำร  หมำยถึง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จดักำร ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส 
และผู้จดักำรทัว่ไป 

 
ฝ่ำยบริหำร  มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำย ซึ่งอยู่ภำยใต้กฎระเบียบและข้อบงัคบั
ของบริษัท ทัง้นีก้ำรมอบอ ำนำจดงักลำ่วต้องไมม่ีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถอนมุตัิรำยกำรที่
ตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง มีสว่นได้เสยี หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท หรือ
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บริษัทยอ่ยของบริษัท  ซึง่กำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะดงักลำ่วจะต้องผำ่นมติที่ประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำรำยกำรดงักลำ่วตำมที่ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมำยที่เ ก่ียวข้องก ำหนด ยกเว้น
เป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมปกติธุรกิจที่มีกำรก ำหนดขอบเขตชดัเจน   โดยสำมำรถสรุปขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ได้
ดงันี ้
1.  รับผิดชอบดแูลกำรบริหำรงำนทัว่ไปท่ีมีลกัษณะเป็นกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
2.  บริหำรกิจกรรมภำยในของบริษัท รวมทัง้ก ำหนดระบบกำรบริหำรงำนด้ำนตำ่งๆ ของบริษัท 
3.  วำงแผนและก ำหนดโครงกำรด้ำนตำ่งๆ ของบริษัท 
4.  ก ำหนดนโยบำยตำ่งๆ ของบริษัท  เพื่อกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ 
5.  ก ำหนดโครงสร้ำงในกำรบริหำรองค์กรร่วมกบัคณะกรรมกำรบริษัท 
6. บงัคบับญัชำ ประสำนงำน ติดตำมกำรปฏิบตัิกำร กำรก ำหนดหน่วยงำนและก ำหนดต ำแหน่งหน้ำที่ ก ำหนดควำม

รับผิดชอบ และมอบหมำยหน้ำที่กำรบริหำรงำน โดยค ำนงึถึงควำมเหมำะสม และมีประสทิธิภำพ 
7. ก ำหนดแนวทำงส ำหรับกำรควบคุมกำรบริหำรที่รัดกุมและเหมำะสม เพื่อให้เกิดกำรปฏิบตัิกำรบรรลเุป้ำหมำยอย่ำงมี

ประสทิธิภำพ และเป็นไปตำมนโยบำยบริษัท 
8.   ด ำเนินกิจกำรและบริหำรงำนประจ ำวนัของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน เป้ำหมำย ข้อบงัคบัและระเบียบ

บริษัทท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด  
9. ด ำเนินกิจกำรและบริหำรงำนให้เป็นไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยงบประมำณที่ได้รับอนุมตัิอย่ำง

เคร่งครัด ซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ ถือหุ้นอยำ่งดีที่สดุ  
10.  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำจำกกำรด ำเนินงำนตำมมติ และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ส ำคัญต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งตอ่เนื่องตำมก ำหนดกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท  
11.  ด ำเนินกิจกำรของบริษัท ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 
12.  ต้องไมป่ระกอบกิจกำรหรือเข้ำร่วมในกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัท ไม่ว่ำ

จะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชำหรือคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบและได้รับกำร
พิจำรณำเห็นชอบให้ประกอบกิจกำรนัน้ๆ ได้  

 

9.  การก ากับดูแลกิจการ                                                  

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทมีควำมมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้ผลิตสำยควบคมุยำนยนต์ระดบัโลก  สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือให้กบัผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสียต่อ
กำรด ำเนินธุรกิจ เพิ่มมลูคำ่ขององค์กร และสง่เสริมกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืนของบริษัท ด้วยกำรบริหำรจดักำรธุรกิจตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรอนัเป็นสำกล เพื่อให้สำมำรถบรรลเุป้ำหมำยและรักษำคณุธรรมอนัเป็นคณุค่ำพืน้ฐำนของ
องค์กรชัน้น ำ  ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้จดัท ำและอนมุตัิ ”นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร” เพื่อสง่เสริมหลกัธรร
มำภิบำลขององค์กร  โดยมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส มีคณุธรรม จริยธรรม และควำมซื่อสตัย์สจุริต บน
พืน้ฐำนจริยธรรมทำงธุรกิจ  ใช้เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีของคณะกรรมกำร  ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคนของบริษัท  ซึ่งจะ
น ำไปสูก่ำรเป็นองค์กรที่ยัง่ยืนอยำ่งแท้จริง 

 

แนวทำงกำรสง่เสริมให้เกิดกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ  มีดงันี  ้
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1.  คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน ต้องปฏิบตัิตำมคู่มือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท และบริหำร
จดักำรธุรกิจทกุระดบัด้วยควำมเช่ือมัน่ ศรัทธำ และเข้ำใจในหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร โดยถือเป็นวฒันธรรมที่ดี
ขององค์กร 

2.  คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน  ต้องยึดมัน่ในควำมเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่ำงเท่ำ
เทียมกนั และปฏิบตัิงำนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยควำมสจุริต  โปร่งใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

3.  คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน  สำมำรถเสนอแนะปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องและเหมำะสมกบัมำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกิจและมำตรฐำนสำกล   ตลอดจนควำมต้องกำรของ
สงัคมที่เปลีย่นแปลงไปได้ 

4.  บริษัทจดัท ำเส้นทำงกำรฝึกอบรมบคุลำกร (Training Road Map) ส ำหรับทกุต ำแหน่งงำน เพื่อให้มีกำรศึกษำและ
ทบทวนคูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรอยำ่งตอ่เนื่อง   

5.  บริษัทเพิ่มช่องทำงกำรประชำสมัพนัธ์คูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรให้พนกังำนทกุคนรับทรำบ  โดยกำรติดบอร์ด
ข้อมลูขำ่วสำร  

6.  ผู้บริหำรทกุคนได้รับฟังสรุปสำระส ำคญัคูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรในที่ประชมุระดบับริหำรเป็นประจ ำทกุปี 
7.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยฯ รำยงำนในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี  (แบบ 

56-1) ทกุปี  เร่ิม พ.ศ. 2558 และทบทวนคูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรเป็นประจ ำทกุปี 
 

บริษัทมีกำรบริหำรและปฏิบตัิงำนโดยยดึถือแนวปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี โดยตระหนกัถึงควำมส ำคญั
และควำมรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทมำโดยตลอด ด้วยควำมมุง่มัน่ ทุม่เท และควำมร่วมมือ
อยำ่งเต็มที่ของทกุฝ่ำย ทัง้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน โดยได้เผยแพร่คู่มือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร  
ซึง่ได้รวมถึงนโยบำยจริยธรรมธุรกิจ จรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำน  จรรยำบรรณธุรกิจ  จรรยำบรรณ
นกัลงทนุสมัพนัธ์ นโยบำยกำรไมด่ ำรงต ำแหนง่กรรมกำรท่ีบริษัทอื่นของกรรมกำรผู้จดักำร ตลอดจนนโยบำยส ำคญัและ
ระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง ซึ่งก ำหนดให้คณะกรรมกำร  ผู้บริหำร พนกังำนปฏิบตัิตำม ตลอดจนเผยแพร่ให้ผู้มีสว่นได้
เสียรับทรำบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว หมวดข้อมลูส ำหรับนกัลงทุน (Investor information) หวัข้อเอกสำรเผยแพร่ 
(Publication) 
 

ทัง้นีใ้นปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทได้ปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรตำมแนวปฏิบตัิของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และได้รับกำรประเมินผลจำกหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง  ดงันี ้

สมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
คณุภำพกำรจดักำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 อยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 97 คะแนน จำกจ ำนวน
บริษัทจดทะเบียนทัง้สิน้ 657 บริษัท ทัง้นีค้ะแนนเฉลีย่ของบริษัทจดทะเบียนอยูท่ี่ 92.42 คะแนน 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท (IOD) 
ผลส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ประจ ำปี 2561 อยู่ในระดบั “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน ร้อยละ 94 ทัง้นีค้ะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนอยูท่ี่ ร้อยละ 81 
 

นอกจำกนีบ้ริษัทได้ปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรครอบคลมุเนือ้หำ 5 หมวด ได้แก่ สทิธิของผู้ ถือหุ้น กำรปฏิบตัิ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั บทบำทของผู้มีสว่นได้เสยี กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร โดยมีเนือ้หำดงันี ้
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หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
1. การประชุมผู้ถอืหุ้น 
1.1. คณะกรรมกำรสนบัสนนุและสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่ม รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถำบนัให้เข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น 

อ้ำงอิงคูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร  "นโยบำยสทิธ์ิและควำมเทำ่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น"  
1.2. คณะกรรมกำรก ำหนดให้บริษัทมีกำรให้ข้อมลู วนั เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมีค ำชีแ้จงและเหตผุล

ประกอบในแตล่ะวำระหรือประกอบมติที่ขอตำมที่ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชุมสำมญัและวิสำมญัผู้ ถือหุ้นหรือใน
เอกสำรแนบวำระกำรประชุม ตลอดจนละเว้นกำรกระท ำใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกดัโอกำสของผู้ ถือหุ้นในกำรศึกษำ
สำรสนเทศของบริษัท 
โดยก่อนวนัประชุม บริษัทแจ้งก ำหนดกำรพร้อมวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น  ประจ ำปี 2561 แก่ผู้ ถือหุ้นทรำบ
ผำ่นระบบขำ่วของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ลว่งหน้ำตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัท่ี 21 พฤศจิกำยน 2560  
และได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้องตดัสนิใจในท่ีประชมุบนเว็บไซต์
ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้หัวข้อ “ข้อมูลส ำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ทัง้
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  ในวันที่ 22 ธันวำคม 2560  เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นได้มีเวลำศึกษำข้อมูล
ประกอบกำรประชมุลว่งหน้ำอยำ่งเพียงพอ  โดยบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั นำยทะเบียนของ
บริษัท เป็นผู้ จัดส่งหนงัสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสำรท่ีมี ข้อมูลเช่นเดียวกับท่ีปรำกฎบนเว็บไซต์ให้กับผู้ ถือหุ้น
ลว่งหน้ำในวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2560  (ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวำ่ 7 วนัหรือ 14 วนั ในบำงกรณี) ตำมหลกัเกณฑ์ของ
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ  โดยหนงัสอืเชิญประชมุดงักลำ่วได้ระบขุ้อเท็จจริงและเหตผุล  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรใน
แตล่ะวำระ กฎเกณฑ์และวิธีกำรเข้ำร่วมประชมุ พร้อมทัง้แนบเอกสำรที่เก่ียวข้องที่มีรำยละเอียดครบถ้วนเพียงพอ 
ประกอบกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้ น และประกำศหนงัสือเชิญประชุมลงในหนงัสือพิมพ์รำยวนั ในวนัที่ 17 - 19 
มกรำคม 2561  ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 

ส ำหรับนกัลงทนุสถำบนั เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนและเข้ำร่วมประชุม  ทำงบริษัทจะติดต่อ
ประสำนงำน เพื่อจัดเตรียมหนงัสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวนัประชุม  ซึ่งได้ด ำเนินกำรระหว่ำงวนัที่ 11 – 20 
มกรำคม 2560   

1.3  คณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุและออกเสยีงอยำ่งเต็มที่ และละเว้น
กำรกระท ำใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเข้ำประชมุของผู้ ถือหุ้น เช่น กำรเข้ำประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมี
วิธีกำรท่ียุง่ยำกหรือมีคำ่ใช้จ่ำยมำกเกินไปสถำนท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสะดวกตอ่กำรเดินทำง เป็นต้น 

1.4  คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
ตลอดจนสง่ค ำถำมลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุ ตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหำคม – 15 พฤศจิกำยน 2560  โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้น
รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 3 จำกจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  เพื่อให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจเุป็นวำระในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  โดยผู้ ถือหุ้นต้องปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ตำมที่บริษัท
ก ำหนดไว้  ทัง้นีบ้ริษัทแจ้งช่องทำงและช่วงเวลำในกำรรับเร่ืองให้ผู้ ถือหุ้ นทรำบผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.thaisteelcable.com ภำยใต้หวัข้อ “ข้อมลูส ำหรับนกัลงทนุ (Investor Information)”) ในวนัที่ 8 สิงหำคม 
2560  และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบผำ่นระบบขำ่วของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.5  คณะกรรมกำรสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนน
เสยีงได้และเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 คน  เป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
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1.6  บริษัทแตง่ตัง้ บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบังำนทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท 

1.7  ตำมข้อบงัคบับริษัท ก ำหนดให้ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งหนึ่งในสำม (1/3) และ
ให้มีกำรเลอืกตัง้กรรมกำรท่ีออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ โดยกรรมกำรผู้ที่ต้องออกตำมวำระสำมำรถกลบัเข้ำด ำรง
ต ำแหนง่อีกวำระหนึง่ได้  ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในกำรลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำร  ตำมหลกัเกณฑ์  ดงันี  ้
- ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
- ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

- บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผู้ได้รับเลอืกเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมี ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

- ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

นอกจำกนีผู้้ ถือหุ้นยงัมีสิทธิในกำรถอดถอนกรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้  ด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่สำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

ตลอดจนบริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยด้วย  โดยบริษัทแนบ
รำยละเอียดกรรมกำรแต่ละท่ำนที่เสนอเข้ำรับกำรเลือกตัง้ พร้อมทัง้รำยละเอียดค่ำตอบแทนที่มีข้อมลูเพียงพอ
ประกอบกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้น 

1.8  บริษัทก ำหนดให้มีวำระกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทน เสนอผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติในกำร
ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทกุครัง้ พร้อมทัง้แนบรำยละเอียดผู้สอบบญัชีที่เสนอเข้ำรับกำรแต่งตัง้และค่ำตอบแทนที่มี
ข้อมลูเพียงพอประกอบกำรพิจำรณำของผู้ ถือหุ้น 

1.9  บริษัทเปิดเผยข้อมลู ขำ่วสำรตำ่งๆ ซึง่เป็นสำระส ำคญั โดยเผยแพร่ผ่ำนระบบข่ำวสำรของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้หวัข้อ “ข้อมลูส ำหรับนกัลงทนุ (Investor Information)”) 

1.10 บริษัทมีกำรจดัสรรก ำไรให้กบัผู้ ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล โดยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมต่ ่ำกวำ่ร้อย
ละ 25 ของก ำไรสทุธิหลงัจำกหกัเงินส ำรองตำ่งๆ  ทกุประเภทตำมที่ได้กลำ่วไว้ในข้อบงัคบัและตำมกฎหมำย หำก
ไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมี
สำระส ำคญั และน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ โดยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กระท ำใน 1 เดือนนบั
แตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติหรือวนัท่ีคณะกรรมกำรมีมติแล้วแตก่รณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้
โฆษณำค ำบอกกลำ่วกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ 

 
2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
2.1  คณะกรรมกำรส่งเสริมให้บริษัทน ำเทคโนโลยีมำใช้กบักำรประชุมผู้ ถือหุ้น  ทัง้กำรลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น กำรนบั

คะแนนและแสดงผล เพื่อให้กำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย ำ  รวมทัง้จดัให้มี
เจ้ำหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำรลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุมำกกวำ่ 1 ชัว่โมง 
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2.2  ในกำรประชมุ คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร รวมทัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ได้เข้ำร่วมประชุม  เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้
ถือหุ้นซกัถำมในที่ประชุม  มีกำรแนะน ำกรรมกำร ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม ตลอดจนวิธีกำรลงคะแนนเสียงและ
นบัคะแนนเสยีงให้ผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนเร่ิมประชมุ จำกนัน้จะด ำเนินกำรประชมุเรียงตำมวำระท่ีระบไุว้ในหนงัสอืเชิญ
ประชมุ  โดยไมม่ีกำรเพิ่มวำระอื่นนอกเหนือท่ีระบไุว้   

2.3  บริษัทจดัให้มีบตัรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระ และตรวจนบัคะแนนเสยีง  เปิดเผยกำรลงคะแนนเสียงในทกุวำระ 
ทัง้เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภำยหลงั 

2.4  ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นจดัให้มีกำรลงมติเป็นแต่ละรำยกำรในกรณีที่วำระนัน้มีหลำยรำยกำร เช่น วำระกำรแต่งตัง้
กรรมกำร  ซึ่งเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคลโดยเสนอช่ือกรรมกำรให้ผู้ ถือ
หุ้นลงคะแนนทีละคน 

2.5  คณะกรรมกำรสง่เสริมให้บริษัทจดัให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุม 
และเปิดเผยให้ที่ประชุมทรำบพร้อมบนัทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม  ซึ่งในปี 2561 นำงธัญญำรัตน์ แก้วพิทกัษ์ ผู้
ถือหุ้น ได้แสดงควำมประสงค์เป็นผู้ตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสยีงในกำรประชมุ 

2.6  ประธำนในที่ประชมุจดัสรรเวลำให้เหมำะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตัง้ค ำถำม
ตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัท รวมทัง้มีกำรบนัทกึประเด็นซกัถำมและข้อคิดเห็นที่ส ำคญัในรำยงำนกำร
ประชมุ 

2.7  น ำเสนอคำ่ตอบแทนกรรมกำรทกุรูปแบบ  ได้แก่ ค่ำเบีย้ประชุม  ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร ให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิ
เป็นประจ ำทกุปี 

2.8  บริษัทไม่ได้เพิ่มวำระกำรประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมลูส ำคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำในกำร
ประชมุผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2561 อีกทัง้ยงัเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและซกัถำมในที่ประชุมซึ่ง
รำยละเอียดได้มีกำรบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  

2.9  บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกรำยเข้ำร่วมประชุมฯ  โดยจดัสถำนที่ประชุมฯ ที่สำมำรถ
เดินทำงได้สะดวก 

2.10 ปี 2561 บริษัทจัดกำรประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 1 ครัง้ ซึ่งเป็นกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ในวนัที่ 23 
มกรำคม 2561 โดยมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม 9 คน และได้มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัท ด ำเนินกำรจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำเป็นเวลำ  14 
วนั และ ได้น ำหนงัสอืเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ลว่งหน้ำเป็นเวลำ 
32 วนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษำข้อมลูก่อนวนัประชมุ 

 
3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถอืหุ้น 
3.1  บริษัทแจ้งมติที่ประชมุผำ่นระบบขำ่วสำรของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัท่ี 23 มกรำคม 2561  โดยมติดงักลำ่วได้ระบุ

คะแนนเสยีงทัง้เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยีในแตล่ะวำระ   
3.2  รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นบนัทึกกำรชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนน และวิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทรำบ

ก่อนด ำเนินกำรประชมุ รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็น หรือซกัถำม นอกจำกนี ้มีกำรบนัทกึค ำถำมค ำตอบ 
และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่ำงไร  รวมถึงบนัทึก
รำยช่ือกรรมกำรผู้ เข้ำร่วมประชมุและกรรมกำรที่ลำประชุม  ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ สง่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ในวนัที่ 6 กุมภำพนัธ์ 2561  (ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม) พร้อมทัง้เผยแพร่บน



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 

 

- 56 - 
 

เว็บไซต์ของบริษัท ในวนัที่ 6 กุมภำพนัธ์ 2561   (www.thaisteelcable.com ภำยใต้หวัข้อ “ข้อมลูส ำหรับนกัลงทนุ 
(Investor Information)”)  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ 

 
หมวดที่ 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 
1.1  บริษัทแจ้งก ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระ และควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อตลำดหลกัทรัพย์ฯ  และ

เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ในวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2560  
1.2  บริษัทแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ตำ่งๆ ที่ใช้ในกำรประชมุ ขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงมติ รวมทัง้สทิธิกำรออกเสยีง

ลงคะแนนตำมแตล่ะประเภทของหุ้น  โดยหุ้นของบริษัทมีเพียงหุ้นสำมญัประเภทเดียวเทำ่นัน้ 
1.3  หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นจดัท ำเป็นภำษำองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็น

ฉบบัภำษำไทย 
1.4  คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ  ตัง้แต่วนัที่ 15 

สงิหำคม – 15 พฤศจิกำยน 2560  ทัง้นีบ้ริษัทแจ้งช่องทำงและช่วงเวลำในกำรรับเร่ืองให้ผู้ ถือหุ้นทรำบผำ่นเว็บไซต์
ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้หวัข้อ “ข้อมลูส ำหรับนกัลงทนุ (Investor Information)”) ในวนัที่ 8 
สงิหำคม 2560  และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบผำ่นระบบขำ่วของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
2. วันประชุมผู้ถอืหุ้น 
2.1 ให้สทิธิออกเสยีงแก่ผู้ ถือหุ้น ตำมจ ำนวนหุ้นท่ีถืออยำ่งเทำ่เทียมกนั 
 
3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 
3.1  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหำรไมเ่พิ่มวำระกำรประชมุที่ไมไ่ด้แจ้งเป็นกำรลว่งหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคญัที่ผู้

ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศกึษำข้อมูลก่อนตดัสนิใจ 
3.2  คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในกำรแตง่ตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 

 
4.  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญักบัเร่ืองกำรดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยใน อนัเป็นสว่นส ำคญัในกำรเสริมสร้ำงกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ดงันัน้บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในขึน้  (เปิดเผยในคู่มือ
หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำร)  เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในที่ส ำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สำธำรณชน  ไปใช้เพื่อประโยชน์ตอ่ตนเองหรือผู้อื่น  และแจ้งแนวทำงดงักลำ่วให้กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนกังำน
ทกุคนถือปฏิบตัิ ตลอดจนก ำหนดให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ตำม
กฎหมำยจดัสง่รำยงำนดงักลำ่วให้แก่คณะกรรมกำรเป็นประจ ำ รวมทัง้ให้มีกำรเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี  

 
5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
5.1  คณะกรรมกำรก ำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีก่อนกำรพิจำรณำวำระนัน้ และบนัทกึไว้ในรำยงำนกำร

ประชมุคณะกรรมกำร 
5.2  คณะกรรมกำรก ำหนดให้กรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสยีอยำ่งมีนยัส ำคญัในลกัษณะที่อำจท ำให้กรรมกำรรำยดงักลำ่วไม่

สำมำรถให้ควำมเห็นได้อยำ่งอิสระ งดเว้นจำกกำรมีสว่นร่วมในกำรประชมุพิจำรณำในวำระนัน้ 

http://www.thaisteelcable.com/
http://www.thaisteelcable.com/
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หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
1. การก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
1.1  คณะกรรมกำรก ำหนดจรรยำบรรณตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่อยำ่งชดัเจน นอกจำกนีย้งัด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ 

ตอ่ไปนี ้
(1)  มีกำรก ำหนดขอบเขตในกำรดแูลลกูค้ำอยำ่งเป็นระบบในด้ำนสขุภำพ ควำมปลอดภยั และกำรชดเชยจำกกำร

ใช้สนิค้ำหรือบริกำรในช่วงอำยขุองสนิค้ำ 
(2)  มีกำรก ำหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิในกำรคดัเลอืกคูค้่ำหรือผู้ รับเหมำของบริษัท 
(3)  ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ  บริษัทมั่นใจได้ว่ำห่วงโซ่อุปทำน (Value Chain) ของบริษัทเป็นมิตรต่อ

สิง่แวดล้อม และสง่เสริมกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยืนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
(4)  สร้ำงปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชนท่ีสถำนประกอบกำรของบริษัทตัง้อยู่ 
(5)  เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต  รวมถึงกำรสนบัสนนุกิจกรรมที่

สง่เสริมและปลกูฝังให้พนกังำนทกุคนปฏิบตัิตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
(6)  ก ำหนดวิธีกำรและแนวปฏิบตัิในเร่ืองสทิธิของเจ้ำหนีอ้ยำ่งเป็นธรรม 
(7)  ปฏิบตัิกบัพนกังำนและลกูจ้ำงอยำ่งเป็นธรรมรวมทัง้มีกำรพฒันำควำมรู้และศกัยภำพของพนกังำน 

1.2  คณะกรรมกำรจัดให้มีกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรับและจัดกำรกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย  โดย
เปิดเผยกระบวนกำรและช่องทำงบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com  ภำยใต้หวัข้อ “ข้อมลูส ำหรับนกั
ลงทนุ (Investor Information)”) หรือรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

 
2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.1  บริษัทเปิดเผยกิจกรรมตำ่งๆ ที่แสดงให้เห็นถึงกำรด ำเนินกำรตำมจรรยำบรรณข้ำงต้น  
2.2  คณะกรรมกำรดูแลให้บริษัทจัดท ำรำยงำนแห่งควำมยัง่ยืนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจกำรเป็นฉบับ

ต่ำงหำกแยกจำกรำยงำนประจ ำปี  มีผลตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 โดยรำยงำนดังกล่ำวจัดท ำแบบบูรณำกำร 
(Integrated Report) เป็นกำรรำยงำนควำมยัง่ยืนที่ครอบคลมุทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ  ด้ำนสงัคม และด้ำนสิง่แวดล้อม 

 
หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล 
1.1  คณะกรรมกำรมีกลไกที่จะดแูลให้มัน่ใจได้ว่ำข้อมลูที่เปิดเผยต่อนกัลงทนุถกูต้อง ไม่ท ำให้ส ำคญัผิด และเพียงพอ

ตอ่กำรตดัสนิใจของนกัลงทนุ 
1.2  คณะกรรมกำรรำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ

นโยบำยเก่ียวกบักำรดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคม ที่ได้ให้ควำมเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย
ดงักลำ่ว รวมทัง้กรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่วได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
เช่น รำยงำนประจ ำปี และเว็บไซต์ของบริษัท 

1.3  คณะกรรมกำรจดัให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กบัรำยงำน
ของผู้สอบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี 

1.4  คณะกรรมกำรสนบัสนนุให้บริษัทจดัท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร (Management Discussion 
and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทกุไตรมำส ทัง้นี ้เพื่อให้นกัลงทนุได้รับทรำบข้อมลู
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และเข้ำใจกำรเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้กบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละไตรมำสได้ดียิ่งขึน้  
นอกเหนือจำกข้อมลูตวัเลขในงบกำรเงินเพียงอยำ่งเดียว 

1.5  คณะกรรมกำรดแูลให้มีกำรเปิดเผยคำ่สอบบญัชีและคำ่บริกำรอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริกำรไว้ 
1.6  คณะกรรมกำรดแูลให้มีกำรเปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย  จ ำนวนครัง้

ของกำรประชมุและจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแตล่ะทำ่นเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผ่ำนมำและควำมเห็นจำกกำรท ำหน้ำที่  
รวมถึงกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอยำ่งตอ่เนื่องของคณะกรรมกำรในรำยงำนประจ ำปี 

1.7  คณะกรรมกำรเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูที่สะท้อนถึงภำระหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของค่ำตอบแทนด้วย ทัง้นี ้ จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนที่
เปิดเผย รวมถึงคำ่ตอบแทนที่กรรมกำรแตล่ะทำ่นได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทยอ่ย 

1.8  เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำรไว้อย่ำงชดัเจน และก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรต้องรำยงำนรำยกำรเก่ียวโยงและรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร  ตำมนโยบำยกำร
รำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีของกรรมกำร ผู้บริหำร และบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง (เปิดเผยในคู่มือหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำร) เพื่อปอ้งกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ของกรรมกำรและผู้บริหำร ตำมแนวกำรปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณ
ว่ำด้วยกำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (เปิดเผยในคู่มือหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำร)  จึงได้รำยงำนต่อประธำน
กรรมกำร และบรรจเุป็นวำระเพื่อแจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นรำยไตรมำส  

1.9  ไมม่ีประวตัิกำรถกูสัง่ให้แก้ไขงบกำรเงินจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั 
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

 
2. ข้อมูลขัน้ต ่าที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 
2.1  นอกจำกกำรเผยแพร่ข้อมลูตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์ฯ  แบบแสดงรำยกำรข้อมลู

ประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีแล้ว  คณะกรรมกำรพิจำรณำให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษผ่ำนช่องทำงอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระท ำอย่ำงสม ่ำเสมอ  พร้อมทัง้น ำเสนอข้อมลูที่
เป็นปัจจบุนั อนึง่ ข้อมลูบนเว็บไซต์ของบริษัท อยำ่งน้อยควรประกอบด้วยข้อมลูต่อไปนีแ้ละปรับปรุงข้อมลูให้เป็น
ปัจจบุนั 
(1)  วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท 
(2)  ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 
(3)  รำยช่ือคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
(4)  งบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหน้ำ 
(5)  แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี ที่สำมำรถให้ดำวน์โหลดได้ 
(6)  ข้อมลูหรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทน ำเสนอตอ่นกัวิเครำะห์ ผู้จดักำรกองทนุ หรือสือ่ตำ่งๆ 
(7)  โครงสร้ำงกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 
(8)  โครงสร้ำงกลุม่บริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้ำ  และ Special purpose enterprises/ 

vehicles (SPEs/SPVs)  (ถ้ำมี) 
(9)  กลุม่ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมที่ถือหุ้นตัง้แต ่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมด

และมีสทิธิออกเสยีง 
(10) กำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร และผู้บริหำรระดบัสงู 
(11) หนงัสอืเชิญประชมุสำมญัและวิสำมญัผู้ ถือหุ้น 
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(12) ข้อบงัคบับริษัท และข้อตกลงของกลุม่ผู้ ถือหุ้น (ถ้ำมี) 
(13) นโยบำยด้ำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 
(14) นโยบำยด้ำนบริหำรควำมเสีย่ง รวมถึงวิธีกำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำนตำ่งๆ 
(15) กฎบตัร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คณุสมบตัิ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร รวมถึงเร่ืองที่ต้อง

ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร 
(16) กฎบัตร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  และคณะกรรมกำรก ำกับ
ดแูลกิจกำร 

(17) จรรยำบรรณส ำหรับพนกังำนและกรรมกำรของบริษัท รวมถึงจรรยำบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
(18) ข้อมลูติดตอ่บคุคลที่รับผิดชอบงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยนกัลงทนุทัว่ไป นกัวิเครำะห์และภำครัฐที่เก่ียวข้อง

อยำ่งเทำ่เทียมและเป็นธรรม ทัง้นีผู้้ลงทนุสำมำรถติดตอ่ขอทรำบข้อมลูของบริษัท เพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ำยก ำกบัหลกัทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 ผู้ รับผิดชอบ  : นำงกสติำ  พิทกัษ์สงครำม (เลขำนกุำรบริษัท) 
 หมำยเลขโทรศพัท์  : (038) 447 200 - 15 ตอ่ 626, 412  
 หมำยเลขโทรสำร  : (038) 185 025 
 อีเมล์    : ir@thaisteelcable.com      
 เว็บไซต์    : http://www.thaisteelcable.com     

 
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
1.1  คณะกรรมกำรก ำหนดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรให้ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคณุสมบตัิหลำกหลำย ทัง้ในด้ำน

ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่เป็นประโยชน์กับบริษัท  และมีกรรมกำรที่ไม่ได้เป็น
กรรมกำรบริหำรอย่ำงน้อย 1 คนที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจหรืออตุสำหกรรมหลกัที่บริษัทด ำเนินกิจกำรอยู่ และ
คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรเปิดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่มีควำมหลำกหลำย  
รวมถึงจ ำนวนปีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทของกรรมกำรแต่ละคนในรำยงำนประจ ำปี และบนเว็บไซต์
ของบริษัท 

1.2  คณะกรรมกำรมีขนำดที่เหมำะสม และประกอบด้วยบคุคล ที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถที่เพียง
พอท่ีจะปฏิบตัิหน้ำที่ได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ โดยมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 5 คน และไมเ่กิน 12 คน  

1.3  คณะกรรมกำรมีกรรมกำรอิสระท่ีสำมำรถให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรท ำงำนของฝ่ำยจดักำรได้อยำ่งอิสระในจ ำนวนที่
ส ำนกังำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

1.4  คณะกรรมกำรพิจำรณำคณุสมบตัิของบคุคลที่จะเป็น “กรรมกำรอิสระ” เพื่อให้กรรมกำรอิสระของบริษัทมีควำม
เป็นอิสระอย่ำงแท้จริง เหมำะสมกับลกัษณะเฉพำะของบริษัท  โดยควำมเป็นอิสระอย่ำงน้อยต้องเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ก ำหนด ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมกำรอิสระนัน้ให้ด ำรง
ต ำแหนง่ตอ่ไป คณะกรรมกำรพิจำรณำอยำ่งสมเหตสุมผลถึงควำมจ ำเป็นดงักลำ่ว 

1.5  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่ำงกนั คณะกรรมกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำรอย่ำงชดัเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกดั ควรแยก
บคุคลที่ด ำรงต ำแหนง่ประธำนกรรมกำรออกจำกบคุคลที่ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรผู้จดักำร 
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1.6  คณะกรรมกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรให้กรรมกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งหลำยบริษัทอย่ำงรอบคอบ และเพื่อให้มัน่ใจว่ำกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำ
ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ในบริษัทได้อยำ่งเพียงพอ  

1.7  คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นของกรรมกำรผู้จดักำร
และผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทอยำ่งชดัเจน ทัง้ประเภทของต ำแหนง่กรรมกำรและจ ำนวนบริษัทท่ีสำมำรถไปด ำรง
ต ำแหนง่ได้ ทัง้นีต้้องผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน 

1.8  บริษัทมีเลขำนกุำรบริษัทซึง่ท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ 
และปฏิบตัิหน้ำที่ในกำรดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำร  รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติคณะกรรมกำร  
ดงันัน้ คณะกรรมกำรจดัให้มีกำรก ำหนดคณุสมบตัิและประสบกำรณ์ของเลขำนกุำรบริษัทที่เหมำะสม ที่จะปฏิบตัิ
หน้ำที่ในฐำนะเลขำนุกำรบริษัท นอกจำกนี ้ มีกำรเปิดเผยคณุสมบตัิและประสบกำรณ์ของเลขำนกุำรบริษัทใน
รำยงำนประจ ำปี และบน เว็บไซต์ของบริษัท 

1.9  เลขำนกุำรบริษัทได้รับกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้อยำ่งตอ่เนื่องด้ำนกฎหมำย กำรบญัชี หรือกำรปฏิบตัิหน้ำที่ 
เลขำนกุำรบริษัท 

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

นอกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ต้องจดัให้มีตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ  แล้ว คณะกรรมกำรควร
พิจำรณำจดัให้มีคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอื่นเพื่อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ดงันี ้

(1)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นกรรมกำรอิสระทัง้คณะ  ท ำหน้ำที่พิจำรณำหลกัเกณฑ์และ
กระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู  ตำม
กระบวนกำรสรรหำที่ได้ก ำหนดไว้ ตลอดจนท ำหน้ำที่พิจำรณำหลกัเกณฑ์ในกำรจ่ำยและรูปแบบค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงู และเสนอควำมเห็นตอ่คณะกรรมกำร  โดยคณะกรรมกำรเป็นผู้อนมุตัิค่ำตอบแทน
ของผู้บริหำรระดบัสงู ซึ่งจะน ำเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตัง้กรรมกำร  และค่ำตอบแทนของกรรมกำร 
คณะกรรมกำรจะต้องน ำเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนมุตัิ 

 (2)  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ท ำหน้ำที่สนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกบัดแูลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยสง่เสริมและ
สนับสนุนกำรน ำหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร  
ผู้บริหำรและพนกังำนได้อยำ่งเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีกำรบริหำรจดักำรอยำ่งโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มี
ควำมเป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ตลอดจนมีประสทิธิภำพตอ่กิจกำร สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น นกัลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยี  

(3)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร 
รวมทัง้ก ำกบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนกำรบริหำร จดักำรควำมเสีย่ง เพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัท 

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรชดุยอ่ยทกุชดุข้ำงต้น  ด ำเนินกำรตำมหลกักำรดงันี ้
1.  ในกรณีที่คณะกรรมกำรได้แต่งตัง้บุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำร  ต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลของที่

ปรึกษำนัน้ไว้ในรำยงำนประจ ำปี รวมทัง้ควำมเป็นอิสระ หรือไมม่ีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
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2.  ประธำนคณะกรรมกำรไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อย  เพื่อให้กำรท ำหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยมีควำมเป็นอิสระอยำ่งแท้จริง 

3.  เพื่อให้กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และบรรลวุตัถปุระสงค์ต่อหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร จะมีกำรประชุมอย่ำงน้อย 2 ครัง้ต่อปี เพื่อพิจำรณำ
หำรือ และด ำเนินกำรใดๆ ให้ส ำเร็จลลุว่งตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตน 

 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1) ปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่เห็นชอบด้ำน

กฎหมำย ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
2) พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัท

มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ต ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตอุื่นนอกจำกออกตำมวำระ 

3) พิจำรณำคดัเลอืกบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนที่จะด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรอิสระของบริษัทตอ่ไป 

4) พิจำรณำแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก ำหนด 

5) พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้บริหำรโดยพิจำรณำจำกบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน รวมถึงกำรพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรผู้จดักำร ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรผู้ จัดกำร และมอบหมำยอ ำนำจให้กรรมกำรผู้ จัดกำรท ำหน้ำที่แทนบริษัท เก่ียวกับกำรด ำเนินงำน
ตำมปกติธุรกิจของบริษัท 

6) พิจำรณำอนมุตัิกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของกิจกำร  
7) คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมกำรซึง่มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท

ได้ 
8) พิจำรณำแตง่ตัง้หรือมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึง่หรือหลำยคนหรือบคุคลอื่นกระท ำกำรอยำ่งหนึ่งอย่ำงใด

แทนคณะกรรมกำรตำมที่เห็นสมควรได้ และสำมำรถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ ำนำจนัน้ๆ  ได้ 
9) พิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท และนโยบำยหลกัในกำรลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
10) พิจำรณำอนมุตัิจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนัน้และ

รำยงำนให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นครำวตอ่ไป 
11) พิจำรณำอนมุตัิเร่ืองที่มีสำระส ำคญั เช่น นโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร กำรเข้ำท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของ

บริษัท รำยกำรท่ีเก่ียวโยง และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตำมประกำศ ข้อบงัคบั 
และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12) พิจำรณำอนมุตัิเร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
13) พิจำรณำอนมุตัิให้ควำมเห็นชอบ  เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้
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(1)  นโยบำย แนวทำงยทุธศำสตร์กำรท ำธุรกิจ เปำ้หมำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของบริษัท  
(2)  ผลงำนและผลประกอบกำรประจ ำไตรมำสของบริษัท เทียบกบัแผนและงบประมำณ และพิจำรณำแนวโน้ม

ระยะตอ่ไปของปี 
(3)  กำรลงทนุในโครงกำรท่ีไมม่ีในงบประมำณประจ ำปีหรือ ตำมอ ำนำจกำรอนมุตัิ 
(4)  กำรใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงกำรที่ได้รับอนมุตัิไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทนุอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทนุ

โครงกำรรวมเกินร้อยละ 10 
(5)  กำรซือ้ และจ ำหน่ำยสินทรัพย์ กำรซือ้กิจกำรและเข้ำร่วมในโครงกำรร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลำด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีมีมลูคำ่เกินจ ำนวนที่มอบอ ำนำจให้ฝ่ำยบริหำรตำมอ ำนำจกำรอนมุตัิ 
(6)  กำรท ำธุรกรรมหรือกำรกระท ำใดๆ อนัมีผลกระทบที่ส ำคญัตอ่ฐำนะทำงกำรเงิน ภำระหนีส้ิน้ ยุทธศำสตร์กำร

ท ำธุรกิจ และช่ือเสยีงของบริษัท 
(7)  กำรท ำสญัญำใดๆ ที่ไมเ่ก่ียวกบักำรท ำธุรกิจปกติ และสญัญำที่เก่ียวกบักำรท ำธุรกิจปกติที่มี ควำมส ำคญั 
(8)  กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัระหวำ่งบริษัท บริษัทร่วมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั สว่นท่ีไมเ่ข้ำข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์ฯ  และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
(9)  ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้ำงเงินทนุของบริษัทมีอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกิน 1.5 : 1 
(10)  กำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล 
(11)  กำรเปลี่ยนนโยบำยและวิธีปฏิบตัิที่มีนยัส ำคญัเก่ียวกบักำรบญัชี กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุม

ภำยใน 
(12)  กำรวำ่จ้ำงผู้บริหำรระดบัสงู 
(13) กำรก ำหนดและกำรเปลีย่นแปลงอ ำนำจอนมุตัิที่มอบให้ผู้บริหำรระดบัสงู 
(14)  กำรเสนอแตง่ตัง้และกำรสิน้สดุสถำนภำพของกรรมกำร และเลขำนกุำรบริษัท 
(15)  กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ให้กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยบริหำร  หรือกรรมกำรบริษัทคนใดคนหนึ่ง  รวมถึงกำร

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ดังกล่ำว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อก ำหนดตลำด
หลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

(16)  กำรแตง่ตัง้ และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
(17)  กำรจดัให้มีและก ำกบัดแูลให้มีกำรบริหำรจดักำรตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
(18)  กำรปรับปรุง เปลีย่นแปลงและแก้ไขโครงสร้ำงองค์กร ระดบักรรมกำรผู้จดักำรขึน้ไป 
(19)  กำรด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 

ทัง้นีใ้นปี 2561 คณะกรรมกำรได้ติดตำมดแูลให้มีกำรน ำกลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิอย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อให้เป็นไปตำม
วตัถปุระสงค์เปำ้หมำยของบริษัทประจ ำปีที่ก ำหนดไว้  อ้ำงอิงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 
16 ตลุำคม 2561 

 
4. การประชุมคณะกรรมการ 
4.1  บริษัทจดัให้มีก ำหนดกำรประชมุและวำระกำรประชมุคณะกรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำทกุปี และแจ้งให้กรรมกำรแต่

ละคนทรำบก ำหนดกำรดงักลำ่ว เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเข้ำร่วมประชมุได้ 
4.2  จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำให้เหมำะสมกับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่น้อยกว่ำ 6 ครัง้ต่อปี ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีกำรประชุม
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ทกุเดือน บริษัทควรส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรทรำบในเดือนที่ไม่ได้มีกำรประชุม  เพื่อให้
คณะกรรมกำรสำมำรถก ำกบัควบคมุและดแูลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยจดักำรได้อยำ่งตอ่เนื่องและทนักำรณ์ 

4.3  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำรร่วมกนัพิจำรณำกำรเลอืกเร่ืองเข้ำวำระกำรประชมุคณะกรรมกำร โดยดใูห้
แนใ่จวำ่เร่ืองที่ส ำคญัได้น ำเข้ำรวมไว้แล้วโดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแตล่ะคนมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์
ตอ่บริษัทเข้ำสูว่ำระกำรประชมุ 

4.4  เอกสำรประกอบกำรประชมุน ำสง่ให้แก่กรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัท ำกำรก่อนวนัประชมุ 
4.5  กรรมกำรทกุคนควรเข้ำร่วมประชมุไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททัง้หมดที่ได้

จดัให้มีขึน้ในรอบปี 
4.6 ประธำนคณะกรรมกำรจดัสรรเวลำไว้อย่ำงเพียงพอที่ฝ่ำยจดักำรจะเสนอเร่ืองและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำย

ปัญหำส ำคญักนัอยำ่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธำนกรรมกำรสง่เสริมให้มีกำรใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ กรรมกำรทกุ
คนควรให้ควำมสนใจกบัประเด็นทกุเร่ืองที่น ำสูท่ี่ประชมุ รวมทัง้ประเด็นกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

4.7  คณะกรรมกำรสนบัสนนุให้กรรมกำรผู้จดักำรเชิญผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรเพื่อให้สำรสนเทศ
รำยละเอียด เพิ่มเติมในฐำนะที่เก่ียวข้องกับปัญหำโดยตรงและเพื่อมีโอกำสรู้จักผู้บริหำรระดับสูงส ำหรับใช้
ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสบืทอดงำน 

4.8  คณะกรรมกำรเข้ำถึงสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพิ่มเติมได้จำกกรรมกำรผู้จัดกำร  เลขำนกุำรบริษัท หรือผู้บริหำรอื่นที่
ได้รับมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนด และในกรณีที่จ ำเป็น คณะกรรมกำรอำจจดัให้มีควำมเห็นอิสระ
จำกที่ปรึกษำหรือผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็นคำ่ใช้จ่ำยของบริษัท 

4.9  คณะกรรมกำรถือเป็นนโยบำยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกนัเองตำมควำมจ ำเป็น  
เพื่ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกบักำรจดักำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย  และควรแจ้งให้
กรรมกำรผู้จดักำรทรำบถึงผลกำรประชมุด้วย 

 
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
5.1  คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย ท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนด้วยตนเองเป็นประจ ำทกุปี  เพื่อให้

คณะกรรมกำรร่วมกนัพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป โดยควรก ำหนดบรรทดัฐำนที่จะใช้
เปรียบเทียบกบัผลปฏิบตัิงำนอยำ่งมีหลกัเกณฑ์ 

5.2  กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร  ด ำเนินกำรประเมินทัง้คณะและรำยบุคคล  รวมทัง้เปิดเผย
หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

 
6. ค่าตอบแทน 
6.1  คำ่ตอบแทนของกรรมกำรจดัให้อยูใ่นลกัษณะที่เปรียบเทียบได้กบัระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในอตุสำหกรรม  ประสบกำรณ์

ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่
คำดวำ่จะได้รับจำกกรรมกำรแตล่ะคน  

6.2  คำ่ตอบแทนของกรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำรระดบัสงู  เป็นไปตำมหลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรก ำหนด
ภำยในกรอบที่ได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยระดบัค่ำตอบแทนที่เป็น
เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจูงใจควรสอดคล้องกบัผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรแต่ละคนและต้องค ำนึง
ผลประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นได้รับ 
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
7.1  คณะกรรมกำรส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบกำร

ก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ  ผู้บริหำร เลขำนกุำรบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้อำจกระท ำเป็นกำรภำยในบริษัทหรือใช้บริกำร
ของสถำบนัภำยนอก 

7.2  ทกุครัง้ที่มีกำรแตง่ตัง้กรรมกำรใหม่ คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้เลขำนกุำรบริษัทจดัให้มีเอกสำรและข้อมลู
ที่เป็นประโยชน์ตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรจดัแนะน ำลกัษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมกำรใหม่ 

7.3  คณะกรรมกำรก ำหนดให้กรรมกำรผู้จดักำร  รำยงำนเพื่อทรำบเป็นประจ ำถึงแผนกำรพฒันำและสืบทอดงำน ซึ่ง
กรรมกำรผู้จดักำรและผู้บริหำรระดบัสงูควรมีกำรเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงำน ในกรณีที่ตน
ไมส่ำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ 

7.4  คณะกรรมกำรจดัให้มีโครงกำรส ำหรับพฒันำผู้บริหำรโดยให้กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนเป็นประจ ำทกุปีถึงสิ่งที่ได้
ท ำไปในระหวำ่งปี และควรพิจำรณำควบคูก่นัไปเมื่อพิจำรณำแผนสบืทอดงำน 

 
8.  การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคญัตอ่กำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ โดยก ำหนดนโยบำยวำ่คณะกรรมกำรต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจำกหลำยสำขำ เพื่อให้สำมำรถให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินธุรกิจได้อยำ่งเหมำะสมและรอบ
ด้ำนได้มำกที่สดุ โดยกำรสรรหำกรรมกำรจะต้องพิจำรณำจำกทกัษะที่คณะกรรมกำรยงัคงขำดอยูก่่อนเป็นอนัดบั
แรกและสอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ตำมวิธีกำรท่ีได้เปิดเผยไว้ลว่งหน้ำ  

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ดงันี ้

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำร                       
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร                    
สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำร                    
ก ำกบัดแูลกิจกำร 

คณะกรรมกำร                    
บริหำรควำมเสีย่ง 
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9.2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ   

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การเข้า

ร่วมประชุม 

1 นำยปริญญำ       ไววฒันำ* ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4 4 

2 นำยอภินนัท์        ณ ระนอง กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 
3 นำยฉตัรชยั          เอียสกลุ กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 
4 นำยวีรวฒัน์ ขอไพบลูย์ กรรมกำรตรวจสอบ 4 3 

 กรรมกำรท่ีออกระหวำ่งปี 
- ไมม่ี - 

*  นำยปริญญำ ไววฒันำ  เป็นกรรมกำรตรวจสอบผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีและกำรเงิน  
 

โดยมีนำงเบญจมำส เทพฤทธ์ิ (หวัหน้ำแผนก - ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน) เป็นเลขำนกุำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 18 กันยำยน 2561 ได้พิจำรณำทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้เป็นปัจจบุนัแล้ว  ซึง่มีควำมสอดคล้องและเป็นไปในแนวทำงเดียวกนักบัส ำนกังำนกลต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
มีผลบงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 19 กนัยำยน 2561 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมกำร  ผู้บริหำร  พนกังำน และผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้เสีย 
รับทรำบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  (www.thaisteelcable.com  ภำยใต้หัวข้อ “ข้อมูลส ำหรับนักลงทุน (Investor 
Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publications)/กฎบตัร (Charter)) 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้
1. กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชี 

1.1 สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้อง และเพียงพอ 
1.2 สอบทำนกำรเลือกใช้นโยบำยบญัชีที่ส ำคัญอย่ำงเหมำะสม และถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่ำง

ระมดัระวงั และประมำณกำรท่ีสมเหตสุมผลในกำรจดัท ำ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัอยำ่งเพียงพอ 
1.3 จัดให้มีกำรรับแจ้งข้อมูล หรือเบำะแสเก่ียวกับรำยกำรในงบกำรเงินที่ไม่เหมำะสม หรือประเด็นอื่นๆ จำก 

พนกังำนและผู้บริหำร โดยใช้กระบวนกำรสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และด ำเนินกำรติดตำมอยำ่งเหมำะสม  
1.4 พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คำ่ตอบแทนของบคุคลดงักลำ่ว รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอยำ่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้  

1.5 สอบทำนกับฝ่ำยบริหำรเก่ียวกับกำรจัดท ำบทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยบริหำร (Management’s 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึง่เปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี 

2. กำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน 
2.1 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และ

ระบบบริหำรควำมเสีย่งขององค์กร (Enterprise Risk Management) ที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล 
2.2 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำ รณำแต่งตัง้ 

โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบ

http://www.thaisteelcable.com/


    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 

 

- 66 - 
 

ภำยใน รวมทัง้กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนของหวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมี สว่น
ร่วมในกำรพิจำรณำ และเห็นชอบด้วย  และมีกำรดูแลให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิ
กำรศกึษำ ประสบกำรณ์ และกำรอบรม ท่ีเหมำะสมเพียงพอกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่ว 

2.3 พิจำรณำอนมุตัิกฎบตัรหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 
2.4 สอบทำนและให้ควำมเห็นชอบแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี  และพิจำรณำผลกำรตรวจสอบของ 

ผู้ตรวจสอบภำยใน 
2.5 สอบทำนกระบวนกำรภำยในเก่ียวกบักำรรับแจ้งเบำะแสและกำรรับข้อร้องเรียน โดยกระบวนกำรดงักลำ่วต้องท ำ

ให้ผู้แจ้งเบำะแสมัน่ใจวำ่ มีกำรสอบสวนท่ีเป็นอิสระ โดยแจ้งตรงตอ่ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจวำ่มี
กำรด ำเนินกำรอยำ่งเหมำะสม 

3. กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง 
3.1 สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ 

และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
3.2 พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ

ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

3.3 ก ำหนดให้มีกำรป้องกันกำรทุจริต และคอร์รัปชั่น โดยเปิดช่องทำงให้แจ้งเบำะแสโดยตรงไปยังประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อด ำเนินกำรหำกมีมลูควำมผิดเกิดขึน้  

4. กำรปฏิบตัิตำมหลกัจริยธรรม จรรยำบรรณผู้บริหำรและพนกังำน  
4.1  สอบทำนให้มัน่ใจวำ่หลกัจริยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณผู้บริหำรและพนกังำน และนโยบำยกำรปอ้งกนัควำม

ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ได้จดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนรับทรำบ 
4.2  ส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติตำมหลักจริยธรรม จรรยำบรรณ และนโยบำยกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำง 

ผลประโยชน์  
5. กำรรำยงำน 

5.1 จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดงักลำ่วต้อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 
 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
 ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
 ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร (Charter) 
 รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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5.2 ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดงัต่อไปนี  ้ซึ่ง
อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัท เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร 
 รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
 กำรทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบกำรควบคมุภำยใน 
 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่  
       เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้ บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ ง 
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือตลำดหลกัทรัพย์ 

6. หน้ำที่อื่นๆ 
6.1 จดัให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนด้วยตนเองเป็น

ประจ ำทกุปี ตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบ 

6.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละครัง้หรือตำมควำมจ ำเป็นเพื่อให้ทนัสมยั และ
เหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมขององค์กรและน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุตัิ 

6.3 ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำย ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

อ ำนำจ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรตำ่งๆ ท่ีอยูภ่ำยใต้ขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อหน้ำที่แล
ควำมรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
1. มีอ ำนำจในกำรเชิญฝ่ำยจัดกำร หรือพนักงำนของบริษัทมำร่วมประชุมชีแ้จง ให้ควำมเห็น หรือจัดส่งเอกสำรที่  

ร้องขอตำมควำมจ ำเป็น 
2. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำย หรือเลิกจ้ำง และพิจำรณำควำมดี ควำมชอบของ

ผู้บริหำรสงูสดุของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
3. จัดหำที่ปรึกษำจำกภำยนอก หรือผู้ เช่ียวชำญทำงวิชำชีพในกำรให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือให้ควำมเห็นได้ตำมที่

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำวำ่เหมำะสม 
4. ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีเพื่อหำรือประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยอำจไมม่ีฝ่ำยจดักำรร่วมด้วย 
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9.2.2 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การเข้า

ร่วมประชุม 

1 นำยอภินนัท์       ณ ระนอง  ประธำน 3 3 

2 นำยปริญญำ      ไววฒันำ กรรมกำร 3 3 

3 นำยฉตัรชยั         เอียสกลุ กรรมกำร 3 3 

4 นำยวีรวฒัน์        ขอไพบลูย์ กรรมกำร 3 2 

 กรรมกำรท่ีออกระหวำ่งปี 

- ไมม่ี - 

 
โดยมีนำงกสติำ  พิทกัษ์สงครำม  เป็นเลขำนกุำรของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 
ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัท่ี 18 กนัยำยน 2561 ได้พิจำรณำทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทนให้เป็นปัจจุบนัแล้ว  มีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ 19 กันยำยน 2561 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมกำร  
ผู้บริหำร  พนกังำน และผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้เสีย รับทรำบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว   (www.thaisteelcable.com  ภำยใต้
หวัข้อ “ข้อมลูส ำหรับนกัลงทนุ (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publications)/กฎบตัร (Charter)) 
 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที ่
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีขอบเขต
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
 งำนด้ำนกำรสรรหำ 
1.    จดัท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย โดยก ำหนดจ ำนวน โครงสร้ำง และ        
       องค์ประกอบของคณะกรรมกำร คณุสมบตัิของกรรมกำร เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อ   
       ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.    จดัท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำ ผู้บริหำรระดบัสงูเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

3.    พิจำรณำสรรหำและเสนอบคุคลที่เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชดุยอ่ย และผู้บริหำร      
       ระดบัสงู 

4.    สนบัสนนุให้บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยเสนอรำยช่ือบคุคลเข้ำรับกำรพิจำรณำสรรหำเป็นกรรมกำรบริษัท 

5.    ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวกบักำรสรรหำตำมได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 งำนด้ำนกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
1. จัดท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

บริษัท กรรมกำรชดุยอ่ย เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และขออนมุตัิที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
2. จดัท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ บริหำรระดบัสงู

เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
3. ให้ค ำชีแ้จงและตอบค ำถำมที่เก่ียวข้องคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบริษัทในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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4. รำยงำนนโยบำยกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (56-1) 
และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  

5. ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรก ำหนดคำ่ตอบแทนตำมได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

9.2.3 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การเข้า

ร่วมประชุม 

1 นำยปริญญำ      ไววฒันำ ประธำน 2 2 

2 นำยอภินนัท์       ณ ระนอง กรรมกำร 2 2 
3 นำยฉตัรชยั         เอียสกลุ กรรมกำร 2 2 

4 นำยวีรวฒัน์        ขอไพบลูย์ กรรมกำร 2   2 

 กรรมกำรท่ีออกระหวำ่งปี 

- ไมม่ี - 

 
โดยมีนำงกสติำ  พิทกัษ์สงครำม (เลขำนกุำรบริษัท) เป็นเลขำนกุำรของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
 
ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 18 กนัยำยน 2561 ได้พิจำรณำทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำร ให้เป็นปัจจุบนัแล้ว  มีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ 19 กันยำยน 2561 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมกำร  ผู้บริหำร  
พนกังำน และผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้เสีย รับทรำบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  (www.thaisteelcable.com  ภำยใต้หวัข้อ “ข้อมลู
ส ำหรับนกัลงทนุ (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publications)/กฎบตัร (Charter)) 
 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที ่
1. ก ำกับดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทัง้ฝ่ำย

บริหำรและพนกังำน  ให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  สอดคล้องกบันโยบำย ระเบียบปฏิบตัิของบริษัท  
และข้อก ำหนดกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

2. พิจำรณำก ำหนดแนวทำง เสนอแนะแนวนโยบำย / แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจตำมระบบ
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอยำ่งสม ่ำเสมอตอ่กรรมกำร  ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัท 

3. ก ำกบัดแูลให้ค ำปรึกษำ ประเมินผล ทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและจรรยำบรรณ
ธุรกิจอยำ่งตอ่เนื่องและเหมำะสม  เพื่อยกระดบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทสูม่ำตรฐำนสำกล 

4. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
5. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท พร้อมควำมเห็นในแนวปฏิบตัิ  เพื่อ

ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมขัน้ตอนของบริษัท 
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9.2.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การ
เข้าร่วมประชุม 

1 นำยสริศ  พฒันะเมลอืง 
(กรรมกำรผู้จดักำร) 

ประธำน 4 4 

2 นำยสทุน  เปรมปรี 
(ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส - สว่นงำนคณุภำพ) 

กรรมกำร 4 4 

3 นำงสำวสริิณำ  พฒันะเมลอืง 
(ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส-สว่นงำนบริหำรธุรกิจ) 

กรรมกำร 4 4 

4 นำยสวสัดิ์  สขุะอำจิณ 
(ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส - สว่นงำนผลติ) 

กรรมกำร 4 4 

5 นำงสำวภทัรำ ชยัยศบรูณะ1 
(ผู้จดักำรทัว่ไป สว่นงำนปฏิบตัิกำรธุรกิจ) 

กรรมกำร 4 4 

6 นำยฮำจิเมะ คำโตะ2 
(ผู้จดักำรทัว่ไป สว่นงำนวจิยัและพฒันำ) 

กรรมกำร 3 3 

7 นำงสำวชลุกีร สวุจิิตร3 
(ผู้จดักำรทัว่ไป สว่นงำนจดัหำ) 

กรรมกำร 1 1 

 กรรมกำรท่ีออกระหวำ่งปี 
- ไมม่ี - 
 

1แตง่ตัง้ต ำแหนง่กรรมกำร เมื่อวนัท่ี 15 มกรำคม 2561 
2 แตง่ตัง้ต ำแหนง่กรรมกำร เมื่อวนัท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 2561 
3แตง่ตัง้ต ำแหนง่กรรมกำร เมื่อวนัท่ี  22 มิถนุำยน 2561 
 
 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งทัง้หมดเป็นผู้บริหำรของบริษัท จึงไมป่ระสงค์จะรับคำ่เบีย้ประชมุฯ 
 
โดยมีนำงเบญจมำส เทพฤทธ์ิ (หวัหน้ำแผนก - ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน) เป็นเลขำนกุำรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  
 
ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัท่ี 18 กนัยำยน 2561 ได้พิจำรณำทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ให้เป็นปัจจุบนัแล้ว  มีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ 19 กันยำยน 2561 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมกำร  ผู้บริหำร  
พนกังำน และผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้เสีย รับทรำบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  (www.thaisteelcable.com  ภำยใต้หวัข้อ “ข้อมลู
ส ำหรับนกัลงทนุ (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publications)/กฎบตัร (Charter)) 
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หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมีหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้
1. ก ำหนดและทบทวนกรอบบริหำรควำมเสีย่งองค์กรที่เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีประสทิธิภำพ และเป็นไปตำม

มำตรฐำนสำกล รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทำงกลยทุธ์กำรด ำเนินงำน
และแผนธุรกิจ    

2. ก ำหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบำย และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร รวมทัง้กฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ให้สอดคล้องกบักรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิผลและมีควำมเพียงพอ สอดคล้อง
ตำมสภำวกำรณ์ที่เปลีย่นแปลง  

3. ก ำกบัดแูล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส ำคญั พร้อมทัง้ให้ค ำแนะน ำ  เพื่อให้มัน่ใจว่ำมี
กำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งอยำ่งมีประสทิธิภำพ และเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจบริษัท   

4. รำยงำนและประสำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อรับทรำบ ขอ
ค ำแนะน ำ และให้ควำมเห็นเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท  

5. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสีย่งที่ส ำคญัให้คณะกรรมกำรบริษัท รับทรำบ ในกรณีที่มีปัจจยัหรือเหตกุำรณ์ที่ส ำคญั ซึ่ง
อำจมีผลกระทบตอ่บริษัท อยำ่งมีนยัส ำคญั ต้องรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำโดยเร็วที่สดุ 

6. สนับสนุนและพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกระดับทั่วทัง้องค์กร รวมทัง้เคร่ืองมือต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง และมี
ประสทิธิภำพ รวมถึงสง่เสริมวฒันธรรมบริหำรควำมเสีย่ง 

7. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำย 
 

อ ำนำจ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่อยู่ภำยใต้ขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ก ำหนดไว้ในหวัข้อ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
1. มีอ ำนำจให้ผู้บริหำรฝ่ำยตำ่งๆ หรือพนกังำนของบริษัทมำร่วมประชมุชีแ้จง ให้ควำมเห็น หรือจดัสง่เอกสำรที่ร้องขอตำม

ควำมจ ำเป็น 
2. จดัหำที่ปรึกษำจำกภำยนอก หรือผู้ เช่ียวชำญทำงวิชำชีพในกำรให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือให้ควำมเห็นได้ตำมที่คณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งพิจำรณำวำ่เหมำะสม 
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชี และหรือผู้ตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ผู้ รับจ้ำง (Outsource) ให้บริกำรงำนอื่นๆ เพื่อหำรือ

ควำมเสีย่งที่เก่ียวข้อง 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
9.3.1 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดต่ำงๆ กรรมกำรผู้ จัดกำร ตลอดจนผู้บริหำรระดับสูง  จะมีกำรพิจำรณำ
คดัเลอืกและกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนก่อน จึงจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะด ำเนินกำรตำมนโยบำยของบริษัท  
กำรสรรหำกรรมกำร 

1. หลกัเกณฑ์และวิธีกำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำและค ำนึงถึงคณุสมบตัิที่เหมำะสมสอดคล้องตำมกฎบตัร
คณะกรรมกำรบริษัท  โดยต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีเวลำท ำงำนให้บริษัทอย่ำงเพียงพอตำมข้อบงัคบั
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ของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอยำ่งน้อย 5 คน แตไ่มเ่กิน 12 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย กรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ โดยก ำหนดนโยบำยว่ำ คณะ 
กรรมกำรฯ ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำยสำขำ เพื่อให้สำมำรถให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินธุรกิจได้อย่ำง
เหมำะสมและรอบด้ำนได้มำกที่สดุ  

 

ในกำรสรรหำกรรมกำร จะต้องพจิำรณำจำกทกัษะที่คณะกรรมกำรยงัคงขำดอยูก่่อนเป็นอนัดบัแรก และสอดคล้องกบั   
กลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ตำมวิธีกำรท่ีได้เปิดเผยไว้ลว่งหน้ำ  

 
คุณสมบัติกรรมการ 
ผู้ที่จะได้รับคดัเลอืกให้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรของบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิเบือ้งต้นดงัตอ่ไปนี  ้  
 1. มีควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรด ำเนินธุรกิจ  
 2. มีประสบกำรณ์เป็นผู้บริหำรองค์กรในระดบัไมต่ ่ำกวำ่ผู้จดักำรอยำ่งน้อย 5 ปีขึน้ไป 
 3. เป็นผู้มีธรรมมำภิบำล มีควำมประพฤติเหมำะสม ไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ระบไุว้ในกฏหมำยว่ำด้วยบริษัท  
          มหำชนจ ำกดั และไมเ่คยถกูด ำเนินคดีทำงอำญำ  
 4. สำมำรถอทุิศเวลำในกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรอยำ่งได้เต็มที่ และเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำร ประชมุผู้ ถือหุ้น      
          และกำรประชมุอื่นๆ ที่ส ำคญัได้ทกุครัง้ 
 
โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรฯ ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและกรรมกำรอิสระ โดยกรรมกำรอิสระจะต้องมีจ ำนวนไม่ต ่ำ
กวำ่สำมคน และไมน้่อยกว่ำหนึง่ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ  

 
คณะกรรมกำรฯ ได้ก ำหนดนโยบำยวำ่ คณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจำกหลำยสำขำ เพื่อให้สำมำรถ
ให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินธุรกิจได้อยำ่งเหมำะสมและรอบด้ำนให้มำกที่สดุ แต่จะต้องมีกรรมกำรที่มีควำมเช่ียวชำญใน
ธุรกิจของบริษัท และกรรมกำรท่ีมีทกัษะในวิชำชีพทำงบญัชีประเภทละหนึง่ทำ่นเป็นอยำ่งน้อย ดงันี  ้
 

ความเชี่ยวชาญและทกัษะ กรรมการ กรรมการอิสระ 

ธุรกิจยำนยนต์ 1. คณุสรรเสริญ  จฬุำงกรู 
2. คณุมำกำโต  เทรำอรุำ 
3. คณุสริศ  พฒันะเมลอืง 
4. คณุฮำจิเมะ  คำโตะ 
5. คณุสนัติ  พฒันะเมลอืง 
6. คณุวฒุิภมูิ  จฬุำงกรู 

1. คณุวีรวฒัน์ ขอไพบลูย์ 

บญัชี / กำรเงิน 1. คณุทวีฉตัร  จฬุำงกรู 1.คณุปริญญำ ไววฒันำ 

ธุรกิจอื่น - 1.คณุอภินนัท์ ณ ระนอง 
2.คณุฉตัรชยั  เอยีสกลุ 

รวม 7 ท่าน 4 ท่าน 
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หลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืกและกระบวนกำรแตง่ตัง้กรรมกำรใหม่ 
หลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืก 
บริษัทจะคดัเลอืกกรรมกำรจำก 2 ช่องทำงคือ 
1.  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  จะสรรหำผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม โดยพิจำรณำจำกบญัชีรำยช่ือ

คณะกรรมกำร (Director's Pool) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยก่อนเป็นอนัดบัแรก หำกไม่พบผู้
มีคณุสมบตัิตรงตำมควำมต้องกำรของบริษัท จึงจะสรรหำจำกแหลง่อื่นๆ  

2.  ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัเิหมำะสม 
กระบวนกำรแตง่ตัง้กรรมกำรใหม่ 
เมื่อได้รำยช่ือผู้มีคุณสมบตัิเหมำะสมเป็นกรรมกำรใหม่แล้ว เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ  จะน ำเสนอเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  เพื่อพิจำรณำคณุสมบตัิเบือ้งต้นและข้อมลูประกอบอื่นๆ  
 
หำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  มีมติเห็นชอบ จะน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
เสนอตอ่ที่ประชมุประจ ำปีผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
 
 
กำรแตง่ตัง้กรรมกำรใหมจ่ะต้องได้รับมติเห็นชอบจำกที่ประชมุประจ ำปีผู้ ถือหุ้น ตำมก ำหนดเวลำดงันี  ้

ช่วงเวลำ กิจกรรม 
สงิหำคม - พฤศจิกำยน แจ้งช่ือผู้มีคณุสมบตัเิหมำะสมตอ่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  
พฤศจิกำยน  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนพิจำรณำ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนน ำเสนอรำยช่ือตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมมีตเิห็นชอบน ำเสนอตอ่ที่ประชมุประจ ำปีผู้ ถือหุ้น 

มกรำคม ของปีถดัไป ที่ประชมุประจ ำปีผู้ ถือหุ้นพิจำรณำลงมติ 
 

2. กำรแตง่ตัง้  แบง่เป็น 2 กรณี  ดงันี ้
กรณีที่ 1 ต าแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ   
 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมกำรแทนผู้ครบก ำหนดออกตำมวำระ โดยกรรมกำรที่ครบก ำหนด

ออกจำกต ำแหนง่อำจได้รับคดัเลอืกเข้ำเป็นกรรมกำรอีกได้ โดยในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นสำมญัประจ ำปีทกุ
ครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำร
จะแบ่งให้ตรงออกเป็นสำมสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่น  1 ใน 3 กรรมกำรซึ่งพ้นจำก
ต ำแหนง่อำจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหนง่อีกได้ กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหนง่ในปีแรกหรือ
ปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลำกกนั  สว่นปีถดัไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำน
ที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ 

กรณีที่ 2 ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ  
ให้คณะกรรมกำรเลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ  เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำว
ถดัไป  เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน  โดยบคุคลดงักลำ่วจะอยู่ในต ำแหน่ง
กรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน  โดยมติของกรรมกำรต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลอือยู่ 
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3. หลกัเกณฑ์และวิธีกำรท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมกำร 
- ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
- ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนใช้คะแนนเสยีงที่มอียูท่ัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลเดยีวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนน
เสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

- บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตำมล ำดบัลงมำ เป็นผู้ ได้รับเลือกเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่
จะพงึมี ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

- ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของ
จ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
กำรสรรหำผู้บริหำรระดบัสงู 
ด ำเนินกำรตำมแผนสบืทอดต ำแหนง่งำนของ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จดักำร  เพื่อมัน่ใจได้ว่ำบริษัท มี
ผู้บริหำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเพียงพอตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ ดงันี ้
1. คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีแผนพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร เพื่อจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งประกอบด้วย 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จดักำร 
2. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน พิจำรณำก ำหนดควำมรู้ ควำมสำมำรถ (Competency) 

ประสบกำรณ์ของแตล่ะต ำแหนง่ เพื่อคดัเลือกผู้บริหำรที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องตำมที่ก ำหนด สำมำรถสืบทอดงำน
ของแตล่ะต ำแหนง่ได้ 

3. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประเมินกำรปฏิบตัิงำนและควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้บริหำรที่มีคณุสมบตัิสอดคล้อง 
เทียบกบัระดบั Competency ที่ต้องกำร เพื่อจดัท ำแผนกำรพฒันำรำยบคุคลในกำรลด Competency Gap 

4. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จัดให้มีกำรหมนุเวียนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรที่มีคณุสมบตัิสอดคล้อง และ
มอบหมำยให้กรรมกำรผู้จดักำรเข้ำร่วมประชุมฝ่ำยบริหำร เพื่อให้มีควำมเข้ำใจ ประสบกำรณ์ และควำมพร้อมใน
กำรบริหำรองค์กรตอ่ไปในอนำคต 

5. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ทบทวนและสรุปผลกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งงำนขอ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จดักำร เป็นประจ ำและรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัท ทรำบปีละ 2 ครัง้ 

กรรมกำรท่ีมำจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่แตล่ะกลุม่ 
กลุ่ม ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1. จุฬางกูร 

1 นำยสรรเสริญ  จฬุำงกรู 

2 นำยทวีฉตัร  จฬุำงกรู 

3 นำยวฒุิภมู ิ จฬุำงกรู 

2. Hi-Lex Corporation 
4 นำยมำกำโต     เทรำอรุำ 
5 นำยฮำจิเมะ           คำโตะ 

3. พัฒนะเมลือง 
6 นำยสริศ   พฒันะเมลอืง 

7 นำยสนัติ   พฒันะเมลอืง 
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9.3.2  กรรมการอิสระ 
หลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระ  ทัง้ด้ำนคณุสมบตัิและกระบวนกำรสรรหำ  บริษัทด ำเนินกำรสรรหำ
ตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรข้ำงต้น  โดยอ้ำงอิงคณุสมบตัิกรรมกำรอิสระจำกกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท 
 

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพของกรรมกำรอิสระในรอบระยะเวลำบญัชีที่ผำ่นมำ 
-ไมม่ี- 
 

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
-ไมม่ี- 

 
9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทก ำหนดนโยบำยและจรรยำบรรณฯ ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนท่ีรับทรำบข้อมลูภำยในน ำข้อมลูไป
ใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนและผู้อื่น โดยสื่อสำรกำรใช้ข้อมลูภำยในคู่มือกำรก ำกบัดแูลกิจกำรให้ผู้ที่เก่ียวรับทรำบอย่ำง
ตอ่เนื่อง ซึง่คณะกรรมกำร คณะผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัท มีหน้ำที่ต้องปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัด ในกรณีที่พบเห็น
กำรปฏิบตัิที่ขดัต่อนโยบำยดังกล่ำวให้รำยงำนผู้บังคบับัญชำหรือฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล หรือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้วแตก่รณี สรุปได้ดงันี ้

 จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ระบุว่ำห้ำมมิให้กรรมกำรและลูกจ้ำงใช้ข้อมูลภำยในเพื่อ
ผลประโยชน์ตนเองและบุคคลภำยนอก ซึ่งข้อมูลภำยในหมำยรวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีกำรเปิดเผยสู่สำธำรณชน
ภำยใต้กฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องก ำหนด 

 จรรยำบรรณวำ่ด้วยกำรรักษำควำมลบัและกำรใช้ข้อมลูภำยใน ระบวุ่ำห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน
ทกุคน หรือบคุคลใดก็ตำมที่รับทรำบข้อมลูภำยในอนัเป็นสำระส ำคญัและมีผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย์ซึ่งข้อมลู
นัน้ยงัไม่ได้เปิดเผยในตลำดหลกัทรัพย์ ภำยใต้ของกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และหลกัเกณฑ์อื่นท่ีเก่ียวข้องมำซือ้ขำยหลกัทรัพย์ก่อนเปิดเผยตอ่สำธำรณชน 

  
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยใน อนัเป็นสว่นส ำคญัในกำรเสริมสร้ำงกำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดี  ดงันัน้ บริษัทจึงก ำหนดนโยบำยกำรป้องกนักำรใช้ข้อมูลภำยในขึน้ เพื่อเป็นกำรป้องกนักำรน ำเอำข้อมูล
ภำยในที่ส ำคญัของบริษัทที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน  ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมีสำระส ำคญั
ดงัตอ่ไปนี ้
1. ข้อมูลภำยในที่ส ำคญัของบริษัท คือ  ข้อมลูที่มีควำมส ำคญัและจูงใจให้ผู้ที่รับรู้ข้อมูลท ำกำรซือ้หรือขำยหุ้น และ

ข้อมูลที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน รวมถึงข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บไว้และยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนเป็นกำร
ชัว่ครำว 

2. แนวทำงและมำตรกำรกำรดแูลกำรใช้ข้อมลูภำยใน  มีดงันี ้
2.1 ห้ำมไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดท ำงบกำรเงิน  เลขำนุกำรบริษัท  เลขำนุกำร

คณะกรรมกำรชุดย่อย หรือบุคคลภำยนอกอื่นๆ ที่ได้รับกำรบอกกล่ำวเก่ียวกับข้อมูลภำยในที่ส ำคญั  เปิดเผย
ข้อมลูที่ส ำคญัที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณชนแก่บคุคลอื่น  รวมทัง้ห้ำมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน  และไม่ท ำกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับหลกัทรัพย์ของบริษัท  อนัเป็นกำร
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เอำเปรียบต่อบคุคลอื่นโดยใช้ข้อมูลภำยในที่ส ำคญัที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน  ไม่ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะ
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น   

2.2  ก ำหนดให้กรรมกำร  และผู้บริหำร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ  จัดท ำและส่งรำยงำนกำรถือ
ครองหลกัทรัพย์ภำยใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ รวมทัง้จดัท ำและจดัสง่รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือ
ครองหลกัทรัพย์  อนัเนื่องมำจำกกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับหลกัทรัพย์ของบริษัท  ภำยใน 3 วนัท ำกำร ตำมมำตรำ 
59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  และรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ที่ออก
โดยบริษัทตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุไตรมำส 

2.3  บริษัทมีหน้ำที่เปิดเผยข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนที่ส ำคญัของบริษัทให้สำธำรณชนรับทรำบโดยทนัที
และทัว่ถึง  ตำมวิธีกำรของตลำดหลกัทรัพย์ฯ  และแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  เพื่อให้แน่ใจว่ำข้อมูล
ขำ่วสำรได้เข้ำถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อยำ่งเทำ่เทียมกนั 

2.4  บริษัทก ำหนดให้พนกังำนทกุคน  ยึดมัน่เก่ียวกับกำรปกป้องรักษำควำมลบัของข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกบักิจกรรม
ตำ่งๆ ในกำรด ำเนินธุรกิจ และห้ำมมิให้แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น  โดยใช้ข้อมลูภำยในที่ส ำคญัที่ยงั
ไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณชน หรือด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 

นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรบริษัท  ก ำหนดนโยบำยกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่มี
ควำมเก่ียวข้อง  โดยอ้ำงอิงตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 
2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ได้ออกประกำศที่ ทจ. 2/2552 ก ำหนดให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำร ต้องรำยงำนให้บริษัททรำบถึงกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีของตนหรือของบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นสว่น
ได้เสียที่ เ ก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท โดยให้มีผลนับตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2552 เป็นต้นไป 
วตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทมีข้อมลูประกอบกำรด ำเนินกำร ตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั ซึ่งเป็น
รำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และอำจมีน ำไปสูก่ำรถ่ำยเทผลประโยชน์ของบริษัท นอกจำกนี ้
กำรท่ีกรรมกำรและผู้บริหำรต้องปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมระมดัระวงัและซื่อสตัย์สจุริต (Fiduciary duties) ซึง่ต้องตดัสนิใจ
โดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในเร่ืองที่ตัดสินใจ ข้อมูลในรำยงำนดังกล่ำวจึงเป็นประโยชน์ต่อกำร
ติดตำมดแูลให้กำรท ำหน้ำที่ของกรรรมกำรและผู้บริหำรเป็นไปตำมหลกักำรดงักลำ่ว 

 

ซึง่ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำรและบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง  ด ำเนินกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียตำมหลกัเกณฑ์และ
วิธีกำรรำยงำน ดงัตอ่ไปนี ้   
 1. รำยงำนครัง้แรกภำยใน 15 วนั นบัจำกคณะกรรมกำรบริษัทได้อนมุตัิแบบรำยงำนฯ 
 2. แจ้งกำรเปลีย่นแปลงข้อมลูทกุๆ ครัง้ ภำยใน 15 วนั นบัจำกวนัท่ีมีกำรเปลีย่นแปลง 

3.  เลขำนกุำรบริษัท รวบรวมข้อมลูเพื่อน ำเสนอประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วนั 
นบัจำกวนัท่ีได้รับรำยงำนฯ 

 

ทัง้นีส้ำมำรถขอรับแบบแจ้งรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำรและบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง  ได้ที่ฝ่ำยก ำกับ
หลกัทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์   หมำยเลขติดต่อ   (038) 447 200 – 15 ต่อ 626, 412  
หรือทำงอีเมล์ ir@thaisteelcable.com  
 

ทัง้นีร้วมถึงกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีส ำคญัต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทด้วย 
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 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
   1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

รายการที่ ชื่อผู้สอบบัญช ี ประเภทของงานตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนของงาน

ตรวจสอบ 

1.  
บจ. ส ำนกังำน อวีำย  

ตรวจสอบบญัชี 1,180,000 

2.  ตรวจสอบ BOI    320,000 

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ 1,500,000 

 
 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

รายการ 
ประเภทของงานบริการอื่น 

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทน 

ของงานบริการอื่น 

ส่วนที่จ่ายไป

ในระหว่างปี

บัญชี 

ส่วนที่จะ 

ต้องจ่าย 

ในอนาคต 

1. บริกำรให้ค ำปรึกษำกฏหมำย บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพำร์ท

เนอร์ส จ ำกดั 
2,165,236.90 - 

2. บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน BOI บจก. เดียบอน พีซ ี 742,268.04 - 

3. บริกำรให้ค ำปรึกษำคดี Outer นำยนิติพฒัน์ เสถียรไพศำล 611,340.21 - 

4. บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน BOI บจก. บำงกอก อินเตอร์เนชัน่แนล 480,000.00 - 

5. บริกำรให้ค ำปรึกษำและพยำนคดี Outer นำยพิทกัษ์  ส ำรำญสขุ 310,000.00 - 

6. IT Consultant Service บจก. คลำวด์คลูสั (ประเทศไทย) 220,000.00 - 

7. ที่ปรึกษำระบบควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั

และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

บจก.เซฟตี ้เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) 
125,000.00 - 

8. บริกำรให้ค ำปรึกษำกฏหมำยศลุกำกร ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั วีเอ็มเอส 120,000.00 - 

9. คำ่ทนำยคดี CEVA เพื่อท ำกำรยดึทรัพย์ นำย ปเนต ไพบลูย์ธนธร 84,050.00 - 

10. ให้บริกำรท่ีปรึกษำกำรคืนอำกรส ำหรับกำร

สงวนสทิธ์ิตำมมำตรำ 12 

บริษัท โปร คอนซลัแทนท์ จ ำกดั 
10,309.28 - 

11. Local content for new product from 

germany 

นำยสมบรูณ์พงษ์ พกุกะเวส 
1,500.00 - 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอื่น (non-audit fee) 4,869,704.43  
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 9.7 การปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

9.7.1 เร่ืองที่ไมไ่ด้ปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  มีดงันี ้

ข้อ เร่ือง แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1 หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร”
คณะกรรมกำรควรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ
มำกกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ใน
กรณีที่ประธำนคณะกรรมกำรไมเ่ป็นกรรมกำร
อิสระ 

ไมส่ำมำรถปฏิบตัิได้ 
เนื่องจำกไมส่อดคล้องและไมเ่หมำะสมกบักำรปฏิบตังิำนจริง 

 

2 หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร” 
คณะกรรมกำรควรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหนง่
ของกรรมกำรไว้อยำ่งชดัเจน โดยระบไุว้ในนโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

3 หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร” 
คณะกรรมกำรควรก ำหนดให้กรรมกำรอิสระมี
วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ตอ่เนื่องไมเ่กิน 9 ปี นบัจำก
วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระ
ครัง้แรก 

4 หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร” 
คณะกรรมกำรควรเลอืกกรรมกำรอิสระด ำรง
ต ำแหนง่ประธำนกรรมกำร 

   
 9.7.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มกีำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุยอ่ยทกุชดุ อยำ่ง
น้อยปีละ  1 ครัง้  ในเดือนกนัยำยน มีกระบวนกำรดงันี ้

1. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  ทบทวนแบบประเมินผลฯ ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

2. คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุยอ่ย ด ำเนินกำรจดัท ำแบบประเมินฯ และน ำสง่เลขำนกุำรคณะฯ 
3. เลขำนกุำรบริษัท รำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
4. คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำด ำเนินกำรปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนให้มีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 
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โดยเกณฑ์และผลประเมินประจ ำปี  2561  เป็นดงันี ้
คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน (รำยคณะและรำยบคุคล) อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้  เพื่อให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำนและด ำเนินกำรปรับปรุงให้มีประสทิธิภำพมำกยิง่ขึน้ 

หมวด
ที่ 

หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 11 75 2 75 
2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 12 75 5 75 
3 กำรประชมุคณะกรรมกำร 9 75 4 75 
4 กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร 7 75 - - 
5 ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 5 75 - - 
6 กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร 6 75 - - 

รวม 50 75 11 75 
 

ช่วงระดบัคะแนน  : 
ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” 

75 ≥ X < 100 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “ดี” 

50 ≥ X < 75 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “เลก็น้อย” 

< 25 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “ไมม่ีกำรด ำเนินกำร” 

หมำยเหต ุ: แบบประเมินฯ ท่ีจดัท ำขึน้  อ้ำงองิจำกแบบประเมินฯ ของฝ่ำยพฒันำธรรมำภิบำลเพื่อตลำดทนุ ตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ กมุภำพนัธ์ 2558 

 
ซึง่ผลประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  ประจ ำปี  2561 สรุปได้ดงันี ้

รายคณะ รายบุคคล 

 
91.48% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 

 
91.48% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน (รำยคณะและรำยบคุคล) อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำนและปรับปรุงตอ่ไป 

 
ซึง่ผลประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ประจ ำปี  2561 สรุปได้ดงันี ้

สว่น
ที ่

หวัข้อกำรประเมิน 

จ านวนข้อ (ผลประเมิน) ส่วนที่ 
1 

จ านวนข้อ (ผลประเมิน) ส่วนที่ 
2 

หมำยเหต ุ

ใช ่ ไมใ่ช ่
เพียง
พอ 

ไม ่
เพียง
พอ 

ท ำ
แล้ว 

ไม่
แนใ่จ 

ไมไ่ด้
ท ำ 

ใน 
ระหวำ่ง 
ปีไมม่ี 
กรณี

ดงักลำ่ว 

 

1 
กำรท ำหน้ำที่โดยรวมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

10 1* 10 - 
    

* ข้อ 9 ยงัไมม่กี ำหนดระยะ
เวลำนำนสดุที่ AC จะอยูใ่น

วำระอยำ่งตอ่เนื่อง 

2 
กำรปฏิบตัิหน้ำที่เฉพำะด้ำน 
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ     

65 - 1** 7 

**ข้อ 2.10 จดัให้มีกำร
ประเมินคณุภำพงำน

ตรวจสอบฯ โดยผู้ประเมิน
อิสระภำยนอกทกุๆ 5 ปี 

รวม 10 1 10 - 65 - 1 7  
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ หัวข้อการประเมิน วัตถุประสงค์ จ านวนข้อ 

1 กำรท ำหน้ำที่ โดยรวมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. เพื่อเป็นแนวทำงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงและ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำมีลักษณะ
สนบัสนนุกำรท ำงำนอยำ่งมีประสทิธิภำพหรือไม่ 

2. เพื่อพิจำรณำสภำพแวดล้อมทัว่ไปวำ่เอือ้ตอ่กำรท ำหน้ำที่หรือไม่ 

21 

2 กำรปฏิบตัิหน้ำที่เฉพำะด้ำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. เ พื่ อ เ ป็ นแนวทำ งกำ รพิ จ ำ รณำกำ รป ฏิบัติ ห น้ ำที่ ข อ ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำในรอบปีที่ผ่ำนมำได้ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบอยำ่งครบถ้วนหรือไม่ 

73 

รวม 94 
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คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน (รำยคณะและรำยบคุคล) อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำนและปรับปรุงตอ่ไป 

หมวด หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 4 75 3 75 
2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  

 ด้ำนกำรสรรหำ 
 ด้ำนก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 
2 
3 

 
75 
75 

 
2 
3 

 
75 
75 

3 กำรประชมุคณะกรรมกำร 5 75 5 75 
4 กำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 4 75 4 75 
5 ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 3 75 3 75 
6 กำรพฒันำตนเองของคณะกรรมกำร 5 75 5 75 

รวม 26 75 25 75 
 
ช่วงระดบัคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” 
75 - 99 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “ดี” 
50 - 74 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “พอสมควร” 
25 - 49 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “เลก็น้อย” 

ต ่ำกวำ่ 25 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “ไมม่ีกำรด ำเนินกำร” 

หมำยเหต ุ: แบบประเมินฯ ที่จดัท ำขึน้  อ้ำงองิจำกแบบประเมินฯ ของฝ่ำยพฒันำธรรมำภิบำลเพื่อตลำดทนุ ตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ กมุภำพนัธ์ 2558 

 
ซึง่ผลประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  ประจ ำปี  2561 สรุปได้ดงันี ้

รายคณะ รายบุคคล 

 
97.60% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 

 
97.75% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 
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คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน (รำยคณะและรำยบคุคล) อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำนและปรับปรุงตอ่ไป 

หมวด
ที่ 

หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 5 75 2 75 
2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำร 
4 75 5 75 

3 กำรประชมุคณะกรรมกำร 6 75 4 75 
รวม 15 75 11 75 

 
ช่วงระดบัคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” 

75 ≥ X < 100 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “ดี” 

50 ≥ X < 75 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “เลก็น้อย” 

< 25 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “ไมม่ีกำรด ำเนินกำร” 

หมำยเหต ุ: แบบประเมินฯ ท่ีจดัท ำขึน้  อ้ำงองิจำกแบบประเมินฯ ของฝ่ำยพฒันำธรรมำภิบำลเพื่อตลำดทนุ ตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ กมุภำพนัธ์ 2558 

 
ซึง่ผลประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  ประจ ำปี  2561 สรุปได้ดงันี ้

รายคณะ รายบุคคล 

 
97.92% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 

 
97.73% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน (รำยคณะและรำยบคุคล) อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำนและปรับปรุงตอ่ไป 

หมวด
ที่ 

หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

คะแนนมาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงสร้ำงและคณุสมบตัิของคณะกรรมกำร 2 75 1 75 
2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำร 
5 75 4 75 

3 กำรประชมุคณะกรรมกำร 5 75 4 75 
รวม 12 75 9 75 

 
ช่วงระดบัคะแนน  : 
ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” 

75 ≥ X < 100 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “ดี” 

50 ≥ X < 75 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “เลก็น้อย” 

< 25 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดบั “ไมม่ีกำรด ำเนินกำร” 

หมำยเหต ุ: แบบประเมินฯ ท่ีจดัท ำขึน้  อ้ำงองิจำกแบบประเมินฯ ของฝ่ำยพฒันำธรรมำภิบำลเพื่อตลำดทนุ ตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ กมุภำพนัธ์ 2558 

 

ซึง่ผลประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง  ประจ ำปี  2561 สรุปได้ดงันี ้
รายคณะ รายบุคคล 

 
93.54% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 

 
93.06% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 
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9.7.3  กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมนิผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรับปรุงประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัิหน้ำที่อยำ่งตอ่เนื่อง  

หัวข้อ หัวข้อการประเมิน 

 
คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลคะแนน 
ประจ าปี 

2561 
(ร้อยละ) 

1 ควำมเป็นผู้น ำ 10 10.00 

2 กำรก ำหนดกลยทุธ์ 10 10.00 

3 กำรปฏิบตัิตำมกลยทุธ์ 10 10.00 

4 กำรวำงแผนและผลปฏิบตัิทำงกำรเงิน 10 9.69 

5 ควำมสมัพนัธ์กบัคณะกรรมกำร 10 10.00 

6 ควำมสมัพนัธ์กบัภำยนอก 10 9.79 

7 กำรบริหำรงำนและควำมสมัพนัธ์กบับคุลำกร 10 9.90 

8 กำรสบืทอดต ำแหนง่ 10 9.79 

9 ควำมรู้ด้ำนผลติภณัฑ์และบริกำร 10 10.00 

10 คณุลกัษณะสว่นตวั 10 9.90 

รวม 100 99.06 
 
ช่วงระดบัคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

90 - 100 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร อยูใ่นระดบั “ยอดเยี่ยม” 

80 ≥ X < 90 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร อยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” 

70 ≥ X < 80 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร อยูใ่นระดบั “ดี” 

60 ≥ X < 70 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร อยูใ่นระดบั “พอสมควร” 

50 ≥ X < 60 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร อยูใ่นระดบั “ผำ่น” 

< 50 กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร อยูใ่นระดบั “ต้องด ำเนินกำรปรับปรุง” 

   
 9.7.4  กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 

กรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรปฐมนิเทศและกำรอบรมให้กบักรรมกำร โดยมีนโยบำยสรุปได้
ดงันี ้ 
1. ก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหมท่กุครัง้ โดยมอบหมำยให้เลขำนกุำรบริษัท น ำเสนอเอกสำรและข้อมลูที่

เป็นประโยชน์ตอ่กำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ ได้แก่ คู่มือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน คู่มือหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำร (ซึ่งประกอบด้วยจรรยำบรรณของบริษัท) ข้อบงัคบับริษัท โครงสร้ำงทนุ โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้น ผลกำร
ด ำเนินงำน กฎหมำย ข้อพงึปฏิบตัิที่ดี กฎเกณฑ์ตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และหลกัสตูรกำรอบรมกรรมกำร รวมทัง้ข้อมลู
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อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นีเ้พื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจและกำรด ำเนินงำน
ด้ำนตำ่งๆ ของบริษัทให้แก่กรรมกำรท่ีเข้ำรับต ำแหนง่ในบริษัทเป็นครัง้แรก 

2.   มอบหมำยให้บริษัทอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่กรรมกำรใหม่ในกำรเข้ำเยี่ยมชมกิจกำร เพื่อให้เข้ำใจกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึน้ 

3. สง่เสริมให้กรรมกำรได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในหวัข้อหรือหลกัสตูรที่จะเพิ่มพนูควำมเข้ำใจในบทบำท หน้ำที่และ
ภำรกิจ  ภำยใต้แผนงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงสม ่ำเสมอ  โดยกรรมกำรสำมำรถเข้ำรับกำรอบรมที่
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  โดยบริษัทเป็นผู้ด ำเนินกำรและ
รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด  เพื่อให้มีกำรปรับปรุงและกำรปฏิบตัิหน้ำที่อยำ่งตอ่เนื่อง  

 

และเพื่อให้กรรมกำรทุกท่ำนมีศกัยภำพสำมำรถขบัเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตำมวิสยัทศัน์ และภำรกิจของบริษัท ที่
ก ำหนดไว้ได้นัน้  คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยสง่เสริมให้กรรมกำรพฒันำควำมรู้และทกัษะตำ่งๆ อยำ่งตอ่เนื่อง ทัง้
ในแง่กำรก ำกบัดแูลกิจกำร ภำวะอตุสำหกรรม ธุรกิจ  เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนบัสนนุกำร
ปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพของกรรมกำร  ทัง้นีก้รรมกำรบริษัทต้องเข้ำรับกำรอบรมในหลกัสูตรที่เก่ียวข้อง
อยำ่งน้อย 1 ทำ่นตอ่ปี 
 
ผู้บริหำร 
บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำบุคลำกร ตำมปรัชญำ “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกนั” ซึง่แสดงให้เห็นได้ว่ำ
บริษัทมีควำมตัง้ใจที่จะพฒันำทรัพยำกรบคุคลให้เติบโต และขบัเคลื่อนองค์กรให้บรรลเุป้ำหมำยทำงธุรกิจ ดงันัน้ 
บคุลำกรทุกคนจะได้รับกำรพฒันำตำมสำยอำชีพของตนเอง เพื่อให้สำมำรถเจริญเติบโตไปพร้อมกบัองค์กรอย่ำง
ยัง่ยืน 
 

โดยผู้บริหำรจะได้รับกำรพฒันำกำรอบรมตำมสำยอำชีพ (Training Road map) อยำ่งตอ่เนื่องทกุปี 
 
9.7.5  กำรประชมุคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษัทจดัให้มกีำรประชมุอยำ่งน้อย 6 ครัง้ตอ่ปี โดยก ำหนดตำรำงกำรประชมุไว้เป็นกำรลว่งหน้ำตลอด
ทัง้ปี และแจ้งให้คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบ อำจมีกำรประชุมพิเศษตำมควำมเหมำะสม โดยก ำหนดวำระกำร
ประชมุ แจ้งให้สมำชิกทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วนัท ำกำรก่อนถึงวนัประชมุ  และให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องอยำ่งเพียงพอ 
 

ทัง้นีใ้นกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ต้องมีกรรมกำรมำประชมุไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจึง
จะครบเป็นองค์ประชมุ และให้ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำร ในกรณีที่ประธำน
กรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ในกรณีมีรองประธำนกรรมกำรอยู่ ให้รองประธำน
กรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม แต่หำกไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้ หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึง่มำประชมุเลอืกกรรมกำรคนหนึง่เป็นประธำนที่ประชมุ 

 

และจ ำนวนองค์ประชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
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กำรวินิจฉยัชีข้ำดของที่ประชมุคณะกรรมกำรให้ถือเสยีงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้ำคะแนนเสียง
เทำ่กนั ให้ประธำนในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เพื่อเป็นเสยีงชีข้ำด 
 

9.7.6  วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.  2535 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท กล่ำวคือ ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นประจ ำปี กรรมกำรบริษัทต้องหมนุเวียนออกจำกต ำแหน่งเป็น
จ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมด โดยให้กรรมกำรท่ีอยูใ่นต ำแหนง่นำนที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง
ก่อน ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะออกไมอ่ำจแบง่ให้ตรงเป็น 3 สว่นได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
และกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งแล้วอำจได้รับเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทนจะคดัเลอืกและเสนอบคุคลที่เหมำะสม ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทและน ำเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 
 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และ
อำจได้รับกำรแตง่ตัง้กลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ตอ่ไปได้อีกตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นวำ่เหมำะสม  
 
คณะกรรมกำรบริษัทจะพ้นจำกต ำแหนง่เมื่อ 
1. เสยีชีวิต 
2. ลำออก 
3. ขำดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย์ 
4. ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตำมข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 21 
5. ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

 

9.7.7  กำรพบปะนกัวิเครำะห์ 
 – ไมม่ี – 
 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม                                    

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยนื 
บริษัทยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้จริยธรรมทำงธุรกิจและหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ควบคู่ไปกับกำรดูแล
รักษำสิง่แวดล้อมและสงัคมอยำ่งตอ่เนื่อง โดยค ำนงึถึงผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสยีที่เก่ียวข้องตลอดจนท ำกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อ
มีสว่นในกำรดูแลสิ่งแวดล้อมกำรสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีของคนในสงัคมและชุมชนเพื่อน ำไปสูก่ำรพฒันำธุรกิจอย่ำง
ยัง่ยืนโดยมีนโยบำยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดงันี ้
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กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
บริษัทด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง ตำมกฎหมำย ข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้อง  เปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญ โปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบได้ ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี  จรรยำบรรณธุรกิจ และหลกัปรัชญำของบริษัท  
โดยค ำนงึถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 
กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
บริษัทสง่เสริมกำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี ด ำเนินกำรแข่งขนัธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม หลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึงกำรสง่เสริมควำมรับผิดชอบต่อ
สงัคมในหว่งโซธุ่รกิจทกุขัน้ตอน 
กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 
บริษัทตอ่ต้ำนกำรทจุริต คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ตลอดจนปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่กำรคอร์รัปชัน่ของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด 
และเข้ำร่วมเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (Collective Action Coalition 
Against Corruption หรือ CAC) 
กำรเคำรพสทิธิมนษุยชน 
บริษัทสนบัสนนุกำรปฏิบตัิตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนษุยชน" และมำตรฐำนสำกลด้ำนสิทธิมนษุยชนอื่นๆ 
นอกจำกนีย้งัมีกำรตรวจสอบประเด็นด้ำนสทิธิมนษุยชนในกำรพิจำรณำดแูลพนกังำน ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรละเมิด
สทิธิมนษุยชน ตลอดจนสนบัสนนุและเคำรพกำรปกปอ้งสทิธิมนษุยชน   
กำรปฏิบตัิตอ่แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 
บริษัทจะปฏิบตัิต่อพนกังำนทกุคนอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเป็นธรรม  จดัให้มีสวสัดิกำร ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำ
มยั อีกทัง้สนบัสนนุควำมคิดในกำรสง่เสริมสิทธิแรงงำน และสวสัดิภำพทำงสงัคมของผู้ ใช้แรงงำน ตลอดจนปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำยกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบักำรรับสมคัรและจ้ำงงำนทกุประกำรอยำ่งเคร่งครัด  
ควำมรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
บริษัทมุง่พฒันำผลติภณัฑ์ที่ไมก่่อให้เกิดอนัตรำยตอ่ผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ภำยใต้เง่ือนไขที่เป็น
ธรรมและให้ข้อมูลผลิตภณัฑ์อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินควำมเป็นจริง รักษำควำมลบัของลกูค้ำไม่น ำไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในทำงมิชอบ 
กำรร่วมพฒันำชมุชนและสงัคม 
บริษัทถือเป็นภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส ำคญัในกำรสนบัสนนุให้มีกำรจดักิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม  
สิ่งแวดล้อมและพฒันำชุมชน  เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีในสงัคมไทยในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง  เพื่อเป็นกำร
ตอบแทนและคืนก ำไรสูส่งัคม   
กำรจดักำรสิง่แวดล้อม 
บริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญั  โดยมีกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม ควำม
ปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในกระบวนกำรธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและมี
ประสทิธิภำพ 
นวตักรรมและกำรเผยแพร่นวตักรรม 
บริษัทสนบัสนนุกำรสร้ำงสรรค์  กำรพฒันำนวตักรรมที่สร้ำงควำมสมดลุของกำรด ำเนินธุรกิจกบัสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้
ธุรกิจเติบโตอยำ่งยัง่ยืน 
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ทัง้นี ้บริษัทได้สง่เสริมให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนรับทรำบ และปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่วข้ำงต้น เพื่อให้
บรรลวุตัถปุระสงค์และมีสว่นร่วมในควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมอยำ่งยัง่ยืนตอ่ไป 
 
 

10.1.1  ภำรกิจ ปรัชญำ คณุคำ่ 
ภารกิจของบริษัท "ด้านองค์กร - มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้"  ซึง่มุง่มัน่และสง่เสริมให้บคุลำกรของ
บริษัทได้มีกำรพฒันำตนเองอยำ่งตอ่เนื่องทัง้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำนและกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั  เป็นไป
ตำมปรัชญำของบริษัทและรู้จกัคุณค่าของคน สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ  เพื่อใช้เป็น
แนวคิดและแนวทำงในกำรปฏิบตัิด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมตำมแนวทำงกำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนื 
 

ปรัชญา 
สร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต 

สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องท้ังหมด 
คนและองค์กรทีเ่ติบโตไปพร้อมกัน 
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดย้ัง 

ร่วมสร้างสรรค์สังคมทีด่ ี
 

10.1.2  กรอบแนวทำงกำรปฏิบตัิ และควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนปี 2561 
ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2561 

1 บริษัทจะปรับปรุงระบบกำรจัดกำร
สิง่แวดล้อมอยำ่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 

1. โครงกำรลดอุณหภูมิควำมร้อนภำยในโรงงำนเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีตลอดจน
สภำพแวดล้อมและสุขอนำมัยของพนักงำน ทัง้ ย ัง เ น้นด้ำนกำรประหยัด
พลังงำนและลดค่ำใช้จ่ำยในระยะยำวของบริษัท  

2. โครงกำรลดกำรใ ช้  LPG เพื่อลดกำรใ ช้  ในกระบวนกำรหลอมละลำย 
ส ำหรับ เค ร่ืองจ ัก รที ่ ใ ช้   LPG 100%  ทั ง้ นี ย้ ัง เ น้นกำรลดกำรประหย ัด
พลังงำนและลดค่ำใช้จ่ำยรวมไปถึงกำรลดกำรปลดปล่อยก๊ ำซเ รือนกระจก
ในระยะยำวของบริษัทอีกด้วย  

3. โครงกำร Inverter Air  Condit ion เพื่อลดค่ำไฟฟ้ำและค่ำบ ำ รุงรักษำรวม 
ทัง้นี ย้ัง เป็นกำรตอบสนอง เพื่อน ำเทคโนโลยีใหม่เพื่อ เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ท ำควำมเย็นป้องกันผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนจำก R22  เ ป็น 
R410  ซึ่งไม่ท ำลำยชัน้บรรยำกำศโอโซน  

4. โครงกำร Solar Roof Top เ ป็นโครงกำรที่ เ น้นกำรน ำพลังงำนพลังงำน
ทดแทนที่ยั่งยืน อย่ำงพลังงำนแสงอำทิตย์  มำเปลี่ยนเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ  ที่
สำมำรถน ำมำใ ช้ ได้ภำยในบริษัท   อีกทั ง้ยัง เ ป็นพลังงำนสะอำด สำมำรถ
ส ร้ำ งกระแสไฟฟ้ำ โดยโรง ไฟฟ้ำ โซล่ำฟำ ร์ม  ที ่ ไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพ
ภูมิอำกำศโลกและช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์  

5. โครงกำรรณรงค์และใ ห้ควำม รู้ ด้ำนสิ่งแวด ล้อมใหม่ๆ  อย่ำ งต่อ เนื่อง เ ป็น
ระยะเพื่อ เพิ่มควำมตระหนัก ด้ำนสิ่งแวดล้อมส ำหรับพนักงำนและช่วยใ ห้
รับ รู้วิทยำกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ  เพิ่มขึ น้  เช่น  หำกแยกขยะคุณจะได้

http://www.thaisteelcable.com/company_profile_th.php?aboutusid=2
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2561 
อะไร?, วิธีลดโลกร้อนด้วยกำรประหยัดน ำ้และพลังงำน ,  GO GREEN, 
ต้นเหตุปล่อยก๊ำซเ รือนกระจกในไทย ,  องค์ประกอบ “ ผลิตภัณฑ์สีเขียว ” 
หรือ  Green Product, 9  อันดับ ขยะย่อยสลำยยำก ,  SMART CITY, 
สำรพัดวิ ธี  ประหยัดไฟ ลดใช้พลังงำนในบ้ำน ,  กำรตลำดเพื่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Marketing), ภำรกิจใ ช้ทิชชู่  3  แผ่น ช่วยโลกได้ ,  ใ ช้กระดำษครบ 
2  หน้ำ ,  พลังของคุณช่วยพยุงโลกของเรำ เป็นต้น  

6. TSC Green Industry : กระทรวงอุตสำหกรรมได้ให้กำรรับรองกำรเป็น
อุตสำหกรรมสีเขียว ในระดับ 4  ของบริษัทเป็นที่ เ รียบร้อยแล้วในปัจจุบัน  

7. Carbon Footprint Organization: บริษัทส่ง เส ริมมุ่งมั ่น  และใ ห้
คว ำมส ำ ค ัญก ับภำ ว ะ โ ลก ร้ อน  ซึ ่ง ค ำ ร์ บ อนฟุตพ ริ น้ ท์ข อ ง อ ง ค์ก ร  เ ป็ น
เคร่ืองมือที่ท ำใ ห้องค์กรในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถวัดปริมำณก๊ำซเ รือน
กระจกที่ เ กิดจำกกิจกรรมในรูปแบบของคำ ร์บอนไดออกไซด์ที่ เ ทียบเท่ำ 
แล้วน ำผลที่ ได้ไปใช้ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร และด ำ เนินกิจกรรม
เ พื ่อ ลด ก ำ ร ใ ช้ พ ล ัง ง ำ นแ ละ ลดกำ รปล ่อ ย ก๊ ำ ซ เ รื อ น ก ร ะ จก ได้ อ ย ่ำ ง มี
ประสิทธิภำพ ดังนัน้ทำงหน่วยงำนภำครัฐจึงได้สนับสนุนให้ด ำเนินกำรด้ำน
คำร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรตำมแนวทำงที่  อบก. พัฒนำขึน้  เพื่อรองรับส
นุนกำรจัดท ำเพื่อให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรบริโภคพลังงำนในภำค
กำรผลิตไปสู่ควำมยั่งยืนและส่งผลกระทบในเชิงบวก และยังแสดงให้เห็น
ว่ำ  

   (1)  บริษัทมีกำรค ำนวณคำร์บอนฟุตพรินท์อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนโลก  
   (2)  บ ริษัท ไ ด้ รับใบประกำศเกียรติคุณจำก  TGO ในฐำนะที่บ ริษัท  ร่ วม

โครงกำรฯ  
    (3) บริษัทมี กิจกรรมรณรงค์ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเ รือนกระจกซึ่ง เ ป็นส่วน

ส ำคัญของกำรลดโลกร้อนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
    (4)  บริษัทปฏิบ ัติต ำมหล ักมำตรฐำนสำกลและ เ ป็น ไปตำมนโยบำย

สิ่งแวดล้อมที่ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงดี   
8. TSC CO2  Reduction : บริษัทมีส่วน ร่วมในกำรบริหำรจัดกำรลดกำร

ปล่อยก๊ำซ CO2   รวมถึง เ ป็นส่วนหนึ่ง ในกำรสนับสนุน และส่ง เสริมควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และควำมใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตำมนโยบำยของบริษัท  

    (1)   เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรลดกำรปล่อย
ก๊ำซ CO2 

    (2) เพื่อด ำ เนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ กำรใ ช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่
ส่งผลกระทบกำรปล่อยก๊ำซ CO2 

    (3)   เพื่อสนับสนุนและร่วมมือในกำรส่งข้อมูลและเตรียมควำมพร้อมในกำร
รับตรวจสอบจำกทำงลูกค้ำ  
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2561 
    (4)   เพื่อด ำเนินกำรก ำหนดนโยบำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเ รือนกระจกของ

บริษัท  
    (5)   เพื่อก ำหนดเป้ำหมำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ CO2  ในแต่ละปี  
    (6)   ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรช่วยกันลดกำรปล่อย

ก๊ำซ CO2  ให้บรรลุเป้ำหมำย  
    (7)   เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี ในมุมมองของลูกค้ำ  
กำรสื่อสำร : ประชุม Management Review ประจ ำปี ,  ประชุม ISO14001 
                 ประจ ำไตรมำส  
กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ  :  ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001  ประจ ำไตรมำส  
ข้อมูลกำรชีว้ัดกำรด ำเนินกำร  : กำรด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ ก ำหนดไว้  

2 บริษัทจะส่งเสริมกำรน ำวัสดุใช้แล้ว
กลบัมำใช้ใหม ่

1. โครงกำรแยกถัง ปันสขุ  : เพื่อลดต้นทุน สนับสนุนแนวคิดในกำรลดพลงังำนให้เกิด
ประโยชน์ คนในองค์กรสำมำรถแยกขยะตำมประเภทได้อย่ำงถูกต้อง รวมถึงช่วยลด
ปริมำณขยะที่เพิ่มมำกขึน้ รวมถึงลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่อย่ำงจ ำกดั และ
สนองตอบนโยบำยสิง่แวดล้อมฯ 

2. โครงกำรณรงค์กำรทิง้ขยะแยกประเภท 3R เป็นโครงกำรที่จัดท ำขึน้เพื่อรณรงค์
พนกังำนให้มีจิตส ำนกึในกำรแยกขยะเพื่อสะดวกในกำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ ซึ่งเน้นกำร
แยกขยะทกุประเภทในโรงงำน   

กำรสือ่สำร : ประชมุ Management Review ประจ ำปี, ประชมุ ISO14001 ประจ ำไตรมำส 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิ : ตรวจสอบในที่ประชมุ ISO14001 ประจ ำไตรมำส 
ข้อมลูกำรชีว้ดักำรด ำเนินกำร  : กำรด ำเนินกำรได้ตำมเปำ้หมำยที่ก ำหนดไว้ 

3 บริษัทจะสนบัสนุนกำรด ำเนินกิจกรรม
อำสำที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำชุมชน
สังคมและกำ รบ ำ เ พ็ญประ โยช น์
สำธำรณะ 

1.  TSC feel Good 2017 (มอบคอมพิวเตอร์ให้กบัศนูย์สร้ำงโอกำสะพำนพระรำม 8)

มอบคอมพิวเตอร์ให้กบัศนูย์สร้ำงโอกำสสะพำนพระรำม 8  เพื่อใช้เป็นสื่อกำรเรียนกำร

สอนให้กบัเด็กๆ ในชมุชนตอ่ไป 

2.  TSC Donation Table Calendar 2018 (ปฏิทินเก่ำ เรำขอ)  เปิดรับบริจำคปฏิทินตัง้

โต๊ะทกุรูปแบบท่ีไมใ่ช้งำนแล้วจำกพนกังำน สง่มอบให้กบัโรงเรียนสอนคนตำบอดกรุงเทพ 

เพื่อน ำไปผลติเป็นหนงัสอือกัษรเบรลล์สำหรับคนตำบอด 

3.  TSC Blood Donation #18 & 19  กิจกรรมประจ ำทกุปีร่วมกบัสภำกำชำดไทย (สำขำ

อมตะนคร จ.ชลบรีุ) ตัง้หน่วยรับบริจำคโลหิตในบริษัท ซึ่งในปีนีใ้ช้ช่ือกิจกรรมว่ำ TSC 

บริจำคโลหิต ครัง้ที่18 (2017) และ TSC บริจำคโลหิตครัง้ที่ 19 (2018) กำรบริจำคโลหิต

นี ้ นอกจำกจะสง่เสริมและสนบัสนุนให้พนกังำนได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว  ยงัเป็น

โอกำสให้พนกังำนได้ร่วมกนัท ำควำมดี เพ่ือสมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกิติ์พระบรมรำชินีนำถ 

4.  TSC Donation Office Equipment 2018  (มอบอปุกรณ์ส ำนกังำน ให้แก่ สภ.พำน

ทอง จ.ชลบรีุ)  มอบอปุกรณ์ส ำนกังำนให้แก่สถำนนีต ำรวจภธูรพำนทอง เพื่อใช้ประโยชน์
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ในงำนรำชกำร 

5.  TSC The Giving (ต่อเติมโรงขยะรีไซเคิล)  TSC ร่วมกบั บริษัท พีทลูลิ่ง จ ำกดั มอบ

เงินเงินมลูคำ่ 19,000 บำท ให้กบัศนูย์สร้ำงโอกำสสะพำนพระรำม 8  เพื่อตอ่เติมโรงขยะรี

ไซเคิลส ำหรับชมุชน 

6.  TSC Feel Good 2018 (มอบพืน้สนำมเด็กเลน่)  มอบพืน้สนำมเด็กเลน่ให้กบัศนูย์

สร้ำงโอกำสสะพำนพระรำม 8  เพื่อใช้เป็นพืน้ท่ีให้เด็กๆ ได้ฝึกพฒันำกำร และทกัษะตำ่งๆ 

และเป็นมมุให้เด็กไดท ำกิจกรรมร่วมกนั 

7. TSC วิ่งเพื่อกำรกุศล (2018)  จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อกำรกุศล รวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อ

บริจำคเงินให้กบั สถำนสงเครำะห์คนพิกำรบ้ำนกำรุณยเวศย์ ท่ี อ.บำงละมงุ จ.ชลบรีุ เป็น

จ ำนวนเงินทัง้หมด 11,631 บำท 

กำรสือ่สำร : 

1. พนกังำนสำมำรถรับรู้ข่ำวสำรของบริษัทผ่ำนทำงประกำศ, อีเมล, ประชุมหน้ำแถว, 

ประชุมในฝ่ำย, บอร์ดประชำสมัพนัธ์, TSC Line@, Facebook fan page,  VTR ณ โรง

อำหำร 

2. พนกังำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ผ่ำนทำงกิจกรรม MD

เล่ำให้ฟัง ซึ่งพนักงำนจะได้ทรำบข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวในองค์กร  รวมทัง้

อตุสำหกรรมในภำครวมได้ และเป็นช่องทำงกำรสือ่สำรระหวำ่งผู้บริหำรและพนกังำน 

4 บริษัทเปิดโอกำสให้ชุมชนและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในกำรให้ข้อคิดเห็น
หรือข้อร้องเรียนต่ำงๆ ที่เป็นผลมำจำก
กำรด ำเนินงำนของบริษัทเพื่อน ำมำ
พิจำรณำแก้ไข/ปรับปรุงกำรด ำเนินกำร
มิให้เกิดผลกระทบในทำงลบ และสร้ำง
ควำมเสียหำยต่อชุมชนและสังคมทัง้
โดยทำงตรงและทำงอ้อม 

ไมม่ีข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนตำ่งๆ จำกชมุชนและผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 
กำรสือ่สำร : กำรประชมุทบทวนโดยฝ่ำยบริหำรประจ ำปี 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิ : ส ำนกังำนกำรนิคมอมตะนคร 
ตัวชีว้ัดกำรด ำเนินงำน : หนังสือรับรองจำกส ำนักงำนกำรนิคมอุตสำหกรรมอมตะ  
ซิตี ้ชลบรีุ(ปรำศจำกเร่ืองร้องเรียนจำกบริษัทและชมุชนใกล้เคียง) 

5 บริษัทจะพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนิน
ธุรกิจที่สำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับ
กำรเติบโตของธุรกิจอยำ่งตอ่เนื่อง 

TSC Green Industry : บริษัทด ำเนินกำรขอรับรองกำรเป็นอตุสำหกรรมสเีขียวในระดบั 4
จำกกระทรวงอตุสำหกรรมปัจจุบนัได้รับถ้วยรำงวลัและใบประกำศเกียรติคุณเรียบร้อย
แล้วตำมรำยละเอียดข้ำงต้น Carboon footorint Organization : บริษัทได้รับกำรรับรอง
กำรทวนสอบคำร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร จำกองค์กำรบริกำรก๊ำซเรือนกระจก องค์กำร
มหำชน (TGO) ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิ : ตรวจสอบในที่ประชมุ 
ISO14001 ประจ ำไตรมำสข้อมลูกำรชีว้ดักำรด ำเนินกำร  : 1) ถ้วยรำงวลัและใบรับรอง
อตุสำหกรรมสเีขียวระดบั4 2)ใบรับรองคำร์บอนฟตุพรินท์องค์กรจำก TGO 
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6 บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ

และระเบียบที่ เ ก่ียวข้อง  ตลอดจน
เ ปิ ด เ ผย ข้ อมู ลที่ ส ำ คัญ  โป ร่ ง ใ ส 
สำมำรถตรวจสอบได้  

บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรควบคมุภำยใน ไว้ในคูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร ก ำหนดให้
ผู้บริหำรของแต่ละหน่วยงำนต้องมีระบบกำรควบคมุภำยใน และปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบกำรท ำงำนตลอดเวลำ  
กำรสือ่สำร :  
1. สือ่สำรในกำรประชมุผู้บริหำรประจ ำไตรมำส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
2. ก ำหนดให้ฝ่ำยที่เก่ียวข้องจดัท ำแผนงำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัและระเบียบ

ที่เก่ียวข้อง และรำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยฯ ให้ฝ่ำยบริหำรทรำบทกุเดือน 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิ : 
1. แผนงำนตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี 2561 ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ

กฎหมำย ข้อบงัคบัและระเบียบที่เก่ียวข้องทกุเดือน  โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้
ฝ่ำยบริหำรทรำบทุกเดือน และรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบทกุไตรมำส 

2. ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับและระเบียบที่ เ ก่ียวข้อง 
ประจ ำเดือน ในปี 2561 รวม 12 ครัง้ พบกำรปฏิบตัิสอดคล้องกบักฎหมำย 

ข้อมลูกำรชีว้ดักำรด ำเนินกำร : 
1. ปี 2561 ฝ่ำยงำนท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบตัิตำมแผนงำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั

และระเบียบที่เก่ียวข้อง อยำ่งครบถ้วน  
2. กำรรำยงำนประจ ำเดือน ในปี 2561 เร่ืองกำรปฏิบตัิงำนตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัและ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง ได้มีกำรรำยงำนอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนักำล 
ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัและระเบียบที่เก่ียวข้อง ประจ ำเดือน 
ในปี 2561 พบกำรปฏิบตัิงำนสอดคล้องกบักฎหมำยทกุเร่ือง 

7 บริษัทส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
อยำ่งเสรี  ด ำเนินกำรแขง่ขนัธุรกิจอย่ำง
เป็นธรรม   

1. บริษัทได้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้ำ ลูกค้ำ หรือเจ้ำหนี ้อย่ำง
เคร่งครัดและเป็นธรรม กรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่
ค้ำ ลูกค้ำ หรือเจ้ำหนี ้ทรำบ เพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ  มีกำร
สื่อสำรข้อมูลข่ำวสำร ค ำแนะน ำที่ถูกต้อง เพียงพอ ทนัต่อเหตุกำรณ์  ตลอดจนส่ง
มอบสนิค้ำที่มีคณุภำพ ตรงตำมข้อตกลงกบัลกูค้ำในรำคำที่เป็นธรรม ไม่ค้ำก ำไรเกิน
ควร 

2. บริษัทได้เข้ำเยี่ยมบริษัทคู่ค้ำอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกไตรมำส  เพื่อแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะส ำหรับกำรปรับปรุงผลิตภณัฑ์และกำรบริกำร 
ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงทันท่วงที พร้อมทัง้ให้
ข้อแนะน ำในกำรใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ 

กำรสือ่สำร : ให้มีกำรแขง่ขนัรำคำ โดยให้มีกำรเสนอรำคำมำกกวำ่หนึง่รำย     
กำรตรวจสอบปฏิบตัิ : มีกำรบนัทกึเป็นเอกสำรประจ ำเดือนให้ผู้บริหำรอนมุตัิ 
ข้อมลูกำรชีว้ดักำรด ำเนินกำร : ตรวจสอบจำกสรุปกำรเสนอรำคำประจ ำเดือนของกำร
เสนอรำคำ 
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8 บริษัทเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิ

ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริต (CAC) 
 
 
 

ประกำศเจตนำรมณ์ เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2558 
รับรองกำรเป็นสมำชิก  เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2559 
โดยในปี 2560-2561 ได้มีกำรทบทวนนโยบำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง , สื่อสำรและอบรม 
ติดตำมกำรรำยงำนและตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน และในปี 2561 นี ้ได้จัดท ำแบบ
ประเมินตนเองของ CAC (71 ข้อ) แล้ว และอยู่ระหว่ำงรวบรวมเอกสำรอ้ำงอิงที่ใช้ตอบ
แบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมยื่นต่ออำยุรับรองกำรเป็นสมำชิกฯ ภำยในเดือนมีนำคม 
2562 ก่อนที่จะหมดอำยใุนวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2562 ตอ่ไป 
กำรสือ่สำร : MD เลำ่ให้ฟัง, ประชมุผู้บริหำรประจ ำไตรมำส, เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิ : ฝ่ำย IA ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำม Checklist และน ำสง่
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำตำมขัน้ตอน 
ข้อมลูตวัชีว้ดักำรด ำเนินกำร : กำรด ำเนินกำรตำม Checklist ทกุหวัข้อ 

9 บริษัทปฏิบตัิตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำ
ด้ ว ยสิ ท ธิ มนุษ ยชน "  และ
มำตรฐำนสำกลด้ำนสทิธิมนษุยชนอื่นๆ  

บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรไม่เก่ียวข้องกบักำรละเมิดสิทธิมนษุยชน และจรรยำบรรณว่ำ
ด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสิทธิมนษุยชนสำกล ในคู่มือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
โดยก ำหนดให้มีกำรสนบัสนนุกำรปฏิบตัิตำม “"ปฏิญญำสำกลวำ่ด้วยสทิธิมนษุยชน" และ
มำตรฐำนสำกลด้ำนสิทธิมนุษยชนอื่นๆ และให้ผู้บริหำรตรวจสอบประเด็นด้ำนสิทธิ
มนษุยชนในกำรพิจำรณำดแูลพนกังำนด้วย  ทัง้นีไ้ด้จดัให้มีกำรอบรมและวดัผลพนกังำน
ในเร่ืองจรรยำบรรณของบริษัทและนโยบำยกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อน ำไปปฏิบตัิ
เป็นสว่นหนึง่ในกำรด ำเนินงำน และไมส่นบัสนนุกำรละเมิดสทิธิมนษุยชน 
 
นอกจำกนีบ้ริษัทได้เปิดช่องทำงรับค ำร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ ซึ่งสำมำรถร้องเรียนกำร
ได้รับกำรปฏิบตัิอยำ่งไมเ่ป็นธรรม หรือกำรละเมิดสทิธิมนษุยชนได้  
 กำรสือ่สำร :  
1. ในกำรประชมุผู้บริหำรประจ ำไตรมำส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
2. จดัให้มีกำรอบรม และวดัผลพนกังำนในเร่ืองจรรยำบรรณของบริษัทและนโยบำยกำร

ละเมิดสทิธิมนษุยชน  
กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ : แผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2561 ก ำหนดให้มีกำร
ตรวจสอบเร่ืองกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร รวมถึงหวัข้อกำร
ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรไมเ่ก่ียวข้องกบักำรละเมิดสทิธิมนษุยชน และจรรยำบรรณว่ำด้วย
กำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสิทธิมนุษยชนสำกล โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้ฝ่ำย
บริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ ซึ่งผลกำรตรวจสอบไม่พบกำรปฏิบตัิไม่
สอดคล้องกบันโยบำยกำรไมเ่ก่ียวข้องกบักำรละเมิดสทิธิมนษุยชนฯ 
 
ข้อมลูกำรชีว้ดักำรด ำเนินกำร : 
 1.  ปี 2561 บริษัทได้ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรไม่เก่ียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสิทธิมนุษยชนสำกล ในคู่มือ
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หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร อยำ่งครบถ้วน 

2.  ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรไมเ่ก่ียวข้องกบักำรละเมิดสทิธิมนษุยชน
และจรรยำบรรณวำ่ด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสทิธิมนษุยชนสำกล ในปี 2561 
พบวำ่ กำรปฏิบตัิงำนสอดคล้องกบันโยบำยและจรรยำบรรณฯ ท่ีก ำหนดไว้  

10 บริษัทปฏิบตัิตอ่แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 1. มีกำรจดัตัง้สหภำพแรงงำน 
2. บริษัทจดักิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงพนกังำนกับ

ผู้บริหำรเป็นประจ ำทกุปี  เช่น  กิจกรรม MD เลำ่ให้ฟัง เป็นต้น 
3. พฒันำทกัษะและฝึกอบรมพนกังำนตำมแผนกำรฝึกอบรมตำมสำยอำชีพประจ ำปี 2561 
กำรสื่อสำร : พนักงำนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรทำง ประกำศ อีเมล์ ประชุมหน้ำแถว บอร์ด
ประชำสมัพนัธ์ TSC PRIDE News 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิ : เปิดโอกำสให้พนกังำนได้แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
เช่น กลอ่งรับควำมคิดเห็น  กิจกรรม MD เลำ่ให้ฟัง  เพื่อสือ่สำรระหวำ่งผู้บริหำรกบัพนกังำน 
ข้อมลูกำรชีว้ดักำรด ำเนินกำร : ช่องทำงตำ่งๆ ในกำรรับควำมคิดเห็นของพนกังำน 
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11 บ ริ ษั ท จั ด ใ ห้ มี ส วัส ดิ ก ำ ร  ค ว ำ ม

ปลอดภัยและอำชีวอนำมัยส ำหรับ
พนกังำนทกุคนอยำ่งเพียงพอ 

กำรสือ่สำร : บอร์ดขำ่วสำรประชำสมัพนัธ์, ขำ่วสำรควำมปลอดภยัประจ ำสปัดำห์ทำง E-
mail, Line Application, กำรประชมุคณะควำมปลอดภยัฯ ประจ ำเดือน 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิ : ฝ่ำยควำมปลอดภยัฯ ตรวจสอบตำมขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนท่ี
ก ำหนดไว้ 
ตวัชีว้ดักำรด ำเนินงำน : KPI ของฝ่ำยควำมปลอดภยัฯ และวตัถปุระสงค์เป้ำหมำยของ
บริษัทประจ ำปี 2561 
 
 

 
 

ความปลอดภยั 2560 2561 หมายเหตุ 
อุบัติเหตุรุนแรงถึงขัน้หยุด
งำน (รำย)  

0 0  

อบุตัิเหตไุมห่ยดุงำน (รำย)  0 0  
โครงกำรป้องกันอุบัติ เหตุ
ผ่ำนกิจกรรม CCCF และS-
SFM ส ำเร็จตำมแผนงำน 
(%)  

100% 90 % 
(อยู่

ระหว่าง
ด าเนิน
การ) 

เป็นกิจกรรมตำมข้อก ำหนดของ
ลูก ค้ ำ  ( นับ รอบตำม ปีป ฏิทิ น 
สิน้สดุโครงกำรในเดือน ธันวำคม 
2561) 

โ ค ร ง ก ำ ร ม ำ ต ร ฐ ำ น
เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ด้ ำ น ค ว ำ ม
ปลอดภยัผ่ำนกิจกรรม TSC 
Safety Activity ส ำเร็จตำม
แผนงำน (%)  

100% 70 % 
(อยู่

ระหว่าง
ด าเนิน
การ) 

โดยในปี 2561 ได้รับคดัเลือกให้
เป็นที่ปรึกษำกำรด ำเนินกิจกรรม
ให้กบับริษัทในกลุม่ ผู้ผลิตชิน้สว่น
ของ Toyota ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
ติดต่อกัน (นับรอบตำมปีปฏิทิน 
สิน้สดุโครงกำรในเดือน ธันวำคม 
2561) 

12 บริษัทพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิด
อันตรำยต่อผู้ บริ โภค และให้ ข้อมูล
ผลิตภณัฑ์อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกิน
ควำมเป็นจริง รักษำควำมลบัของลูกค้ำ
ไมน่ ำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทำงมิชอบ 

กำรสือ่สำร : Agreement, กิจกรรมตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องประจ ำปี 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิ : ปัญหำคณุภำพผลติภณัฑ์ที่ได้รับแจ้ง จำกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
ข้อมลูชีว้ดักำรด ำเนินกำร : ผลส ำรวจควำมพงึพอใจของลกูค้ำประจ ำปี 2561  ได้คะแนน
ร้อยละ 93.41 ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำ เนื่องด้วยทำงบริษัทก็มีนโยบำยปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรลกูค้ำให้มำกขึน้ และ เพื่อรักษำระดบั
ควำมพงึพอใจให้เพิ่มขึน้อีก 

13 บริษัทมีกระบวนกำรวิเครำะห์ควำม
เสี่ยงและผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 
รวมถึงสนบัสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกร

กำรสือ่สำร : กิจกรรมตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องประจ ำปี  ได้แก่ 
1. กรรม CCCF : เป็นกิจกรรมกำรค้นหำอนัตรำยในพืน้ที่ปฏิบตัิงำน เพื่อท ำกำรปรับปรุง

แก้ไขให้อยู่ในสภำพที่ปลอดภยั โดยก ำหนดให้พนกังำนทกุคนต้องมีส่วนร่วมในกำร
ค้นหำอนัตรำยในพืน้ที่ของตนเอง และมีกำรรำยงำนผลกำรปรับปรุงแก้ไขสภำพพืน้ที่
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อยำ่งประหยดัและมีประสทิธิภำพ ให้ปลอดภยัต่อผู้บริหำรระดบัสงูทรำบ ในกำรประชุมทุกเดือน ท ำให้กำรด ำเนินกำร

เป็นไปตำมเปำ้หมำยครบ 100%  
2. กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย :  เป็นกำรรณรงค์ให้พนักงำนทุกคนปฏิบัติตำม

กฎระเบียบจรำจรอย่ำงเคร่งครัด  เพื่อลดอุบตัิเหตใุนช่วงวนัหยุดยำว ซึ่งกำรด ำเนิน
กิจกรรมช่วยส่งผลให้พนักงำนเดินทำงกลับภูมิล ำเนำและกลับมำท ำงำนอย่ำง
ปลอดภยัในช่วงเทศกำลวนัหยดุยำว 

3. กิจกรรม Safety Talk & Safety Join : เป็นกิจกรรมที่มุง่เน้นให้หวัหน้ำงำนทกุฝ่ำยงำน 
สง่เสริมและรณรงค์ด้ำนควำมปลอดภยัให้กบัผู้ใต้บงัคบับญัชำของตนเอง โดยจดัให้มี
คูม่ือด้ำนควำมปลอดภยัเพื่อใช้ในกำรสือ่สำรประชำสมัพนัธ์ด้วยตนเอง นอกจำกนีย้งั
จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยเข้ำร่วมกำรประชุม Safety Join เพื่อสื่อสำรให้
พนกังำนทุกคนทรำบทัง้ในด้ำนกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภัย ขัน้ตอนกำรปฏิบัติ
อยำ่งปลอดภยั และขำ่วสำรด้ำนอำชีวอนำมยัตำ่งๆ 

4. กิจกรรม Machine Safety : เป็นกิจกรรมที่ปรับปรุงเคร่ืองจักรให้สอดคล้องกับ   
มำตรฐำนควำมปลอดภยัสำกลและข้อก ำหนดลกูค้ำ เพื่อให้เกิดควำมปลอดภยัสงูสดุ
ตอ่ผู้ปฏิบตัิงำนจนท ำให้ไมม่ีอบุตัิเหตเุกิดขึน้และลดผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ี
กำรท ำงำน กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิ : กำรตรวจวดัคณุภำพน ำ้ทิง้ มลพิษทำงอำกำศ 
มลทำงเสียง โดยองค์กรภำยนอกข้อมูลชีว้ัดกำรด ำเนินกำร : ผลกำรตรวจสอบ
มลภำวะประจ ำปี 

14 บริษัทพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ำงควำม
สมดุ ล ข อ ง ก ำ ร ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ กั บ
สิง่แวดล้อม 

1. โครงกำรลดกำรใช้ LPG  : เพื่อลดกำรใช้พลงังำนจำกกำรใช้ก๊ำซ LPG และเพื่อลด
ประเด็นควำมเสีย่งที่เกิดจำกกำรใช้ก๊ำซ LPG 

2. โครงกำร Inverter Air Condition: เพื่อลดกำรใช้พลงังำนป้องกนัผลกระทบด้ำน
สิง่แวดล้อม โดยเปลีย่นจำก R22 เป็น R410 ซึง่ไมท่ ำลำยชัน้บรรยำกำศโอโซน 

3. โครงกำร Solar Roof Top :  เน้นกำรน ำพลงังำนพลงังำนทดแทนที่ยัง่ยืน อย่ำง
พลงังำนแสงอำทิตย์ มำเปลีย่นเป็นพลงังำนไฟฟำ้ ท่ีสำมำรถน ำมำใช้ได้ภำยในบริษัท
ไม่ ส่ ง ผ ลก ร ะ ทบต่ อ สภำพภู มิ อ ำ ก ำศ โ ลก แล ะช่ ว ย ลดก ำ รปล่ อ ย ก๊ ำ ซ
คำร์บอนไดออกไซด์ 

กำรสือ่สำร : ประชมุ Management Review ประจ ำปี, ประชมุ ISO14001  
                 ประจ ำไตรมำส  
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิ : ตรวจสอบในที่ประชมุ ISO14001 ประจ ำไตรมำส 
ข้อมลูกำรชีว้ดักำรด ำเนินกำร  : กำรด ำเนินกำรได้ตำมเปำ้หมำยที่ก ำหนดไว้ 
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2561 
15 บริษัทจะส่งเสริมควำมรับผิดชอบทำง

สงัคม   
กำรสือ่สำร : มีช่องทำงตำ่งๆ ดงันี ้
1.  เปิดโอกำสให้คู่ค้ำและลกูค้ำได้มีสว่นร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัท

อยำ่งตอ่เนื่อง โดยสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัทด้วยตนเอง หรือทำงอ้อม
ด้วยกำรสนบัสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้  โดยมีกำรตรวจสอบควำมเก่ียวโยงและ
เก่ียวข้องระหว่ำงพนักงำนทุกระดับชัน้กับผู้ ขำย ผู้ รับจ้ำงช่วง ผู้ รับเหมำของบริษัท
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภำคในกำรด ำเนิน
ธุรกิจระหว่ำงผู้ขำย ผู้ รับจ้ำงช่วง ผู้ รับเหมำแต่ละรำยของบริษัท ตลอดจนชีแ้จงขอ
ควำมร่วมมือ และตรวจสอบถึงควำมเป็นธรรมในกำรจ้ำงงำนและกำรปฎิบัติตำม
กฎหมำยแรงงำนของผู้ ขำย ผู้ รับจ้ำงช่วง ผู้ รับเหมำ ที่เป็นคู่ค้ำของบริษัท ว่ำยังคง
ควำมเป็นธรรมและปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือไมอ่ยำ่งตอ่เนื่อง 

2.  สือ่สำรให้คูค้่ำรับทรำบช่องทำงกำรร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงกำรบริหำรจดักำร 
3.  จดักิจกรรม เพื่อสร้ำงสมัพนัธภำพระหว่ำงบริษัทกบัคู่ค้ำ เช่น กิจกรรมลดต้นทนุจำก

กำรพฒันำกระบวนกำรผลติ  และกิจกรรมพฒันำสนิค้ำและกระบวนกำรผลติ 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิ : ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนกังำนท่ีเก่ียวข้อง รำยงำนกำรมีสว่น
ได้เสยีของตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้องให้บริษัทรับทรำบทกุครัง้ที่เกิดรำยกำร 
ข้อมูลกำรชีว้ัดกำรด ำเนินกำร  : รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียฯ ที่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ 
ข้อก ำหนด และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

16 บริษัทจะระมัดระวังกำรใช้ทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ 

ใช้สินค้ำและบริกำรท่ีมีลิขสิทธ์ิ/สิทธิบตัร/เคร่ืองหมำยกำรค้ำท่ีถูกต้อง และไม่สนบัสนุน
สนิค้ำหรือกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดกฎหมำยวำ่ด้วยทรัพย์สนิทำงปัญญำ 
กำรสือ่สำร : มีข้อก ำหนดควบคมุกำรสง่ข้อมลูที่เก่ียวกบัทรัพย์สินทำงปัญหำ โดยต้องสง่  
e-mail ทำงเดียว และต้องไมม่ีกำรกระจำยข้อมลูไปช่องทำงอื่น 
กำรตรวจสอบปฏิบตัิ : มีกำรก ำหนดเป็นมำตรฐำนของบริษัท ลกูค้ำ และผู้ผลิต ว่ำจะต้อง
ไมน่ ำข้อมลูไปเปิดเผยกบับคุคลอื่น 
ข้อมลูชีว้ดักำรด ำเนินกำร : ตรวจสอบจำกเอกสำรควบคมุกำรแจกจ่ำย 
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2561 
17 บริษัทจะพัฒนำทักษะและฝึกอบรม

พนกังำน  เพื่อโอกำสในควำมก้ำวหน้ำ
ของพนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่
เลอืกปฏิบตัิ 

จดัอบรมตำมแผนกำรฝึกอบรมตำมสำยอำชีพประจ ำปี 2561 
กำรสือ่สำร : 

1. กำรจัดฝึกอบรมหลกัสตูรต่ำงๆ ให้กับพนกังำน มีกำรแจ้งข้อมูลกำรฝึกอบรมให้กับ
พนกังำนและผู้บงัคบับญัชำของแตล่ะหนว่ยงำนได้รับทรำบล่วงหน้ำผำ่นทำงอีเมล์ 

2. ผู้บริหำรและพนกังำนที่เข้ำรับกำรอบรมจะได้รับทรำบเนือ้หำหลกัสตูร, คู่มืออบรมให้
ท ำกำรศกึษำข้อมลูลว่งหน้ำ เพื่อเป็นกำรปพูืน้ฐำนเนือ้หำก่อนเข้ำรับกำรอบรมได้ 

3. ผู้บงัคบับญัชำทกุทำ่น ท ำกำรตรวจสอบควำมพร้อมของพนกังำนก่อนเข้ำรับกำรอบรม
ทกุครัง้ เพื่อพนกังำนได้รับควำมรู้ตำมสำยงำนได้อยำ่งครบถ้วน 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ : หลงักำรฝึกอบรมในทุกหลกัสูตร จะให้พนักงำนท ำ
แบบทดสอบเพื่อวดัระดบัทกัษะควำมร็หลงักำรอบรม  

 
10.1.3  กำรเช่ือมโยงผู้มีสว่นได้เสยี 

นิยำม 
ผู้มีส่วนได้เสีย  หมำยถึง  บุคคลหรือกลุ่มคนที่สำมำรถสร้ำงผลกระทบและ /หรือได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องขององค์กร 

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ก าหนดตวั
บ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางสื่อสาร 1 2 3 
1.ผู้ ถือหุ้น เจ้ำหนี ้ 
สถำบนักำรเงิน  

• ผลตอบแทน จำกผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีดแีละยัง่ยืน  
• กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
• กำรบริหำรควำมเสีย่ง  
• กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและ
ข้อตกลงตำมสญัญำ  
• กำรได้รับกำรปฏิบตัิที่เทำ่
เทียมและเป็นธรรม  
• ข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน ทนั
ตอ่กำรตดัสนิใจ และโปร่งใส 

• รำยงำน
ประจ ำปี  
• รำยงำนควำม
ยัง่ยืน  
• คูม่ือหลกักำร
ก ำกบัดแูล
กิจกำร 
(ประกอบด้วย
จรรยำบรรณ
ธุรกิจ)  

- • กำรประชมุสำมญั
ผู้ ถือหุ้น  
• Opportunity 
Day 
• เว็บไซต์ IR Press 
Release 
• เปิดเผยข้อมลูใน
เว็บไซต์ตลำด
หลกัทรัพย์ 
• ขำ่วหนงัสอืพิมพ์ 
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ก าหนดตวั
บ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางสื่อสาร 1 2 3 
2. พนกังำน  
 

• ผลตอบแทนและสวสัดิกำร  
• ควำมมัน่คงในหน้ำทีก่ำรงำน  
• กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและ
ข้อตกลงตำมสญัญำจ้ำง  
• กำรพฒันำศกัยภำพ และ
ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำทีก่ำร
งำน  
• กำรจงูใจผำ่นผลตอบแทน
และ/หรือกำรได้รับกำรยอมรับ 
จำกผลส ำเร็จของงำน  
• สภำพแวดล้อมที่ด ีและควำม
ปลอดภยัในท่ีท ำงำน  
• กำรได้รับกำรปฏิบตัิที่เทำ่
เทียมและเป็นธรรม  

• รำยงำน
ประจ ำปี  
• รำยงำนควำม
ยัง่ยืน  
• คูม่ือหลกักำร
ก ำกบัดแูล
กิจกำร 
(ประกอบด้วย
จรรยำบรรณ
ธุรกิจ)   
 

• หลกัสตูร
ฝึกอบรมตำม
สำยอำชีพ  
 

• กำรประชมุ
คณะกรรมกำร
สวสัดิกำร  
• กิจกรรม MD เลำ่
ให้ฟัง  
• ประกำศ อีเมล์ 
อินทรำเน็ต ประชมุ
หน้ำแถว บอร์ด
ประชำสมัพนัธ์ 
TSC PRIDE News 
• กิจกรรม เปิดท้ำย
ขำยของ (วนัธงฟำ้), 
• แบบส ำรวจควำม
พงึพอใจในกำรจดั
กิจกรรมของบริษัท 

   

3.ลกูค้ำ  
 

• คณุภำพตำมมำตรฐำน  
• ต้นทนุท่ีตอบสนอง  
• กำรสง่มอบที่ตรงเวลำ  
• ควำมสำมำรถเชิงวศิวกรรม  
• ระบบกำรบริหำรจดักำร  
• กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและ
ข้อตกลงตำมสญัญำ  
 

• รำยงำน
ประจ ำปี  
• คูม่ือหลกักำร
ก ำกบัดแูล
กิจกำร 
(ประกอบด้วย
จรรยำบรรณ
ธุรกิจ)   
  

• หลกัสตูรกำร
พฒันำระบบ
คณุภำพ 
สิง่แวดล้อม 
และควำม
ปลอดภยั  
 

• กำรประชมุ
รับทรำบนโยบำย
ลกูค้ำประจ ำปี/
ประจ ำเดือน  
• กิจกรรม : 
สมัมนำร่วมกบั
ลกูค้ำ  
• กำรพบปะลกูค้ำ
ประจ ำเดือน  
• เว็บไซต์  
• กำรส ำรวจควำม
พงึพอใจประจ ำปี 
 

   

4. คูค้่ำ  • กำรจดัซือ้จดัจ้ำงที่เป็นธรรม
และโปร่งใส  
• กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและ
ข้อตกลงตำมสญัญำ  
• กำรช ำระเงินท่ีครบถ้วนและ

• รำยงำน
สรุปผลกำร
ประเมินคูค้่ำ
ประจ ำปี  
• คูม่ือหลกักำร

• หลกัสตูร
จรรยำบรรณ
ธุรกิจในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 
และกำรตอ่ต้ำน

• ประชมุคูค้่ำ  
• กิจกรรม : ขยำย
เครือขำ่ยตอ่ต้ำน
กำรทจุริต  
• ประกำศ อีเมล์ 
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ก าหนดตวั
บ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางสื่อสาร 1 2 3 
ตรงเวลำ  
• ควำมสมัพนัธ์เชิงธุรกิจใน
ระยะยำว  

ก ำกบัดแูล
กิจกำร 
(ประกอบด้วย
จรรยำบรรณ
ธุรกิจ)   

กำรทจุริต เว็บไซต์ เจ้ำหน้ำที่
จดัหำ 

5. ชมุชนและ
สงัคม  

• กระบวนกำรผลติที่เป็นมิตร
ตอ่สิง่แวดล้อมและสขุภำพ  
• กำรได้รับกำรชว่ยเหลอื 
สนบัสนนุ และสง่เสริมด้ำน
ตำ่งๆ  
• กำรมีสว่นร่วมเพื่อพฒันำ
ชมุชนและสงัคม  
• กำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขและ
ข้อตกลงที่เก่ียวข้อง  

• รำยงำน
สรุปผลกำร
ประชมุตำมวำระ  
  

 • กิจกรรม : 
กิจกรรมสบืสำน
ประเพณี 
วฒันธรรม และ
ศำสนำในท้องถ่ิน  
• กำรตรวจวดั
คณุภำพ
สิง่แวดล้อม ในพืน้ท่ี
ชมุชนรอบโรงงำน  
• เว็บไซต์ 
เจ้ำหน้ำที่สง่เสริม
กิจกรรม 

   

6. หนว่ยงำน
รำชกำรและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง  

• กำรช ำระภำษีและ
คำ่ธรรมเนียมครบถ้วนตำม
ก ำหนด  
• กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย 
ข้อบงัคบั และข้อตกลงที่
เก่ียวข้อง  
• กำรให้ควำมร่วมมือและให้
กำรสนบัสนนุด้ำนตำ่งๆ  
 

• รำยงำนตำม
กฎหมำยและ
เง่ือนไขใน
ใบอนญุำต  
 

• หลกัสตูร
ฝึกอบรม
ควำมรู้ตำมสำย
อำชีพ  
 

• กำรประชมุ
รับทรำบกฎระเบียบ
ตำ่งๆ  
• กิจกรรม : ร่วม
เป็นสมำชิก
เครือขำ่ยโครงกำร
ตำ่งๆ เข้ำร่วมอบรม 
และสมัมนำ  
• เว็บไซต์ 
เจ้ำหน้ำที่รัฐกิจ
สมัพนัธ์ เจ้ำหน้ำที ่
BOI 

   

7. สือ่มวลชน  • กำรเข้ำถึงข้อมลูที่ถกูต้อง 
ครบถ้วน และตรวจสอบได้  
• กำรมีสว่นร่วมในกำรเปิดเผย
ข้อมลูทำงธุรกิจ  

   • Opportunity day  
• เว็บไซต์ กำรให้
สมัภำษณ์ 
เจ้ำหน้ำที่นกัลงทนุ
สมัพนัธ์ 
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ก าหนดตวั
บ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางสื่อสาร 1 2 3 
8. คูแ่ขง่  • กำรแขง่ขนัอยำ่งเป็นธรรม  

• กำรไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทำง
ปัญญำ  
 

• คูม่ือหลกักำร
ก ำกบัดแูล
กิจกำร 
(ประกอบด้วย
จรรยำบรรณ
ธุรกิจ)    

 • เว็บไซต์ 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย 
เจ้ำหน้ำที่สว่น
งำนวจิยัและพฒันำ
ผลติภณัฑ์ 

   

หมำยเหต ุ: ***ก าหนดตัวบ่งชี ้  1  หมายถงึ ผู้มีส่วนได้เสียที่ "ได้รับ" ผลกระทบจากบริษัท 
 2  หมายถงึ ผู้มีส่วนได้เสียที่ "สร้าง" ผลกระทบให้บริษัท 
 3  หมายถงึ ผู้มีส่วนได้เสียที่ "บริษัทต้องมคีวามรับผิดชอบทางกฎหมาย" 
 

10.1.4  กำรประเมินควำมเสีย่งของธุรกิจ  
บริษัทก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล ติดตำม
กระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ง และรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของกำรบริหำรควำมเสีย่งตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งตอ่เนื่อง กำรประเมินควำมเสีย่งจะค ำนึงถึงกระทบด้ำนกำรเงิน กำรด ำเนินงำน กำร
สง่มอบสนิค้ำ ควำมปลอดภยั และช่ือเสยีง รวมทัง้ให้ควำมส ำคญักบัผลกระทบกำรด ำเนินตำมนโยบำยที่เก่ียวข้อง
กบัควำมรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยจดักลุม่ประเภทควำมเสีย่งเพื่อบริหำรจดักำร ได้แก่ ควำม
เสี่ยงด้ำนกลยทุธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบตัิกำร ควำมเสี่ยงกำรบริหำรจดักำรทำงกำรเงิน  และควำมเสี่ยงกำรปฏิบตัิ
ตำมกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของหนว่ยงำนก ำกบัดแูล รวมทัง้กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง และเลือกกลยทุธ์ใน
กำรตอบสนองควำมเสีย่งที่เหมำะสม เพื่อให้ควำมเสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้                                 
 
นอกเหนือจำกนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญตำม
แนวทำงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจกำรท่ีจดัท ำโดยตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ก ำหนดนโยบำยที่
สอดคล้องกบัหลกักำรดงักลำ่ว ได้แก่ นโยบำยที่จะไมเ่ก่ียวข้องกบักำรละเมิดสทิธิมนษุยชน นโยบำยกำรปฏิบตัิตอ่คู่
ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี ้นโยบำยกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง ตลอดจนนโยบำยกำรไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ โดยจัดท ำอยู่ในคู่มือหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
(www.thaisteelcable.com ภำยใต้หวัข้อ "ข้อมูลส ำหรับนกัลงทุน (Investor Information" / เอกสำรเผยแพร่ 
(Publications)) 

 

 

10.2   การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทปฏิบตัิตอ่คูค้่ำ รวมถึงเจ้ำหนี ้อยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม  ไมใ่ช้อ ำนำจผกูขำด  โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำร
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย อีกทัง้หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
รวมทัง้ปฏิบตัิตำมพนัธสญัญำ  โดยมีแนวปฏิบตัิ  ดงันี ้
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มีความเป็นธรรม 
และเท่าเทียม 

ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญา 

การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมความ
รับผิดชอบทางสังคม 

เปิดโอกำสในกำรท ำ
ธุรกิจให้กบัทกุคูค้่ำ และ
กำรพิจำรณำคดัเลอืกคู่
ค้ำตัง้อยูบ่นพืน้ฐำน
ควำมเสมอภำคและเป็น
ธรรม 
 

ใช้สนิค้ำและบริกำรท่ีมี
ลขิสทิธ์ิ/สทิธิบตัร/
เคร่ืองหมำยกำรค้ำที่
ถกูต้อง และไมส่นบั 
สนนุสนิค้ำหรือกำร
กระท ำที่เป็นกำรละเมิด
กฎหมำยวำ่ด้วย
ทรัพย์สนิทำงปัญญำ 

กำรรับของขวญั  สิง่ของ
หรือประโยชน์อื่นใด  
ต้องปฏิบตัิตำม
จรรยำบรรณวำ่ด้วยกำร
ให้ หรือรับของขวญัหรือ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ 
อื่นใดอยำ่งเคร่งครัด 

ให้โอกำสคูค้่ำที่ด ำเนิน
ธุรกิจถกูต้องตำม
กฎหมำย ระบบ
มำตรฐำนคณุภำพ 
สิง่แวดล้อม ควำม
ปลอดภยั และอำชีว 
อนำมยั  

บริษัทสนบัสนนุคูค้่ำที่มี
ควำมรับผิดชอบตอ่
สงัคม ตลอดจนสง่เสริม
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ร่วมมือกบัคูค้่ำในกำร
พฒันำควำมรับผิดชอบ
ทำงสงัคม 

 
10.3 การต่อต้านการทุจริต 
10.3.1  บริษัทก ำหนดนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต นโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ และจดัท ำจรรยำบรรณธุรกิจ  ซึง่ครอบคลมุ

ประเด็นกำรให้ หรือรับของขวญัหรือทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใด  กำรขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรป้องกนั
กำรใช้ข้อมลูภำยใน 

10.3.2  พนกังำนทกุระดบั ทกุคนของบริษัท จะได้รับกำรอบรมคูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร ซึง่ประกอบด้วยจรรยำบรรณ
ธุรกิจในวนัปฐมนิเทศ ตำมแผนกำรฝึกอบรมตำมสำยอำชีพประจ ำปี  เพื่อปลกูฝังจรรยำบรรณกำรปฏิบตัิงำนของ
องค์กร  ตลอดจนสนบัสนุนให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญ และผลเสียของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำร
คอร์รัปชัน่  อีกทัง้มีกระบวนกำรด ำเนินกำรเมื่อมีกำรร้องเรียนและนโยบำยคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส (รำยละเอียดตำม
คูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร)โดยในปี 2561 ไมม่ีข้อร้องเรียนใดๆ 

10.3.3  กำรปฏิบตัิแบบกลุม่ควำมร่วมมือ 
 บริษัทไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำน

กำรทจุริต (CAC)  ตัง้แตว่นัท่ี 22 กรกฎำคม 2559 และอยูใ่นระหวำ่งด ำเนินกำรชกัชวนคูค้่ำเข้ำร่วมเป็นภำคี 
 

10.4 การเคารพสทิธิมนุษยชน 
บริษัทสนบัสนนุกำรปฏิบตัิตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนษุยชน" และมำตรฐำน สำกลด้ำนสิทธิมนษุยชนอื่นๆ 
นอกจำกนีค้ณะผู้บริหำรของบริษัทยงัมีกำรตรวจสอบประเด็นด้ำนสิทธิมนษุยชนในกำรพิจำรณำดแูลพนกังำน  และ
เมื่อพบวำ่มีควำมเสีย่งที่จะเข้ำเกณฑ์ควำมเสีย่งตอ่ช่ือเสยีง จะสง่เร่ืองแจ้งไปยงัคณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกนีบ้ริษัท
ได้จดัให้มีกำรอบรม และกำรวดัผลแก่พนกังำนในเร่ืองจรรยำบรรณของบริษัทและนโยบำยกำรละเมิดสิทธิมนษุยชน 
เพื่อน ำไปปฏิบตัิเป็นสว่นหนึง่ในกำรด ำเนินงำน และไมส่นบัสนนุกำรละเมิดสทิธิมนษุยชน 
 
ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดช่องทำงรับค ำร้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทให้พนกังำนสำมำรถสง่ค ำร้องเรียน เร่ืองรำวกำร
ทจุริตคอร์รัปชัน่ กำรไม่ปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ กำรได้รับกำรปฏิบตัิอย่ำงไม่เป็นธรรม  หรือกำรละเมิดสิทธิมนษุยชน 
มำยงัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบได้โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้ำนสิทธิมนษุยชนต่ำงๆ  ที่บริษัทก ำหนดให้มี
แสดงถึงกำรท่ีบริษัทให้ควำมส ำคญักบัควำมโปร่งใสและหลกับรรษัทภิบำลในองค์กรได้เป็นอยำ่งดี 
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กระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบตัิตำมเจตนำรมณ์ที่จะไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชนของพนกังำนของบริษัท และพนกังำนของคูค้่ำ 
บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมสทิธิมนษุยชนและปฏิบตัติำมหลกัมนษุยชนสำกลอยำ่งเคร่งครัด จึงก ำหนดนโยบำยกำรไม่
เก่ียวข้องกบักำรละเมิดสทิธิมนษุยชน และจรรยำบรรณวำ่ด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสทิธิมนษุยชน ไว้ในคูม่ือ
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร  
 

โดยบริษัทก ำหนดให้มีกำรอบรมและวดัผล เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลกัสทิธิมนษุยชนสำกลแก่พนกังำน รวมทัง้
พนกังำนท่ีต้องไปปฏิบตัิงำนในตำ่งประเทศ จะต้องปฏิบตัิไมข่ดัตอ่กฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม
ของประเทศนัน้  
 

ทัง้นี ้ หำกพนกังำน พนกังำนคูค้่ำ หรือผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง พบกำรปฏิบตัิอยำ่งไมเ่ทำ่เทียมกนั หรือกำรกระท ำที่ละเมดิ
สทิธิมนษุยชน สำมำรถแจ้งเบำะแสโดยตรงมำยงัประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือแจ้งเบำะแสในกำรรับและจดักำร
กบัข้อร้องเรียนช่องทำงอื่น ซึง่ได้เปิดเผยกระบวนกำรและช่องทำงบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้
หวัข้อ “ข้อมลูส ำหรับนกัลงทนุ (Investor Information)”)  
 

จำกผลกำรตรวจสอบภำยใน ปี 2561 ไม่พบกำรปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบำยกำรไม่เก่ียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิ
มนษุยชน และจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำย และหลกัสิทธิมนษุยชน และไม่พบเร่ืองร้องเรียนดงักลำ่วแต่
อยำ่งใด 

 
10.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงเป็นธรรม ให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน
และศกัดิ์ศรีของควำมเป็นมนษุย์ ตำมหลกัสิทธิมนุษยชน และจรรยำบรรณที่ดี เพื่อน ำไปสูค่วำมสงบสขุในสงัคม 
ผลกัดนัให้องค์กรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน  ตำมนโยบำยกำรไมเ่ก่ียวข้องกบักำรละเมิดสทิธิมนษุยชนท่ีได้จดัท ำขึน้ 

10.5.1  กำรจ้ำงงำน 
บริษัทไมใ่ช้แรงงำนบงัคบัหรือแรงงำนเด็ก  อีกทัง้จ้ำงงำนโดยไม่เลือกปฏิบตัิในกำรจ้ำงงำน  ไม่เลือกเพศ  เชือ้ชำติ  
ศำสนำ  รสนิยมทำงเพศ  อีกทัง้ด ำเนินกำรจ้ำงงำนตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยำ่งเคร่งครัด 

10.5.2  สทิธิกำรมีสว่นร่วมของพนกังำน 

 พนกังำนมีสทิธิในกำรจดัตัง้สหภำพแรงงำน 

 พนกังำนมีสทิธิในกำรรับรู้ข้อมลูขำ่วสำรอยำ่งเทำ่เทียมกบัผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่อื่นๆ มีช่องทำงดงัตอ่ไปนี ้ประกำศ 
อีเมล์ ประชมุหน้ำแถว บอร์ดประชำสมัพนัธ์ TSC PRIDE News Line@TSC 

 บริษัทเปิดโอกำสให้พนกังำนได้แสดงควำมคิดเห็นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กลอ่งรับควำมคิดเห็น  กิจกรรม MD 
เลำ่ให้ฟัง  เพื่อสือ่สำรระหวำ่งผู้บริหำรกบัพนกังำน 

 บริษัทจะพยำยำมจัดกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ สร้ำงกำรมีสว่นร่วมระหว่ำงพนกังำนกับผู้บริหำรเป็น
ประจ ำทกุปี  เช่น กิจกรรม MD เลำ่ให้ฟัง  เป็นต้น 
 

10.5.3  กำรพฒันำและสง่เสริมพนกังำน 
บริษัทมีแนวทำงในกำรพฒันำทกัษะและฝึกอบรมเพื่อโอกำสในควำมก้ำวหน้ำของพนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมกนัโดย
ไม่เลือกปฏิบตัิและจดัขึน้ในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรอบรมในห้องเรียน (ทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท)  กำร

http://www.thaisteelcable.com/
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สอนหน้ำงำน และกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์  ซึง่จดัตำมแผนกำรฝึกอบรมตำมสำยอำชีพประจ ำปี  โดยในปี 2561 
มีสดัสว่นประเภทหลกัสตูร และสถิติกำรอบรมของพนกังำนในระดบัตำ่งๆ ดงันี ้

ประเภทหลกัสตูร ร้อยละจ านวนชั่วโมงที่อบรม 
กำรพฒันำด้ำนกฎหมำยและควำมปลอดภยั  16.67 
กำรพฒันำด้ำนคณุภำพ  44.79 
กำรพฒันำด้ำนสิง่แวดล้อม 14.58 
กำรพฒันำทกัษะในกำรท ำงำน 16.67 
กำรพฒันำควำมรู้เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ 1.04 
หลกัสตูรกำรบริหำรจดักำร 4.17 
กำรพฒันำหลกัสตูรทัว่ไป 2.08 

 
ระดับ จ านวน (คน) ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย/คน/ปี เป้าหมาย 

ผู้บริหำร 99 10.48 
มุง่เน้นกำรพฒันำทกัษะทำงกำรบริหำรจดักำรงำน

และบคุลำกร 

หวัหน้ำงำน 118 7.29 
มุง่เน้นกำรพฒันำตำมกลุม่สำยอำชีพ รวมทัง้พฒันำ

ทกัษะทำงกำรบริหำร 

ปฏิบตัิกำร 772 6.61 
มุง่เน้นกำรพฒันำทกัษะเชิงเทคนคิและปฏิบตัิ ให้
พนกังำนสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 

รวม 989 7.1  
 

10.5.4  สขุภำพและควำมปลอดภยั 
บริษัทดแูลรักษำสภำพแวดล้อม และจดัระบบกำรปฏิบตัิงำนให้พนกังำนมีควำมปลอดภยัในชีวติ ทรัพย์สนิ รวมถึงมี
สขุอนำมยัที่ดีในกำรปฏิบตัิงำน  โดยก ำหนดนโยบำยด้ำนคณุภำพ อำชีวอนำมยั ควำมปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม 
วิเครำะห์และหำมำตรกำร เพื่อควบคมุควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยัในกำรปฏิบตัิงำน  รวมถึง
จดัให้มีระบบปอ้งกนัมลพิษที่อำจเกิดขึน้ระหวำ่งปฏิบตัิงำน จดัให้มีสถำนท่ีปฏิบตัิงำนท่ีสะอำด สือ่สำรให้ควำมรู้แก่
พนกังำนเก่ียวกบัข้อก ำหนดว่ำด้วยวิธีปฏิบตัิงำนที่ปลอดภยัในกำร และให้มัน่ใจว่ำพนกังำนเข้ำใจและปฏิบตัิตำม
ระเบียบได้อย่ำงถูกต้อง  จดัหำอปุกรณ์ควำมปลอดภยั และอปุกรณ์คุ้มครองควำมปลอดภยัสว่นบคุคลที่จ ำเป็น
ให้แก่พนกังำน  ตลอดจนประเมินควำมเสีย่งด้ำนควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยั 
 

10.5.5  สวสัดิกำร 
บริษัทมีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนกังำนอย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับอตัรำจ่ำยในอตุสำหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนจดัให้มีสวสัดิกำรตำ่งๆ เกินกวำ่ที่กฎหมำยก ำหนด เช่น กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ตรวจสขุภำพพนกังำน เงิน
ค่ำเกษียณอำยงุำน เบีย้ขยนั ค่ำครองชีพ เงินค่ำท ำศพ ค่ำท ำงำนในกะกลำงคืน ค่ำระดบังำน เบีย้ขยนัรำยเดือน 
เบีย้ขยนัตอ่เนื่องประจ ำปี คำ่อำหำร ประกนัสขุภำพและประกนัอบุตัิเหต ุมีกำรสง่เสริมให้จดักิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
ให้พนกังำนได้ผอ่นคลำยจำกกำรท ำงำน และได้ใช้เวลำท ำกิจกรรมตำ่งๆ ร่วมกนั  เพื่อสง่เสริมให้พนกังำนมีควำมรัก
ควำมผกูพนัตอ่องค์กรในระยะยำว 
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บริษัทสนบัสนุนควำมคิดในกำรส่งเสริมสิทธิแรงงำนและสวสัดิภำพทำงสงัคมของผู้ ใช้แรงงำน มีกำรปฏิบตัิตำม
กฎหมำย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรรับสมัครและจ้ำงงำนทุกประกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทได้ก ำหนด
โครงสร้ำงเงินเดือนส ำหรับพนกังำนทกุระดบัและทกุสำยงำนอย่ำงชดัเจน และมีกำรปรับขึน้ตำมผลกำรปฏิบตัิงำน
ของพนกังำนในแตล่ะปี   
 

10.5.6  นโยบายการเลิกจ้าง 
 บริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรจดัท ำนโยบำยเลกิจ้ำงไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำ กำรเลิกจ้ำงที่

เกิดจะเป็นไปโดยยตุิธรรม และไมข่ดักบักฏหมำย ตลอดจนรักษำสทิธิอนัพงึมีพงึได้ของพนกังำนอยำ่งเต็มที่ 
 
10.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

คณะกรรมกำรบริษัทยึดหลกัและด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรตลำดที่เป็นธรรม   ที่จะตอบสนองควำมพึงพอใจของ
ลกูค้ำ ซึง่เป็นผู้ซือ้ผลติภณัฑ์โดยตรงจำกบริษัท รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลติภณัฑ์ดงักลำ่ว ให้มัน่ใจได้วำ่นอกจำก
จะได้รับสนิค้ำที่มีคณุภำพ และรำคำที่ยตุิธรรมแล้ว บริษัทยงัตระหนกัถึงควำมปลอดภยัที่สง่ผลกระทบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม รวมถึงกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดหรือท ำให้เสยีสทิธิของผู้บริโภคด้วย 
 
โดยบริษัทเคำรพในสิทธิกำรได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนพืน้ฐำนของผู้บริโภค  คุ้มครองสิทธิด้ำนควำม
ปลอดภยัของผู้บริโภค  ไมจ่ ำกดัสทิธิด้ำนข้อมลูข่ำวสำรของผู้บริโภค  เคำรพสิทธิในกำรเลือก /แสดงควำมคิดเห็นของ
ผู้บริโภค  คุ้มครองสทิธิที่จะได้รับกำรชดเชย/กำรศึกษำข้อมลูของผู้บริโภค  ให้สิทธิในกำรอยู่ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่
สง่เสริมสขุภำพ และจดัให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลกูค้ำเป็นประจ ำทกุปี   เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ คณุภำพ (Quality) รำคำ (Cost) กำรสง่มอบ (Delivery) และงำนใหม่ (New model)  โดย
จะมีกำรเปรียบเทียบข้อมูลระหว่ำงปี เพื่อน ำมำปรับปรุงและพฒันำให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำอย่ำงมี
ประสทิธิภำพสงูที่สดุ 
 

ซึง่ผลกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของลกูค้ำประจ ำปี 2561 เป็นดงันี ้
                        (คะแนนเต็ม 100%) 

ความพึงพอใจของลกูค้า ปี 2560 ปี 2561 
คณุภำพ (Quality) 84% 84% 
รำคำ (Cost) 79% 77% 
กำรสง่มอบ (Delivery) 87% 88% 
งำนใหม ่(New model) 82% 85% 
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 84% 83% 
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10.7 การพัฒนาชุมชนและสังคม 
คณะกรรมกำรบริษัทสง่เสริมกำรอยูร่่วมกบัชมุชนและสงัคมอยำ่งมีควำมสขุ และสง่เสริมกิจกรรมตำ่งๆ ของชมุชน ทัง้ 
ใกล้และไกลตำมนโยบำยของบริษัทและสอดคล้องกบัทิศทำงกำรพฒันำของภำครัฐและวิถีชมุชน เพื่อพฒันำคณุภำพ 
ชีวิตและเศรษฐกิจของชมุชนอยำ่งยัง่ยืน โดยบริษัทจะพยำยำมร่วมกบัชมุชนผำ่นกำรจดักิจกรรมของบริษัทกำรศกึษำ 
และศิลปะวฒันธรรม จริยธรรมและกำรลงทนุทำงสงัคม โดยสง่เสริมกำรมีสว่นร่วม ให้ชมุชนสำมำรถพฒันำและพึง่พำ 
ตนเองได้อยำ่งยัง่ยืน ได้แก่ กำรตอ่ยอดกำรจดักิจกรรม เช่น 
 
1.TSC Feel Good 2017 (มอบคอมพิวเตอร์ให้กบัศนูย์สร้ำงโอกำสะพำนพระรำม 8) 
มอบคอมพิวเตอร์ให้กบัศนูย์สร้ำงโอกำสสะพำนพระรำม 8  เพื่อใช้เป็นสือ่กำรเรียนกำรสอนให้กบัเด็กๆ ในชมุชนตอ่ไป 
2.TSC Donation Table Calendar 2018 (ปฏิทินเก่ำ เรำขอ) 
เปิดรับบริจำคปฏิทินตัง้โต๊ะทกุรูปแบบท่ีไมใ่ช้งำนแล้วจำกพนกังำน สง่มอบให้กบัโรงเรียนสอนคนตำบอดกรุงเทพ เพื่อ
นำไปผลติเป็นหนงัสอือกัษรเบรลล์สำหรับคนตำบอด 
3. TSC Blood Donation #18 & 19 
กิจกรรมประจำทกุปีร่วมกบัสภำกำชำดไทย (สำขำอมตะนคร จ.ชลบรีุ) ตัง้หน่วยรับบริจำคโลหิตในบริษัท ซึ่งในปีนีใ้ช้
ช่ือกิจกรรมว่ำ TSC บริจำคโลหิต ครัง้ที่18 (2017) และ TSC บริจำคโลหิตครัง้ที่ 19 (2018) กำรบริจำคโลหิตนี ้
นอกจำกจะส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังำนได้ช่วยเหลือเพื่อนมนษุย์แล้ว ยงัเป็นโอกำสให้พนกังำนได้ร่วมกันท ำ
ควำมดี เพ่ือสมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกิติ์พระบรมรำชินีนำถ 
4. TSC Donation Office Equipment 2018  (มอบอปุกรณ์ส ำนกังำน ให้แก่ สภ.พำนทอง จ.ชลบรีุ) 
มอบอปุกรณ์ส ำนกังำนให้แก่สถำนนีต ำรวจภธูรพำนทอง เพื่อใช้ประโยชน์ในงำนรำชกำร 
5. TSC The Giving (ตอ่เติมโรงขยะรีไซเคิล) 
TSC ร่วมกบั บริษัท พีทลูลิง่ จ ำกดั มอบเงินเงินมลูคำ่ 19,000 บำท ให้กบัศนูย์สร้ำงโอกำสสะพำนพระรำม 8  เพื่อต่อ
เติมโรงขยะรีไซเคิลส ำหรับชมุชน 
6. TSC Feel Good 2018 (มอบพืน้สนำมเด็กเลน่) 
มอบพืน้สนำมเด็กเลน่ให้กบัศนูย์สร้ำงโอกำสสะพำนพระรำม 8  เพื่อใช้เป็นพืน้ที่ให้เด็กๆ ได้ฝึกพฒันำกำร และทกัษะ
ตำ่งๆ และเป็นมมุให้เด็กไดท ำกิจกรรมร่วมกนั 
7. TSC วิ่งเพื่อกำรกศุล (2018) 
จดักิจกรรมวิ่งเพื่อกำรกศุล รวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อบริจำคเงินให้กบั สถำนสงเครำะห์คนพิกำรบ้ำนกำรุณยเวศย์ ที่ อ.
บำงละมงุ จ.ชลบรีุ เป็นจ ำนวนเงินทัง้หมด 11,631 บำท 

 
 

10.8 การจัดการสิ่งแวดล้อม  
บริษัทท ำกำรปรับปรุงพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อยกระดับกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ทนัสมยัและสอดคล้องกับ
ทิศทำงของอุตสำหกรรมในปัจจุบัน โดยก ำหนดให้ท ำกำรปรับปรุงนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมทุกๆ 5 ปี และ
ประชำสมัพนัธ์ไปยงัพนกังำนทกุระดบัให้รับทรำบ ซึง่นโยบำยฯ ส ำหรับปี 2561 มีดงันี ้
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นโยบำยด้ำนสิง่แวดล้อม 
ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ เป็นสถำนประกอบกำรไร้มลพิษ ปลอดภยัต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
หยดุโลกร้อนด้วยมือเรำ 
บริษัทจะด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO14001 อยำ่งเคร่งครัด: 
1. คณะกรรมกำรมุ่งมัน่ในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควบคุมและลดปริมำณกำรใช้พลงังำนตลอดจน

ทรัพยำกรธรรมชำติ 
2. ร่วมกกักนัสำรอนัตรำยในวตัถดุิบอย่ำงถกูต้อง เพื่อป้องกนักำรก่อเกิดมลพิษและลดภำวะโลกร้อน อนัจะน ำไปสู่

กำรท ำลำยสิง่แวดล้อม 
3. มุ่งมั่น แก้ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษที่เกิดจำกกิจกรรมของทำงบริษัทที่กระทบกับพนักงำนอย่ำงเต็ม

ควำมสำมำรถ และสอดคล้องกบัข้อก ำหนดทำงกฎหมำย 
4. ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่องและปรับปรุงพฒันำอย่ำง

ตอ่เนื่อง 
5. สือ่สำร เผยแพร่นโยบำยสิ่งแวดล้อมต่อสำธำรณะชนอย่ำงเปิดเผย และฝึกอบรมเพื่อสร้ำงจิตส ำนึกในกำรพิทกัษ์

รักษำสิง่แวดล้อมแก่บคุลำกรทกุระดบัในบริษัท 
 

บริษัทก ำหนดให้พนกังำนท่ีปฏิบตัิงำนในสำยกำรผลติและงำนที่มีโอกำสเสี่ยงที่จะเกิดอบุตัิเหตหุรือสมัผสักบัสำรเคมี
หรือของเสียต่ำงๆ ต้องสวมอปุกรณ์ป้องกนัให้ครบถ้วน มีกำรตรวจสอบคณุภำพของอปุกรณ์ป้องกนัอย่ำงสม ่ำเสมอ 
ตลอดจนตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภยัอยำ่งเคร่งครัด 
 

ในส่วนของระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติและกระทรวงอุตสำหกรรม
ก ำหนด กระบวนกำรผลิตและเคร่ืองจักรปัจจุบนัก่อให้เกิดฝุ่ นควนัเล็กน้อย แต่ไม่เกินค่ำมำตรฐำนที่ก ำหนดของ
อตุสำหกรรม  ในสว่นน ำ้นัน้มีเพียงน ำ้เสียจำกกำรใช้ประจ ำวนัซึ่งมีกำรควบคมุและบ ำบดัคณุภำพน ำ้ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนท่ีก ำหนดก่อนจะออกไปยงับอ่บ ำบดัน ำ้เสยีรวมของนิคมอตุสำหกรรมตอ่ไป 
 

ของเสยีจำกกระบวนกำรผลติ สำมำรถแยกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) ขยะอนัตรำย (2) ขยะที่สำมำรถขำยและ
น ำกลบัมำใช้ได้อีก (Recycled) และ (3) ขยะทัว่ไป โดยบริษัทมีกรรมวิธีบ ำบดัขยะแตล่ะประเภทแตกตำ่งกนั ดงันี ้
 
ประเภทขยะ และกรรมวิธีกำรบ ำบดั 

 ขยะอนัตรำย ขยะ Recycled ขยะทัว่ไป 
ประเภทขยะ - น ำ้มนัเคร่ืองเกำ่ 

- สิง่ของปนเปือ้นตำ่งๆ เช่น      
  ถงุมือที่ใช้ในกำรท ำงำน, ภำชนะ
บรรจปุนเปือ้นกำว  

-  หลอดไฟเสือ่มสภำพ 

- เศษกระดำษ ดีบกุ สงักะส ีเศษไม้ - ถงุมือพลำสติกทัว่ไป          
-  เศษอำหำร 

กรรมวิธีบ ำบดั - สง่ให้บริษัทก ำจดัขยะด ำเนินกำร
ตำมวิธีกำรของประเภทขยะนัน้ๆ 

- ขำยเพื่อน ำกลบัไปใช้ใหม ่ - สง่ให้บริษัทก ำจดัขยะ   ด ำเนินกำร
ตำมวิธีกำรของประเภทขยะนัน้ๆ 
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บริษัทได้วำ่จ้ำงผู้ เช่ียวชำญที่มีใบอนญุำตก ำจดัของเสยีให้เป็นผู้ด ำเนินกำรก ำจดัขยะอนัตรำยโดยเฉพำะ และรำยงำน
ตอ่กรมโรงงำนอตุสำหกรรมทกุๆ เดือน  
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นไปตำมข้อบงัคับของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมและกำรนิคมอุตสำหกรรมทุก
ประกำร นอกเหนือจำกกำรก ำจดัขยะโดยค ำนงึถึงควำมปลอดภยัแล้ว บริษัทยงัจดัให้มีกำรจดักิจกรรมภำยในเพื่อลด
กำรใช้พลงังำนและวสัดสุิน้เปลอืงอยำ่งตอ่เนื่อง 
 

ผลกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ ได้ถูกก ำหนดเป็นดชันีชีว้ดัควำมส ำเร็จขององค์กรมำเป็นเวลำยำวนำนและ
ตอ่เนื่องโดยตลอด เพื่อเน้นย ำ้ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยมีฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบคอยดแูลผล
กำรจดักำรดงักลำ่วอยำ่งใกล้ชิดเป็นประจ ำทกุปี ด้วยควำมตระหนกัว่ำ ภำวะโลกร้อนและกำรใช้พลงังำนเป็นปัญหำ
ใหญ่ที่สง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศวิทยำและกำรด ำรงชีวิตของประชำกรทัว่โลก บริษัทจึงจดัให้มีกำรรณรงค์ลดกำรใช้
พลงังำนและลดภำวะโลกร้อนผำ่นนโยบำยสิง่แวดล้อม และโครงกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ ที่บริษัทฯได้มีกำรทบทวน
และจดัท ำอยำ่งตอ่เนื่องเป็นประจ ำทกุปี 
 

นอกจำกนีบ้ริษัทมีกำรศึกษำกระบวนกำร/ขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกิจที่สง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศในปีที่ผ่ำนมำแล้ว  
พบวำ่ไมม่ีกระบวนกำร/ขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกิจที่สง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ  จึงไมม่ีกำรน ำไปพฒันำเพื่อแก้ไข/ฟืน้ฟู
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติในปีถดัไป 

 
10.9  นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม  
 

ล าดับ นวตักรรม การเผยแพร่ 
1 Outer Cutting 4 Head  เคร่ืองแบบตัง้ควำมยำวอตัโนมตัิ    

 บริษัทร่วมกับ สวทช. ในกำรวิจัยและพฒันำด้ำนวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ในกำรออกแบบและจัดสร้ำงเคร่ืองจักรอัตโนมัติ 
ตลอดจนระบบกำรผลิตแบบอตัโนมตัิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ผลติและยกระดบัขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั 

 เพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน  

 เพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้ำ 

 วิจัยและพฒันำระบบกำรบริหำรข้อมูลกำรผลิตแบบ real-time 
และ online ที่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมลูกำรผลติจำกเคร่ืองจกัร เข้ำ
สูร่ะบบฐำนข้อมลูโดยตรง 

 แลกเปลี่ยนและเสริมสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ และข้อมูลทำง
วิชำกำร รวมทัง้จัดฝึกอบรมและสัมมนำ ระหว่ำงบริษัทและ 
สวทช. 

 สง่เสริมควำมสมัพนัธ์ในกำรพฒันำโครงกำรแลกเปลีย่นนกัศึกษำ 
และ/หรือบคุลำกรระหวำ่งกนั 

ติดบอร์ด
ขำ่วสำรของ
บริษัท 

 

2 Full Automatic Spacer Insert เคร่ืองประกอบและรีดหวัสำย TM แบบไมต้่องใช้คนท ำงำน 
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10.10   การจัดท ารายงานความยั่งยนื 
10.10.1  กระบวนกำรท่ีใช้ก ำหนดเนือ้หำ 

กำรรำยงำนได้มีกำรจดัท ำตำมแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนแห่งควำมยัง่ยืนตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ
อ้ำงอิงแนวทำงกำรรำยงำนสำกล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Standards 

10.10.2  กำรคดัเลอืกประเด็นส ำคญั 
พิจำรณำจำกสิง่ที่ผู้มีสว่นได้เสยีให้ควำมส ำคญัและประเด็นที่มีควำมส ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ 

10.10.3  ขอบเขตของเนือ้หำที่รำยงำน 
รำยงำนนีม้ีขอบเขตเนือ้หำที่มีควำมครอบคลมุบริษัท และผู้ ส่งมอบปัจจัยกำรผลิต  ในกำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท  โดยมุ่งเน้นกำรด ำเนินงำนตำมกลยทุธ์  เพื่อบรรลวุิสยัทศัน์และภำรกิจ  ด้วยกำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี กำรบริหำรควำมเสีย่ง และกำรน ำปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจไปสูก่ำรปฏิบตัิอย่ำงเป็นรูปธรรม ทัง้
ในด้ำนกำรดแูลพนกังำน กำรสร้ำงองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงมลูค่ำสงูสดุให้กบัผู้ที่เก่ียวข้องทัง้หมด  
พนกังำนสร้ำงสมดลุระหวำ่งกำรท ำงำนและชีวิตได้อยำ่งดี สง่ผลให้คนและองค์กรเติบโตไปพร้อมกนั ก้ำวไปข้ำงหน้ำ
อย่ำงไม่หยุดยัง้ ตลอดจนร่วมสร้ำงสรรค์สงัคมที่ดี  ซึ่งนบัเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธุรกิจและกำรสร้ำงโอกำส
ให้กบัสงัคมและชมุชนอยำ่งยัง่ยืน  

10.10.4  ประเด็นสำระส ำคญัในรำยงำน  
บริษัทมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ทัง้ในกลุม่พนกังำนภำยในองค์กร ผู้สนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจ 
ลกูค้ำ คู่ค้ำ สถำบนักำรศึกษำ และชุมชนในพืน้ที่โดยรอบ ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ที่บริษัทจดัขึน้ ผนวกกบัประเด็นที่มี
ควำมส ำคญัตอ่ควำมส ำเร็จขององค์กร น ำมำวิเครำะห์ จดัล ำดบัควำมส ำคญั และคดัเลอืกเนือ้หำข้อมลูที่อยูใ่นควำม
คำดหวงัและควำมสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบแมทริกซ์  (Materiality Matrix) ซึ่งครอบคลมุผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ที่เป็นสำระส ำคญัในรำยงำนฉบบันี ้ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 

1.1 กำรก ำกบัดแูลกิจกำร  
1.2 กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต  
1.3 กำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม  
1.4 กำรบริหำรควำมเสีย่ง  
1.5 การพฒันาสนิค้าเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลกูค้า 
1.6 ควำมรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค  
1.7 กำรบริหำรจดักำรสำยโซอ่ปุทำน  
1.8 นวตักรรมทำงธุรกิจ 
1.9 แผนรองรับสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน  
1.10 กำรด ำเนินกำรด้ำนภำษี 

2.1 กำรพฒันำศกัยภำพบคุลำกร  
2.2 กำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กร  
2.3 กำรปฏิบตัิด้ำนแรงงำนและสทิธิ
มนษุยชน  
2.4 ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัใน
กำรท ำงำน  
2.5 กำรมีสว่นร่วมในกำรพฒันำคณุภำพ
ชีวิตและสิง่แวดล้อมในชมุชน  
2.6 ร่วมเป็นเครือขำ่ยกบัหนว่ยงำนท่ี
เก่ียวข้อง 
2.7 ร่วมสบืสำนประเพณีและวฒันธรรม
ท้องถ่ิน  

3.1 กำรด ำเนินงำนตำมกฎหมำยด้ำน
สิง่แวดล้อม  
3.2 กำรบริหำรจดักำรน ำ้ 
3.3 กำรอนรัุกษ์พลงังำนและลดภำวะโลก
ร้อน  
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10.11 การด าเนินการตามนโยบายทีบ่ริษัทได้เปิดเผยไว้ 

ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2561 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยอนรัุกษ์
พลงังำน 

บริษัทได้แสดงเจตจ ำนงและควำมมุง่มัน่ในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรอนรัุกษ์พลงังำน  เนื่องจำกเห็นว่ำ
กำรอนุรักษ์พลังงำนเป็นสิ่งส ำคัญและเป็นหน้ำที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันรักษำระบบกำรจัด
กำรพลงังำนให้คงอยู่อย่ำงยัง่ยืน จึงมีกำรน ำระบบกำรจัดกำรพลงังำนมำประยุกต์ใช้ภำยในบริษัท 
และก ำหนดนโยบำยด้ำนพลงังำนเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนพลงังำนและเพื่อสง่เสริม
กำรใช้พลงังำนให้เกิดประสทิธิภำพและประสทิธิผลสงูสดุ  
ส ำหรับปี 2561 บริษัทมีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรอนรัุกษ์พลงังำน ดงัตอ่ไปนี ้
1. พัฒนำระบบกำรจัดกำรพลงังำน กำรติดตำมและกำรประเมินผลอย่ำงเหมำะสม ตลอดจน

ก ำหนดให้เป็นสว่นหนึง่ของกำรด ำเนินงำนของบริษัท สอดคล้องกบักฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

2. ด ำเนินกำรปรับปรุงประสทิธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรพลงังำนขององค์กรอยำ่งตอ่เนื่อง เหมำะสมกบั
อตุสำหกรรมเทคโนโลยีที่ติดตัง้ และแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนท่ีดี  

3. ก ำหนดเปำ้หมำยกำรอนรัุกษ์พลงังำน และสือ่สำรให้พนกังำนได้เข้ำใจ และปฏิบตัิได้อยำ่งถกูต้อง  
สรุปได้ดงันี ้

 ประหยดัพลงังำนโดยค ำนวณจำกคำ่ SEC ของปี 2560 ลดลง 10%  

 ด ำเนินกำรกำรจดักำรพลงังำน ไมม่ี NC จำกกำรตรวจประเมินจำก CB ในระบบ ISO 14001 

 ด ำเนินกำรจดักำรพลงังำน ปี 2561 สอดคล้องกบักฏหมำย 
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ระดับผลกระทบต่อองค์กรในด้านสังคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อม 
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4. กำรอนรัุกษ์พลงังำนเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนกังำนทกุระดบัที่จะให้ควำม

ร่วมมือในกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรที่ก ำหนด ติดตำมตรวจสอบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ด้ำนอนรัุกษ์พลงังำน 

5. บริษัทสนับสนุนทรัพยำกรที่จ ำเป็น รวมถึงทรัพยำกรด้ำนบุคลำกร งบประมำณ เวลำในกำร
ท ำงำน กำรฝึกอบรม และกำรมีสว่นร่วมกำรท ำกิจกรรมกลุม่ในกำรน ำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพฒันำ
งำนด้ำนพลงังำน 

6. จดัตัง้คณะท ำงำนด้ำนกำรจดักำรพลงังำน และสง่รำยงำนกำรจดักำรพลงังำนไปยงักรมพฒันำ
พลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด   

7. ด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์พลงังำนให้เห็นเป็นรูปธรรม และได้ด ำเนินโครงกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดผลประหยดัและลดคำ่ใช้จ่ำยของกำรด ำเนินงำนได้จริง สรุปได้ดงันี  ้
 

โครงการลดลมร่ัวและบริหารจัดการเคร่ืองอัดอากาศ 
บริษัทด ำเนินกำรลดกำรใช้พลงังำน โดยเน้นให้สำมำรถลดได้จริงและเห็นผลชัดเจน เร่ิมจำกแก้ไข
ปัญหำ เ ค ร่ื อ ง อัด อ ำ ก ำศภำย ในบ ริ ษั ทที่ มี อั ต ร ำ ก ำ ร ร่ั ว สู ง   จึ ง ท ำ ก ำ ร วิ จั ย ร่ ว มกั บ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  วิเครำะห์ระบบอดัอำกำศและหำมำตรกำรแก้ไขกำรร่ัว  ส ำรวจจดุร่ัวและ
ท ำกำรแก้ไขจดุร่ัวรวมทัง้หมด  
จำกกำรด ำเนินกำรได้ผลเป็นท่ีนำ่พอใจ คือสำมำรถลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำลงได้ถึง 10% ต่อปี  ท ำ
ให้บริษัทได้รับโล่เกียรติคุณเป็นสถำนประกอบกำรต้นแบบในกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำบุคลำกร
ภำคปฏิบตัิเพื่อปรับปรุงประสทิธิภำพกำรใช้พลงังำนระบบอำกำศอดั 

แม้จะได้รับรำงวลัแล้ว บริษัทก็ยงัคงด ำเนินโครงกำรต่อเนื่องเพื่อหำมำตรกำรลดค่ำกำรใช้พลงังำน
ไฟฟำ้ให้มำกยิ่งขึน้และให้เกิดผลระยะยำวตอ่ไป จึงท ำกำรวิจยัเพิ่มเติมร่วมกบัมหำวิทยำลยัขอนแก่น 
ในกำรบริหำรจดักำรเคร่ืองอดัอำกำศ ซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตรวจวดัและวิเครำะห์ข้อมูล 
หำกด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จะสำมำรถช่วยให้บริษัทลดคำ่กำรใช้พลงังำนไฟฟำ้ได้เพิ่มขึน้  
สถำนะกำรด ำเนินกำร : 
Phase 1  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จต้นเดือนสงิหำคม 2561 
Phase 2 อยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จประมำณเดือนตลุำคม 2561  
 

โครงการ Motor servo 
เป็นโครงกำรประหยดัพลงังำน ที่เร่ิมด ำเนินกำรตัง้แตปี่ 2558 โดยเปลี่ยนจำก Induction motor เป็น 
Servo motor ที่เคร่ืองฉีดพลำสติก ซึง่ในปี 2559 สำมำรถเปลี่ยนได้เป็นจ ำนวน 30% ของเคร่ืองจกัร
ทัง้หมด ท ำให้สำมำรถลดกำรใช้ไฟฟ้ำของเคร่ืองฉีดพลำสติกลงได้ถึง 82% โดยจะมีกำรด ำเนินกำร
ตอ่เนื่องในปี 2561 ให้ครบทัง้ 100% 
สถานะการด าเนินการ :  จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จในปี 2561  
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โครงการติดตัง้ Air condition  
แอร์ระบบ Inverter นัน้มีกำรท ำงำนที่แตกต่ำงจำกแอร์แบบทัว่ไป ซึ่งแอร์แบบทัว่ๆ ไปนัน้เวลำท ำ
ควำมเย็นจนถึงอุณหภูมิที่ตัง้ไว้คอมเพรสเซอร์ก็จะตัดและหยุดท ำงำน แต่พออุณหภูมิเปลี่ยนไป
คอมเพรสเซอร์ก็จะ start ระบบเร่ิมท ำงำนใหม ่ซึง่ลกัษณะกำรท ำงำนแบบนีท้ ำให้เกิดกำรใช้พลงังำน
สงู เพรำะต้องใช้พลงังำนมำกตอนที่ start ระบบกำรท ำงำนใหม่นัน่เอง ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรท ำงำน
ของแอร์ระบบ Inverter ที่เมื่อท ำควำมเยน็ไปถึงระดบัท่ีก ำหนดไว้ คอมเพรสเซอร์จะไมห่ยดุท ำงำนแต่
จะท ำงำนช้ำลง รวมไปถึงพดัลมด้วยที่จะหมนุช้ำลง ท ำให้เวลำอณุหภมูิเปลี่ยนไม่จ ำเป็นต้อง Start 
กำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ใหม่ ระบบก็แค่เพิ่มรอบกำรท ำงำนเพิ่มขึน้ และเพิ่มควำมเร็วของพดั
ลมให้เร็วขึน้ โดยไมต้่องสิน้เปลอืงพลงังำนในกำร start คอมเพรสเซอร์ใหม่แต่อย่ำงใด ซึ่งกำรท ำงำน
ของแอร์ระบบ Inverter แบบนีส้ำมำรถช่วยประหยดัคำ่ไฟได้มำกถึง 40-60%   
สถานะการด าเนินการ : อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำร ปี 2560-2561 
 

โครงการ “เปลี่ยน” High Efficiency Motor Inverter control 
โครงกำรนีไ้ด้ด ำเนินกำรขึน้โดยทำงบริษัทมุ่งเน้นไปในด้ำนกำรลดกำรใช้พลังงำน  ท ำให้บริษัท
ด ำเนินกำรเปลี่ยนเทคโนโลยีของ Motor เพื่อช่วยในกำรประหยดัพลงังำน  โครงกำรได้ด ำเนินกำร
เปลี่ยน Motor จำก Induction motor Direct Control เป็น High Efficiency Motor Inverter control 
โดยด ำเนินกำรติดตัง้เคร่ือง Extruder แผนงำนด ำเนินกำรในปี 2561 จ ำนวนทัง้หมด 4 เคร่ือง เพื่อลด
ปัญหำ Breakdown MC. และลดพลงังำนไฟฟ้ำ 40 % หำกด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  จะสำมำรถท ำให้
บริษัทลดคำ่ใช้จ่ำยไฟฟำ้และลดปัญหำ Breakdown MC สำมำรถคืนทนุภำยในระยะประมำณ 2  ปี 
สถำนะกำรด ำเนินกำร : อยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำร จะแล้วเสร็จใน ปี 2561 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยคณุภำพ 
และนโยบำย
สิง่แวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยคุณภำพและนโยบำยสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี โดยจะมี
กำรทบทวนในวำระกำรประชุมทบทวนฝ่ำยบริหำรประจ ำปี และมีวำระกำรปรับเปลี่ยนใหญ่ทกุ 5 ปี 
ซึ่งบริษัทมีกำรเฝ้ำก ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยคุณภำพและนโยบำย
สิง่แวดล้อมอยำ่งตอ่เนื่อง ดงันี ้
1. มีกำรกระจำยนโยบำยต่ำงๆ เข้ำสู่วัตถุประสงค์เป้ำหมำยหลกัประจ ำปีของบริษัท (Company 

Objective) 
2. มีกำรกระจำยนโยบำยตำ่งๆ สูต่วัวดัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำฝ่ำยงำน  
3. มีกำรกระจำยตวัวดัผลประจ ำฝ่ำยงำนเข้ำสูต่วัวดัผลประจ ำตวัพนกังำน  
4. มีกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อรองรับวตัถปุระสงค์เปำ้หมำย และตวัวดัผลในระดบัตำ่งๆ เป็น
รำยปี  กรณีที่ผลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ต้องมีมำตรกำรแก้ไขป้องกนัที่ผ่ำนกำร
อนมุตัิจำกระดบับริหำรของบริษัท และมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรอยำ่งตอ่เนื่อง 

5. มีกำรรำยงำนผลเป็นประจ ำทกุเดือน และมีกำรประชุมตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรประจ ำเดือน
โดยคณะผู้บริหำร 

6. มีกำรสรุปผลประจ ำปีในรำยงำนกำรประชุมทบทวนฝ่ำยบริหำร ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหำร
ทัง้หมดของบริษัท  
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7. มีกำรทวนสอบผลกำรด ำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอกและผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ
ตลอดทัง้ปี เช่น บริษัทลกูค้ำ ผู้ผลติชิน้สว่น คณะผู้ตรวจประเมินและให้กำรรับรองมำตรฐำนต่ำงๆ 
หนว่ยงำนรำชกำรตำ่งๆ เป็นต้น 

8. มีกำรสือ่สำรนโยบำยตำ่งๆ ให้กบับคุคลและหน่วยงำนทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร เช่น บริษัท
ลกูค้ำ ผู้ผลิตชิน้สว่น  ชุมชนใกล้เคียง หน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องต่ำงๆ เพื่อเป็นค ำมัน่สญัญำ
ของผู้บริหำรวำ่ จะมีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อยำ่งเคร่งครัด 

9. เน้นกำรประชำสัมพันธ์และกำรฝึกอบรมในเร่ืองนโยบำยคุณภำพและนโยบำยสิ่งแวดล้อม 
ควำมส ำคญัและกำรมีส่วนร่วมต่ำงๆ ให้กบัพนกังำนทัง้หมดในบริษัท ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสียที่
เก่ียวข้อง เช่น ผู้ รับเหมำภำยนอก  เป็นต้น 

 
ปัจจุบนั บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกลระบบกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ( ISO14001) , 
ระบบบริหำรคณุภำพ (IATF16949) และจำกกำรท่ีบริษัทได้เฝำ้ก ำกบัดแูลและติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
ดงักลำ่วเช่นนีท้กุปี สง่ผลให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของพนกังำนตลอดจน กำรตระหนกัถึงควำมส ำคญั 
และกำรร่วมแรงร่วมใจกันในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยคุณภำพ และนโยบำยสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ยัง่ยืนและครบถ้วนทกุประเด็น 

3 นโยบำยด้ำน
ควบคมุภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรควบคมุภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง 
เพื่อให้บริษัทมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี มีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ 
มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบญัชี และรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง
เช่ือถือได้ รวมทัง้กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
แนวทางในการปฏิบัต ิ
1. ก ำหนดให้ผู้ บริหำรทุกระดับ ต้องดูแล และตรวจสอบกำรท ำงำนของหน่วยงำนตนเองให้มี
ประสทิธิภำพ และถกูต้องตำมระเบียบปฏิบตัิงำน 

2. มีกำรสอบทำนควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในกระบวนกำรที่ส ำคัญอย่ำง
สม ่ำเสมอ โดยครอบคลมุกำรควบคมุทำงกำรเงิน กำรด ำเนินกำร กำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องมีหน้ำที่ปรับปรุงแก้ไขระบบ
กำรควบคมุภำยในให้มีประสทิธิภำพ หรือรัดกมุมำกขึน้ทนัที 

3. ก ำหนดให้มีกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลยิ่งขึน้อย่ำง
ตอ่เนื่อง 

4. ในกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยง/รำยกำรระหว่ำงกันที่ส ำคัญหรือที่ไม่เป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำทัว่ไป  จะต้องขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยชีแ้จงควำมจ ำเป็นและ
ควำมเหมำะสมของรำยกำร และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำรท ำ
รำยกำรตอ่ไป  

โดยในปี 2561ได้ด ำเนินกำรดงันี ้
1. บริษัทมีกำรตรวจสอบภำยใน โดยว่ำจ้ำงผู้ ให้บริกำรงำนตรวจสอบภำยใน คือ บริษัทตรวจสอบ
ภำยในธรรมนิติ จ ำกดั และมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำน
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมแนวทำงที่ได้ก ำหนดไว้ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับอนุมตัิ 
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รวมทัง้ตรวจสอบเร่ืองที่คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือฝ่ำยบริหำรระบใุห้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ 
(ถ้ำมี)  

2. บริษัทก ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท ติดตำมผลกำรแก้ไขปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ   

4 นโยบำย และ
ระเบียบปฏิบตัิใน
กำรใช้งำนระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยพนกังำนจะได้รับข้อมลูสำรสนเทศที่
เ ก่ียวข้องกับนโยบำย ระเบียบ ค ำสั่ง และข่ำวสำรของบริษัท ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ กำร
ประชำสมัพนัธ์ผำ่นระบบอีเมล์ ระบบอินทรำเน็ต ระบบจดักำรเอกสำรข้อมลูสว่นกลำง กำรติดบอร์ด
ประชำสมัพนัธ์ อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้ได้รับข้อมลูอยำ่งครบถ้วน ถกูต้อง และทันเวลำ  
 

ส ำหรับบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน หรือบุคคลทัว่ไป สำมำรถเข้ำดูข้อมูลของ
บริษัทได้ตลอดเวลำ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisteelcable.com และเว็บไซต์ของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย www.set.or.th 
 

บริษัทก ำหนดนโยบำยที่ชดัเจนในกำรควบคุมระบบสำรสนเทศในด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรน ำ
ข้อมูลไปใช้ในทำงที่ไม่ควร อ้ำงอิงตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยน ำเนือ้หำของ พรบ. น ำมำเป็นสว่นหนึง่ของระเบียบข้อบงัคบัท่ีพนกังำน 
 

ต้องปฏิบตัิตำม และมีกำรสื่อสำรเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทัง้จัดให้มีหน่วยงำน
ภำยนอกมำตรวจสอบมำตรฐำนของระบบต่ำงๆ เป็นประจ ำทกุปี นอกเหนือจำกกำรตรวจสอบปกติ
จำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจสงูสดุในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
บริษัท 

5 นโยบำยสนบัสนนุ 
สง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุ
กลุม่ให้เข้ำร่วม
ประชมุ โดยเฉพำะ
ประเภทสถำบนั 

1. บริษัทมีนโยบำยสนบัสนุน ส่งเสริมผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้ำร่วมประชุม โดยเฉพำะผู้ ถือหุ้นประเภท
สถำบนั  ซึง่เผยแพร่ในคูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ส ำหรับนกัลงทนุสถำบนั เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนและเข้ำร่วมประชุม  ทำง
บริษัทจะติดต่อประสำนงำน เพื่อจัดเตรียมหนงัสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวนัประชุม ในวนัท่ี 23 
มกรำคม 2561 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยกำรสร้ำง
ปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบั
ชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู ่
 
 
 
 
 
 
 

1. บริษัทมีนโยบำยกำรสร้ำงปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. สนบัสนนุและให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน หรือข้อตกลงในระดบัสำกลที่จดัขึน้
เพื่อช่วยปอ้งกนัหรือผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม 

3. สนบัสนุนสงัคมและชุมชนโดยเฉพำะที่อยู่รอบโรงงำน เช่น กำรซ่อมแซมบ ำรุงโรงเรียน, กำรบริจำค
สิง่ของจ ำเป็นให้กบัชมุชน  

4. จดักิจกรรมพฒันำชุมชนอย่ำงยัง่ยืนอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น กำรปรับปรุงทศันียภำพของโรงเรียน, กำร
สง่เสริมแหลง่ค้นคว้ำให้กบัชมุชน โดยกำรบริจำคหนงัสอืให้กบัโรงพยำบำล, ศนูย์พฒันำเด็กเลก็  

5. ให้ควำมช่วยเหลอืบรรเทำทกุข์ผู้ประสบภยัพิบตัิและสำธำรณภยัตำ่งๆ  
6. เสริมสร้ำงวฒันธรรมองค์กรด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมแก่คณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำน 
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7 นโยบำยบริหำร

ควำมเสีย่ง 
บริษัทมีควำมมุง่มัน่ท่ีจะก ำกบัดแูลให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร และสนบัสนนุ
และพฒันำกำรบริหำรควำมเสีย่งให้มีประสทิธิภำพ และประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง สง่เสริมให้องค์กร
บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และควำมมัน่คงให้แก่
กิจกำรอยำ่งยัง่ยืนสอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
โดยในปี 2561 ได้ด ำเนินกำรดงันี ้
1. ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนมีหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงในหน่วยงำนของ

ตนโดยปฏิบตัิตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ถือปฏิบตัิ โดยประเด็นควำมเสี่ยงที่จัดกำร
ครอบคลมุถึงประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบำล ทัง้มีสว่นร่วมในกำรพฒันำกำร
บริหำรควำมเสีย่ง เพิ่มโอกำสแห่งควำมส ำเร็จ และลดผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ต่อกำรด ำเนินงำน
ให้บรรลเุปำ้หมำย 

2. สง่เสริมและสร้ำงจิตส ำนกึให้ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคนมีควำมตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำร
บริหำรควำมเสีย่ง และน ำไปปฏิบตัิเป็นประจ ำอยำ่งตอ่เนื่องจนเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร 

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ด ำเนินกำรตำมกรอบนโยบำย และกระบวนกำรบริหำรควำม
เสีย่ง ก ำกบัดแูล ติดตำม เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรบริหำรควำมเสีย่งมีประสิทธิภำพ และควำมเสี่ยงอยู่
ในระดบัท่ียอมรับได้ รวมทัง้รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของกำรบริหำรควำมเสีย่งตอ่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท อยำ่งตอ่เนื่อง 

โดยในปี 2561 ได้ด ำเนินกำรดงันี ้
1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง ด ำเนินกำรจดักำรควำมเสีย่งโดยจ ำแนกประเภทกำรจดักำร

ควำมเสี่ยงประเด็นส ำคญั ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำนกลยทุธ์ (Strategic Risk), ควำมเสี่ยงด้ำน
ปฏิบตัิกำร (Operational Risk) ซึง่รวมถึงกำรจดักำรข้อมลูด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ, ควำม
เสี่ยงกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน (Financial Risk) และควำมเสี่ยงกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัของหนว่ยงำนก ำกบัดแูล (Compliance Risk)  และเลือกกลยทุธ์ในกำร
ตอบสนองควำมเสี่ยง (4T’s Strategy) เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิผล
และตอบสนองตอ่กำรเปลีย่นแปลงได้ทนัเวลำ กำรบริหำรควำมเสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ก ำกบัดแูล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง พร้อมทัง้ให้ค ำแนะน ำ เพื่อให้มัน่ใจว่ำ กำรบริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพ และ
สอดคล้องกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

3. ก ำหนดให้มีกำรติดตำมผล เพื่อให้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินกำรว่ำ มีควำมเหมำะสมและ
สำมำรถจดักำรควำมเสีย่งได้อยำ่งมีประสทิธิภำพทกุไตรมำส 

8 นโยบำยควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคม
และสิง่แวดล้อม
อยำ่งยัง่ยืน 

1. บริษัทมีนโยบำยฯ  ซึง่เผยแพร่ในคูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 
2. บริษัทได้ปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิที่ได้ก ำหนดไว้ (รำยละเอียดปรำกฎในหวัข้อ " กรอบแนวทำง

กำรปฏิบตัิ และควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนปี 2561 ข้ำงต้น) 

9 นโยบำยควำมเทำ่
เทียมผู้ทพุลภำพ 

ปัจจุบนัผู้ทุพพลภำพนับรวมอยู่ในก ำลงัแรงงำนส ำคญัทัว่ทุกองค์กร แต่ก็ยังคงมีผู้ทุพพลภำพอีก

จ ำนวนมำกที่ต้องกำรปฏิบตัิงำน แตข่ำดโอกำสเนื่องจำกอปุสรรคหลำยอย่ำง ในขณะที่ควำมเติบโต
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2561 
ทำงเศรษฐกิจสำมำรถเพิ่มโอกำสในกำรจ้ำงงำนได้  
เพื่อให้ผู้ทพุพลภำพได้แสดงศกัยภำพและใช้ทกัษะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสงัคม และประเทศชำติ 

บริษัทจึงก ำหนดนโยบำยควำมเทำ่เทียมกนัของผู้ทพุพลภำพเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิ ดงันี  ้

1. บริษัทจะปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัติส่งเสริมและพฒันำคณุภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 ว่ำจ้ำงผู้ทพุพลภำพตำมกระบวนกำรปกติ และกฎหมำยใน
กำรจ้ำงงำนคนพิกำรอยำ่งเคร่งครัด 

2. บริษัทจดัให้มีหนว่ยงำนท่ีให้ค ำปรึกษำและแนะน ำส ำหรับผู้ทพุพลภำพ 
3. บริษัทให้ควำมเสมอภำคในกำรจ้ำงงำนโดยไมค่ ำนงึถึงเหตแุหง่ควำมพิกำร 
4. ในกรณีที่ลกูจ้ำงเกิดควำมพิกำรในระหว่ำงกำรจ้ำงงำน บริษัทจะคงสภำพกำรจ้ำงงำนไว้ และให้

โอกำสทดลองท ำงำนอื่นทดแทนในกรณีที่ไมส่ำมำรถกลบัเข้ำปฏิบตัิงำนเช่นเดิมได้ 
5. พิจำรณำคำ่จ้ำงสวสัดิกำรตำ่งๆ เช่นเดียวกบัพนกังำนทัว่ไป โดยไมม่ีกำรแบง่แยก  
6. ให้ผู้ทพุพลภำพได้มีโอกำสใช้ควำมสำมำรถ มีรำยได้และพึ่งพำตนเองได้ ลดภำระของครอบครัว

และสงัคมที่ต้องเลีย้งด ูรวมทัง้เป็นกำรสง่เสริมให้ผู้ทพุพลภำพมีสว่นในกำรพฒันำเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและประเทศ   

7. โดยในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบตัิตำมนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบตัิของนโยบำยควำมเท่ำ
เทียมกนัของผู้ทพุพลภำพทกุประกำร 

10 นโยบำยด้ำน
จริยธรรมธุรกิจ 

1. บริษัทมีนโยบำยด้ำนจริยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณธุรกิจ  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. บริษัทส่งเสริมและรณรงค์ให้คณะกรรมกำร ผู้ บริหำร และพนักงำน ปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำน
จริยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณธุรกิจอย่ำงสม ่ำเสมอ ผ่ำนช่องทำงบอร์ดประชำสมัพนัธ์ อีเมล์ และ
เว็บไซต์บริษัท 

11 นโยบำยกำรปอ้งกนั
กำรใช้ข้อมลูภำยใน 

1. บริษัทก ำหนดให้พนกังำนทกุคนปกปอ้งรักษำควำมลบัของข้อมลูขำ่วสำรเก่ียวกบักิจกรรมตำ่งๆ ใน
กำรด ำเนินธุรกิจ และห้ำมมิให้แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อื่น โดยใช้ข้อมูลภำยในที่
ส ำคญัที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณชน หรือด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้ง
ทำงผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

2. ก ำหนดมำตรกำรข้อห้ำมไม่ให้มีกำรใช้โอกำสหรือข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็นกรรมกำรผู้บริหำร หรือ
พนกังำนในกำรหำประโยชน์สว่นตน หรือท ำธุรกิจที่แขง่ขนักบับริษัท หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

3. ก ำหนดไมใ่ห้ใช้ข้อมลูภำยในเพื่อประโยชน์ของตนในกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อน
กำรเปิดเผยงบกำรเงินตอ่สำธำรณชน หรือให้ข้อมลูภำยในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในกำรซือ้ขำย
หุ้นของบริษัท 

4. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องมีกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ครัง้แรกและรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

โดยในปี 2561บริษัทได้ทบทวนคูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร ซึ่งระบถุึงนโยบำยกำรป้องกนักำรใช้
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ข้อมลูภำยใน และจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรรักษำควำมลบั และกำรใช้ข้อมลูภำยใน มีกำรสื่อสำรให้
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทรำบและยึดถือปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัด ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง ๆ โดย
กำรสื่อสำรผ่ำนทำงบอร์ดประชำสมัพนัธ์ภำยในบริษัท จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้เผยแพร่ผ่ำน
ทำงเว็บไซต์ของบริษัท  

12 นโยบำยกำรดแูล
คำ่ตอบแทนและ
สวสัดิกำรของ
พนกังำน 

ในปี 2561 บริษัท ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวทำงในกำรดูแลค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของ
พนกังำนทกุประกำร 
 

นอกจำกนีย้งัมีสวสัดิกำรหลำยรูปแบบ เป็นเงินพิเศษที่เก่ียวเนื่องกบัลกัษณะงำน เช่น ค่ำท ำงำนใน
กะกลำงคืน ค่ำระดบังำน เบีย้ขยนั ฯลฯ มีสวสัดิกำรที่ไม่เป็นตัวเงินหรือไม่เก่ียวเนื่องกับงำน เช่น 
ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมสนัทนำกำรต่ำงๆ ชุดยูนิฟอร์มพิเศษและของขวัญส ำหรับ
พนกังำนหญิงที่ตัง้ครรภ์ กำรให้สิทธิพนกังำนชำยลำโดยได้รับค่ำจ้ำงเพื่อไปดูแลบตุรเกิดใหม่ ฯลฯ 
และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น เบีย้ขยนัตอ่เนื่องประจ ำปี คำ่อำหำรในกำรท ำงำนลว่งเวลำ เงินช่วยเหลือ
กรณีสมำชิกในครอบครัวพนกังำนเสยีชีวิต 
 

ตลอดจนกำรจดัสรรผลประโยชน์ระยะยำวที่ช่วยกำรยงัชีพของพนกังำนภำยหลงัจำกกำรเกษียณจำก
กำรท ำงำนแล้วประกอบด้วย กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และเงินคำ่เกษียณอำยงุำน  
 

เมื่อนบัรวมสวสัดิกำรตำ่งๆ ข้ำงต้นแล้ว ค่ำเฉลี่ยรำยได้ในรูปตวัเงินของพนกังำนอยู่ในเกณฑ์สงูกว่ำ
ตลำด ทัง้นีก้ำรที่ค่ำแรงฐำนและสวสัดิกำรของแต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกัน เป็นผลจำกกำรท ำงำน
เทำ่นัน้ ไมม่ีกำรน ำควำมแตกตำ่งในเร่ืองเพศ สญัชำติ หรือถ่ินฐำนก ำเนิดมำร่วมพิจำรณำแตอ่ยำ่งใด 

13 นโยบำยคำ่ตอบแทน
พนกังำน 

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบตัิตำมนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบตัิของนโยบำยคำ่ตอบแทนพนกังำน
ทกุรำยกำร 

14 นโยบำยกำรพฒันำ
บคุลำกร 

บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมปรัชญำ “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน”  
บริษัทสนบัสนนุให้มีกำรพฒันำบคุลำกรทกุระดบัอย่ำงทัว่ถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
และขบัเคลื่อนองค์กรให้บรรลเุป้ำหมำยทำงธุรกิจ  ซึ่งบุคลำกรทุกคนจะได้รับกำรพฒันำตำมสำย
อำชีพของตนเอง เพื่อให้เติบโตพร้อมกบัองค์กรอยำ่งยัง่ยืน 
 
ในปี 2561 บริษัทมุ่งให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องในกำร
ท ำงำน เพื่อเตรียมพร้อมรับกำรขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศมำกขึน้ พนกังำนแต่ละคนได้รับกำร
ฝึกอบรมโดยเฉลีย่ 7.10 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 

15 นโยบำยกำรไม่
เก่ียวข้องกบักำร
ละเมิดสทิธิ
มนษุยชน 

ในปี 2561  บริษัทได้ปฏิบตัิตำม "ปฏิญญำสำกลวำ่ด้วยสทิธิมนษุยชน" และมำตรฐำนสำกลด้ำนสทิธิ
มนุษยชนอื่นๆ อีกทัง้คณะผู้บริหำรของบริษัทมีกำรตรวจสอบประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนในกำร
พิจำรณำดแูลพนกังำน ซึง่ไมพ่บประเด็นใดๆ และไม่มีกำรร้องเรียนจำกพนกังำนทัง้ช่องทำงเว็บไซต์
ของบริษัทหรือกลอ่งแสดงควำมคิดเห็น  

บริษัทให้ควำมส ำคญัและให้ควำมเคำรพหลกัสทิธิมนษุยชน มีกำรปฏิบตัิตอ่พนกังำนอย่ำงเป็นธรรม 
ยึดหลกัในกฎหมำย และหลกัจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจที่ดี  โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัิด้ำน
แรงงำน ซึง่ได้ก ำหนดไว้ในคูม่อืจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ไมจ่ ำกดัเชือ้ชำติ สผิีว อำย ุ เพศ ศำสนำ 
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สญัชำติ ภูมิหลงัของบุคคล ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง หรือควำมทุพลภำพ มำเป็นปัจจัยในกำร
ปฏิบตัิด้ำนแรงงำน ไมใ่ช้แรงงำนเด็ก และไมล่ว่งละเมิดสทิธิเสรีภำพสว่นบคุคล  มีกำรเก็บข้อมลูสว่น
บุคคลของพนักงำน โดยถือเป็นควำมลบั รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำม
ปลอดภยั 

16 นโยบำยกำรไมล่ว่ง
ละเมิดทรัพย์สนิทำง
ปัญญำหรือลขิสทิธ์ิ 

บริษัทได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ  กำรน ำผลงำนหรือ
ข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอกที่ได้รับมำหรือที่จะน ำมำใช้ภำยในบริษัท มีกำรตรวจสอบ
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน รวมทัง้ไม่สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรท่ีมีลกัษณะเป็นกำรลว่งละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ และด ำเนินกำรตำมแนว
ปฏิบตัิดงันี ้
1. กำรจดัหำระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกำรติดตัง้เพื่อกำรใช้งำนและจดัท ำฐำนข้อมลูของซอฟแวร์ 

(Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบนัของบริษัท มีกำรด ำเนินกำร
สอดคล้องกบัพรบ. วำ่ด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ปี 2550 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุระดบั ได้ปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกบักฎหมำย ข้อบงัคบัและข้อ
ผูกพันตำมสัญญำทัง้หมดเก่ียวกับทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ 
ควำมลบัทำงกำรค้ำ และข้อมูลกรรมสิทธ์ิอ่ืนๆ โดยไม่ละเมิดน ำสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำท่ี
ถกูต้องและมีผลบงัคบัใช้ของบคุคลอื่นไปใช้ในทำงที่ผิด 

3. ผลงำนหรือข้อมลูอนัเป็นสทิธิของบคุคลภำยนอกที่ได้รับมำ หรือที่จะน ำมำใช้ภำยในบริษัท มีกำร
ตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่จะไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำหรือลขิสทิธ์ิของผู้ อ่ืน 

4. ผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฎิบตัิตำมหน้ำที่ถือเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท  เมื่อพ้นสภำพจำก
กำรเป็นพนกังำนจะมีกำรสง่มอบทรัพย์สินทำงปัญญำต่ำงๆ รวมถึงผลงำนต่ำงๆ คืนให้บริษัทไม่
วำ่จะเป็นข้อมลูที่จดัเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตำม 

17 นโยบำยกำรปฏิบตัิ
ที่เป็นธรรมและ
รับผิดชอบตอ่คูแ่ขง่ 

บริษัทก ำหนดเป้ำหมำยในกำรท ำงำนด้ำนจริยธรรม และข้อพึงปฎิบตัิในกำรท ำงำน ให้มีควำมเป็น
ธรรม และรับผิดชอบตอ่คูแ่ขง่ โดยให้กำรสนบัสนนุกำรร่วมมือกบัคูค้่ำ โดยมิใช่กำรผกูขำดทำงรำยได้ 
สว่นแบง่กำรตลำด กำรก ำหนดรำคำหรือกำรลดคณุภำพของสินค้ำ อีกทัง้ยงัให้ควำมส ำคญักบักำร
ติดต่อสื่อสำรอย่ำงระมดัระวงั ไม่เปิดเผยข้อมลูควำมลบัของบริษัทให้กบัคู่แข่ง ทัง้นีเ้พื่อให้องค์กรมี
ควำมเจริญก้ำวหน้ำอยำ่งยัง่ยืน 

18 นโยบำยกำรปฏิบตัิ
ตอ่คูค้่ำ และ/หรือ
เจ้ำหนี ้

ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทยังคงใช้หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ ผลิตชิน้ส่วน/ผู้ ให้บริกำรจำกภำยนอก
ครอบคลมุ 7 ด้ำน ได้แก่ ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ สถำนะภำพทำงกำรเงิน 
ควำมมีช่ือเสียงทำงธุรกิจ ประวตัิที่เก่ียวข้องกบักำรร้องเรียนและกำรด ำเนินคดี นโยบำยกำรบริกำร 
และควำมเสีย่งจำกกำรบริกำรลกูค้ำหลำยรำย 

19 นโยบำยตอ่ต้ำนกำร
ทจุริตและกำรให้
สนิบน 

1. บริษัทมีนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตและกำรให้สนิบน ซึง่เผยแพร่ในคูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรบน
เว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2561 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทมีกำรตรวจติดตำม แต่ไม่พบประเด็นกำรไม่ปฏิบตัิ
ตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตและกำรให้สนิบน  

20 นโยบำยตอ่ต้ำนกำร 1. บริษัทมีนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  ซึ่งผ่ำนกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และเผยแพร่ใน
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คอร์รัปชัน่ คูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2561 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทมีกำรตรวจติดตำม แต่ไม่พบประเด็นกำรไม่ปฏิบตัิ
ตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  

3. บริษัทส่งพนักงำนเข้ำร่วมอบรม “หลกัสูตรอบรมกระดำษท ำกำรเพื่อมำตรกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชัน่ในองค์กร” เพื่อเป็นควำมรู้ประยกุต์ใช้สอบทำนควำมเพียงพอของมำตรกำรกำรตอ่ต้ำน
กำรคอร์รัปชัน่ท่ีบริษัทจดัให้มีขึน้ เพื่อให้มัน่ใจว่ำมำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ของบริษัทมี
ประสทิธิผล มีประสทิธิภำพ และสำมำรถปฏิบตัิได้จริง 

21 นโยบำยกำรแจ้ง
เบำะแสกำรกระท ำ
ผิด 

1. บริษัทมีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรบน
เว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบไมไ่ด้รับแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด  
22 นโยบำยสนบัสนนุ

กำรจดักิจกรรมที่
เก่ียวข้องกบักำร
พฒันำชมุชน 

1. บริษัทมีนโยบำยสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำชุมชน  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือ
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. บริษัทจดักิจกรรมที่พฒันำชมุชน ได้แก่ TSC Sharing (TSC แบง่ปัน), TSC Big Book Big Heart 

23 นโยบำยกำรรำยงำน
กำรมีสว่นได้เสยีของ
กรรมกำร ผู้บริหำร 
และบคุคลที่มีควำม
เก่ียวข้อง 

1. บริษัทมีนโยบำยกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง  
ซึง่เผยแพร่ในคูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2561 กรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้อง ได้น ำส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรรำยงำนทกุทำ่นและทกุรำยกำร 

24 นโยบำยจ ำนวนองค์
ประชมุขัน้ต ำ่ ณ 
ขณะที่คณะกรรม 
กำรจะลงมต ิ

1. บริษัทมีนโยบำยจ ำนวนองค์ประชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติ  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือ
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2561 ในเวลำที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม มีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดทกุครัง้ 

25 นโยบำยสง่เสริมให้
กรรมกำรพฒันำ
ควำมรู้อยำ่งตอ่เนื่อง 

บริษัทมีนโยบำยสง่เสริมให้กรรมกำรพฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลกักำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

26 นโยบำยจ ำกดั
จ ำนวนบริษัทจด
ทะเบียนที่กรรมกำร
แตล่ะคนจะด ำรง
ต ำแหนง่กรรมกำร 

1. บริษัทมีนโยบำยจ ำกัดจ ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ซึ่ง
เผยแพร่ในคูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัททกุท่ำน ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 
แหง่ 

27 นโยบำยในกำรไป
ด ำรงต ำแหนง่
กรรมกำรท่ีบริษัทอื่น
ของกรรมกำร

1. บริษัทมีนโยบำยในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีบริษัทอื่นของกรรมกำรผู้จดักำร  ซึ่งเผยแพร่ใน
คูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2561 กรรมกำรผู้จดักำรไมม่ีกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรท่ีบริษัทอื่น 
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ผู้จดักำร 

28 นโยบำยกำรสรรหำ
กรรมกำรและ
กรรมกำรอิสระ และ
คณุสมบตั ิ

คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ โดยในปี 2561 ได้
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยอยำ่งเคร่งครัด  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจำกหลำยสำขำ เพื่อให้สำมำรถให้
ค ำแนะน ำกำรด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงเหมำะสมและรอบด้ำนได้มำกที่สุด พิจำรณำจำกทักษะที่
คณะกรรมกำรยงัคงขำดอยู่ก่อนเป็นอนัดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท คุณสมบตัิ โครงสร้ำงและควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำร และกรรมกำรที่มีทักษะใน
วิชำชีพทำงบญัชีประเภทละหนึง่ทำ่นเป็นอยำ่งน้อย 
 

29 นโยบำยควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำ
มยัและ
สภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำน 

บริษัทมีกำรก ำกบัดแูลและเฝำ้ระวงักำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยฯ ดงันี ้
1) มีกำรกระจำยนโยบำยตำ่งๆ เข้ำสูว่ตัถปุระสงค์เปำ้หมำยหลกัประจ ำปีของบริษัท 
2) มีกำรก ำหนดเป็นตวัวดัผลประจ ำฝ่ำยงำน เพื่อให้ทกุคนมีสว่นร่วม 
3) มีกำรตรวจประเมิน, กำรรำยงำนผลเป็นประจ ำทุกเดือน และมีกำรประชุมตรวจสอบผลกำร

ด ำเนินกำรประจ ำเดือนโดยคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั 
4) ก ำหนดให้ผู้บงัคบับญัชำทุกคนมีหน้ำที่รับผิดชอบในควำมปลอดภยัของผู้ ใต้บงัคบับญัชำและ

ควบคมุให้ปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนอยำ่งเคร่งครัด 
5) สง่เสริมให้พนกังำนได้รับกำรอบรม เพิ่มทกัษะควำมรู้ในกำรท ำงำนเพื่อน ำไปปฏิบตัิงำนได้อย่ำง

ปลอดภยั 
6) ถือปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย และมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเป็น

ส ำคญั พร้อมทัง้มีกำรติดตำมและประเมินควำมสอดคล้องของกฎหมำยเป็นประจ ำทกุเดือน 
7) ควบคมุให้ผู้ รับเหมำ หรือบริษัทผู้ รับเหมำต้องมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบตัิงำน ให้เกิดควำม

ปลอดภยัตำมกฎระเบียบ และข้อบงัคบัด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนท่ีบริษัทก ำหนดขึน้อยำ่ง
เคร่งครัด 

8) เปิดโอกำสให้พนักงำนได้แสดงควำมคิดเห็น, กำรร้องเ รียนปัญหำ รวมถึงกำรสื่อสำร
ประชำสมัพนัธ์ด้ำนควำมปลอดภยั โดยเพิ่มช่องทำงในกำรสื่อสำรให้กบัพนกังำนทกุระดบั เช่น 
กิจกรรม Safety Talk, กิจกรรม Safety Join เป็นต้น 

ด้วยควำมร่วมมือกนัผลกัดนัและรณรงค์ให้ทกุคนเกิดจิตส ำนึกด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน อีก
ทัง้กำรสนบัสนนุจำกผู้บริหำรในกำรมุง่สูเ่ปำ้หมำยกำรลดกำรประสบอนัตรำยจำกกำรท ำงำน เพื่อให้
ผู้ปฏิบตัิงำนทกุคนท ำงำนอยำ่งมีควำมสขุโดยอยูบ่นพืน้ฐำนของควำมปลอดภยั จึงท ำให้บริษัทได้รับ
รำงวลัสถำนประกอบกิจกำรต้นแบบดีเด่นด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำน ระดบัประเทศต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 อีกทัง้ยงัได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำคดัเลือกให้
บริษัทเป็นท่ีปรึกษำด้ำนควำมปลอดภยัให้กบับริษัทผู้ผลติชิน้สว่นอื่นๆ ของลกูค้ำอีกด้วย  
การสื่อสาร : ประชำสมัพนัธ์ผ่ำน Website ของบริษัท, ป้ำยนโยบำย, บอร์ดประชำสมัพนัธ์และ
ขำ่วสำรผำ่นระบบ intranet ภำยในองค์กร 
การตรวจสอบการปฏิบัติ : มีกำรตรวจสอบควำมปลอดภยัโดยเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยัทกุระดบั
และคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยันและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนประจ ำบริษัท, 
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2561 
กำรตรวจสอบจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยในและกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
กำรนิคมอตุสำหกรรมอมตะนคร, ส ำนกังำนสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวดัชลบุรี และศนูย์
ควำมปลอดภยัแรงงำน พืน้ท่ี 2 
ตวัชีว้ดักำรด ำเนินงำน : รำงวลัสถำนประกอบกิจกำรต้นแบบดเีดน่ด้ำนควำมปลอดภยั ระดบัประเทศ
ตอ่เนื่องปีที่ 3 และต ำแหนง่ผู้ช่วยที่ปรึกษำด้ำนควำมปลอดภยัของกลุม่บริษัทผู้ผลติชิน้สว่นยำนยนต์
ของลกูค้ำ 

30 นโยบำยก ำกบัดแูล
กิจกำร 

1. คณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำน ปฏิบตัิงำนโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดีโดยตระหนกัถึงควำมส ำคญัและควำมรับผิดชอบที่มีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของ
บริษัท 

2. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ด ำเนินกำรทบทวนนโยบำยฯ และเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนมุตัิตำมขัน้ตอน เป็นประจ ำทกุปี 

31 นโยบำยสทิธิและ
ควำมเทำ่เทียมกนั
ของผู้ ถือหุ้น 

1. ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสทิธิตำ่งๆ ขัน้พืน้ฐำนท่ีเทำ่เทียมกนั 
2. สนับสนุนกำรให้ข้อมูลสำรสนเทศ กำรตอบค ำถำม กำรเข้ำประชุม กำรใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอยำ่งเต็มที่ 
3. เสนอเร่ืองส ำคญั จดักำรให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสำรสนเทศที่ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทนัเวลำ  
4. จดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่เกิน 14 วนั นบัจำกวนั

ประชมุ 
 

10.12 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) 
- ไมม่ี – 
 

10.13 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสื่งแวดล้อม 
นโยบำยตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ 
บริษัทด ำเนินกำรปอ้งกนัมิให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรคอร์รัปชัน่  คณะกรรมกำรบริษัทมีมติ
อนมุตัินโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวนัที่ 12 พฤษภำคม 
2558 ที่จะไม่มีสว่นร่วมหรือเก่ียวข้องกบักำรคอร์รัปชัน่   ไม่ว่ำด้วยกำรเรียก รับ และจ่ำยสินบน ซึ่งได้ระบขุอบเขต
ก ำ ร ด ำ เ นิ น ก ำ ร  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น คู่ มื อ ห ลั ก ก ำ ร ก ำ กั บ ดู แ ล กิ จ ก ำ ร บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ บ ริ ษั ท 
(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=55) 
 
ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ดแูลให้บริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำย  โดยกฎหมำยดงักลำ่วรวมถึงกฎหมำย
เก่ียวกับกำรห้ำมจ่ำยสินบนหรือกำรสนับสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและหน้ำที่ดูแลข้ำงต้น รวมทัง้มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัท
รับทรำบในทกุไตรมำส และคณะกรรมกำรบริษัท จะด ำเนินกำรทบทวนนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ปีละ 1 ครัง้ 
 
 
 

http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=55
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กำรเข้ำร่วมกบัองค์กรที่เก่ียวข้อง 
1. แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต (Collective Anti-Corruption : CAC) 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2558 บริษัทประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมฯ เพื่อร่วมมือกับภำครัฐ ภำคประชำสงัคม 
สื่อมวลชนและองค์กรระหว่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจที่ใสสะอำด โดยจะด ำเนินงำนตำม
กรอบและขัน้ตอนตำมหลกักำรสำกล(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=58)   
 
เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎำคม 2559 คณะกรรมกำรแนวร่วมปฎิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริตมติให้กำรรับรอง 
“บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)” เป็นสมำชิกของแนวร่วมปฎิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต  
(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=75) 
 
โดยในปี 2560-2561 ได้มีกำรทบทวนนโยบำยตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง, สือ่สำรและอบรม ติดตำมกำรรำยงำนและ 
ตรวจสอบกำรควบคมุภำยใน และในปี 2561 นี ้ได้จดัท ำแบบประเมินตนเองของ CAC (71 ข้อ) แล้ว  
และอยูร่ะหวำ่งรวบรวมเอกสำรอ้ำงอิงที่ใช้ตอบแบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมยื่นตอ่อำยรัุบรองกำรเป็น 
สมำชิกฯ ภำยในเดือนมีนำคม 2562 ก่อนที่จะหมดอำยใุนวนัที่ 22 กรกฎำคม 2562 ตอ่ไป 
 
2. เครือขำ่ยหุ้นสว่นต้ำนทจุริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand: PACT)   
บริษัทเป็นสมำชิกของเครือขำ่ยหุ้นสว่นต้ำนทจุริตเพื่อประเทศไทย ซึ่งปัจจุบนัมีองค์กรธุรกิจที่เป็นสมำชิกทัง้สิน้ 130 
องค์กร  ให้ควำมส ำคญัต่อกำรต้ำนทจุริตภำคปฏิบตัิ (Anti-corruption in Practice) และพฒันำบริษัทจดทะเบียน
ด้ำนกำรป้องกนักำรมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรทจุริต (Anti-corruption Progress Indicator) ภำยใต้โครงกำรประเมิน
ระดบักำรพฒันำควำมยัง่ยืนของกิจกำร ในปี พ.ศ.2557 โดยได้รับกำรสนบัสนนุจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 

กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยในกำรปอ้งกนักำรมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรคอร์รัปชัน่ ประจ ำปี 2561 
บริษัทก ำหนดนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตและกำรให้สินบน และนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ เพื่อให้เกิดกำรปฏิบตัิ
หน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์ โปร่งใส เที่ยงตรง และเกิดกำรแข่งขนัทำงธุรกิจอย่ำงเสรีและเป็นธรรม ซึ่งได้ระบุในคู่มือ
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร และสือ่สำรให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทรำบและยดึถือปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัด ผ่ำน
ทำงช่องทำงตำ่งๆ โดยกำรสือ่สำรผำ่นทำงบอร์ดประชำสมัพนัธ์ภำยในบริษัท จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ (Email) รวมทัง้
เผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรประเมินควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรทุจริต (Fraud Risk Assessment) ซึ่งรวมถึงกำรคอร์รัปชั่น ควบคู่กับกำรประเมินควำมเสี่ยงองค์กร 
(Enterprise Risk Assessment) อย่ำงสม ่ำเสมอ (อย่ำงน้อยปีละครัง้) โดยติดตำมมำตรกำรที่เก่ียวข้องกับกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต และคอร์รัปชั่น ว่ำได้ถกูน ำไปปฏิบตัิอย่ำงมีประสิทธิผล ทบทวน และปรับปรุงมำตรกำรฯ อย่ำง
สม ่ำเสมอ และรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต และคอร์รัปชั่นให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอย่ำงทันเวลำ ทัง้นีม้ีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุม
ภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรก ำกบัดแูลกิจกำร และให้ข้อเสนอแนะอย่ำงต่อเนื่อง โดยตรวจสอบตำมแผนกำร
ตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบที่มีนยัส ำคญั 
แนวทำงแก้ไข และป้องกันที่เหมำะสม เพื่อให้มัน่ใจว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผล รวมทัง้ปฏิบัติได้
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สอดคล้องกับนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และคอร์รัปชั่น และรำยงำนให้ผู้บริหำรระดบัสงู และคณะกรรมกำร
ตรวจสอบรับทรำบ 
 
นอกเหนือจำกนี ้บริษัทได้จัดให้มีกำรปฐมนิเทศพนักงำน เพื่อให้ควำมรู้เก่ียวกับนโยบำยและแนวปฏิบตัิในกำร
ตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท จดัให้มีช่องทำงที่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่สำมำรถติดตอ่/ร้องเรียน ในเร่ืองที่อำจ
เป็นปัญหำกบัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง รวมทัง้จดัให้มีกระบวนกำรในกำรจดักำรกบัเร่ืองที่พนกังำน
ร้องเรียนวำ่อำจเป็นกำรกระท ำผิด นโยบำยหรือแนวทำงในกำรปกป้องพนกังำนหรือผู้แจ้งเบำะแสในกำรกระท ำผิด 
ช่องทำงส ำหรับผู้มีส่วนได้เสียในกำรแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถกูละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในกำรติดต่อที่ชัดเ จน 
นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมที่ชัดเจนและเปิดเผยถึงกำรปฏิบตัิ นโยบำยสิ่งแวดล้อมพร้อมแนวปฏิบตัิที่เป็น
ธรรม เช่น กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO 14001 หรือมำตรกำร/วิธีปฏิบัติภำยในองค์กรที่แสดงถึงควำม
รับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม กำรสง่เสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมปีระสทิธิภำพและเปิดเผยถึงกำรปฏิบตัิกำรสง่เสริม
ให้มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนกังำนในเร่ืองสิง่แวดล้อมและเปิดเผยถึงกำรปฏิบตัิ ตลอดจนจรรยำบรรณว่ำด้วย
กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ซึ่งในทุกรำยกำรที่กล่ำวข้ำงต้น ทำงบริษัทได้จัดท ำและเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 
พิจำรณำอนุมตัิและเผยแพร่ตำมขัน้ตอนของบริษัท โดยเผยแพร่ในคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรและแบบแสดง
รำยงำนข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) บนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้หวัข้อ “ข้อมลูส ำหรับนกั
ลงทนุ (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publication)) 
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง                                          
11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในระหว่ำงปี 2561 โดยในกำรประชุม

คณะกรรมกำร ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 20 พฤศจิกำยน 2561  คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำควำมเพียงพอ และ
เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท  โดยอ้ำงอิงจำกแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ซึง่ที่ประชมุมีควำมเห็นว่ำ “บริษัท มีระบบกำร
ควบคมุภำยในท่ีเพียงพอ และเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท” มีสำระส ำคญัดงันี ้
1.  กำรควบคมุภำยในองค์กร 

บริษัทได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวดัผลได้ ได้แก่ กำรก ำหนดแผนธุรกิจ วตัถุประสงค์องค์กร 
งบประมำณประจ ำปี และดชันีชีว้ดัผลงำนหรือควำมส ำเร็จของงำน (Key Performance Indicator : KPI) โดย
พิจำรณำควำมเป็นไปได้อยำ่งสมเหตสุมผลของเปำ้หมำยที่ก ำหนดไว้ มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้สนบัสนนุกำร
ด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร และสนบัสนนุให้กำรควบคุมภำยในเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรแบ่งแยกหน้ำที่
สว่นงำนต่ำงๆ เพื่อให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดลุระหว่ำงกนั และมีงำนตรวจสอบภำยในซึ่งขึน้ตรงกับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เป็นต้น นอกจำกนี ้บริษัทได้ทบทวนคูม่ือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร ซึ่งประกอบด้วยนโยบำย จรรยำบรรณ 
และระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องให้มีข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน และสื่อสำรให้พนกังำนทุกคนรับทรำบ รวมทัง้เผยแพร่ให้
บคุคลภำยนอกได้รับทรำบด้วย 

 

ส ำหรับด้ำนกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยใน
กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยมีกำรประเมินควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบักำรทจุริตและ
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คอร์รัปชัน่ภำยในบริษัท รวมทัง้ก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
เพื่อให้มัน่ใจวำ่บริษัท มีมำตรกำรเพียงพอในกำรตอ่ต้ำน และตรวจพบกำรทจุริตและคอร์รัปชัน่อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

2.  กำรประเมินควำมเสีย่ง 
 บริษัทได้ก ำหนดนโยบำย กรอบ หลกักำร และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษัทบรรลุ

วตัถปุระสงค์ โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง มีอ ำนำจหน้ำที่สอดสอ่งดแูลกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัท  และ
ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน มีหน้ำที่รับผิดชอบก ำหนดวตัถปุระสงค์ของฝ่ำย และจดัท ำตำรำงกำรประเมินควำมเสีย่ง
ทัง้จำกปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอก ก ำหนดดชันีชีว้ดัควำมเสี่ยง รวมทัง้จดัท ำรำยงำนที่เก่ียวกบัควำมเสี่ยงตำม
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ถือปฏิบัติ ทัง้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพิ่มโอกำสแห่ง
ควำมส ำเร็จ และลดผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ต่อกำรด ำเนินงำนให้บรรลเุป้ำหมำย โดยก ำหนดให้มีกำรติดตำมกำร
บริหำรควำมเสีย่งของฝ่ำยต่ำงๆ  ทกุไตรมำส และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งสม ่ำเสมอ 

3.  กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ในกำร
ควบคมุกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยบริหำร โดยฝ่ำยบริหำรได้ก ำหนดระเบียบปฏิบตัิงำนต่ำงๆ ไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
เพื่อสร้ำงระบบควบคมุกำรปฏิบตัิงำน และกำรควบคมุทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ ซึ่งระบขุอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และ
ล ำดบัชัน้กำรอนุมตัิของผู้บริหำรแต่ละระดบัอย่ำงชัดเจน รวมทัง้ค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของข้อมลูด้วย นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและอนมุตัิแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี พิจำรณำประเด็นส ำคญั โดยเสนอแนะให้
ฝ่ำยบริหำรแก้ไข และให้มีกำรรำยงำนผลกำรแก้ไข มำตรกำรปอ้งกนัมิให้เกิดปัญหำเดิมขึน้อีก 

 

กรณีที่มีกำรท ำธุรกรรมกับกิจกำรหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกัน บริษัทได้ก ำหนดให้กรรมกำร และผู้บริหำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยที่เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด โดยต้องพิจำรณำถึงควำมสมเหตสุมผล และเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น ส ำหรับผู้มีสว่นได้เสียดงักลำ่วจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีกำรเปิดเผยข้อมูล
เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู 
บริษัทก ำหนดให้มีกำรจดัเก็บข้อมลูที่ส ำคญัอยำ่งเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมกำรใช้ประกอบกำรตดัสนิใจโดยกำรจดัสง่
ข้อมลูน ำเสนอ พร้อมเอกสำรประกอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมกำรเพื่อศกึษำประกอบกำรตดัสินใจลว่งหน้ำ 7 วนัก่อน
กำรประชุม โดยมีเลขำนกุำรบริษัท เป็นศนูย์ติดต่อเพื่อให้กรรมกำรบริษัทสำมำรถติดต่อขอข้อมลูอื่นได้ นอกจำกนี ้
บริษัทได้จดัเก็บเอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชีต่ำงๆ ไว้อย่ำงครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และไม่ได้รับแจ้งจำกผู้สอบ
บญัชีวำ่มีข้อบกพร่องในเร่ืองนี ้

 

บริษัทมีกระบวนกำรติดต่อสื่อสำรกับภำยนอกบริษัท และจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษ หรือลับเพื่อให้
บคุคลภำยนอกสำมำรถแจ้งข้อมลู/เบำะแสเก่ียวกบัทจุริต หรือคอร์รัปชัน่แก่บริษัทได้อยำ่งปลอดภยั 

5. ระบบกำรติดตำม 
บริษัทได้มีกำรติดตำมและประเมินผลอยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อให้มัน่ใจวำ่ ผลกำรปฏิบตัิงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด
ไว้ ระบบควบคุมภำยในยังมีประสิทธิภำพ โดยก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรจัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท รำยไตรมำส หรือเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ ซึ่งในปี 2561 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 6 ครัง้ 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมระบบกำรควบคมุภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยให้ผู้
ตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อสนบัสนนุกำรปฏิบตัิงำนได้อย่ำง
อิสระของผู้ตรวจสอบภำยใน  

 

สรุป คือ บริษัทได้จดัท ำและรักษำไว้ซึ่งระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้ทบทวนควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำร
ควบคมุภำยในอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยครอบคลมุกำรควบคมุทำงกำรเงิน กำรด ำเนินกำร กำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง กำรป้องกันรักษำทรัพย์สิน และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งบริษัทมีกำร
ตรวจสอบภำยในโดยว่ำจ้ำงผู้ ให้บริกำรงำนตรวจสอบภำยใน (บริษัทตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกัด) และมีฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในของบริษัทด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของหนว่ยงำนตำ่งๆ ให้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ
ประจ ำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทัง้เร่ืองที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยบริหำรระบุให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ และ
มอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทติดตำมผลกำรแก้ไขปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในปี 2561 ซึ่งจัดท ำโดยผู้
ให้บริกำรงำนตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ไม่พบประเด็นควำมผิดพลำดที่เป็นนยัส ำคญั บริษัทมี
ระบบกำรควบคมุภำยในท่ีรัดกมุเพียงพอ มีบคุลำกรอยำ่งเพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรตำมระบบควบคมุภำยในได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพ ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมระเบียบข้อก ำหนด และกฎหมำยที่เก่ียวข้องของหนว่ยงำนรำชกำรตำ่งๆ เป็นไป
อย่ำงถูกต้อง และได้มีกำรป้องกันทรัพย์สิน มิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ ำนำจ รวมทัง้ได้มีกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบตัิงำนให้มีคณุภำพดีขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 

11.2  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
1.  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งตัง้ให้นำงเบญจมำส   เทพฤทธ์ิ ด ำรงต ำแหน่ง หัวหน้ำแผนก ฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน  ตัง้แตว่นัท่ี 11 ธนัวำคม 2551  เนื่องจำกเป็นผู้มีคณุสมบตัิ มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำร
ตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน รำยงำนทำงกำรเงินกำรบญัชี และกฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และมี
ควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของบริษัท  จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่วได้อย่ำง
เหมำะสมเพียงพอ โดยมีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดงันี ้
1.  ปฏิบตัิหน้ำที่หวัหน้ำ “ผู้ตรวจสอบภำยใน” มีควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2.  ปฏิบตัิหน้ำที่เลขำนกุำร "คณะกรรมกำรตรวจสอบ" จัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จัดท ำเอกสำรประกอบ
ระเบียบวำระกำรประชมุ และรำยงำนกำรประชมุ 
 
ทัง้นี  ้กำรแต่งตัง้  ถอดถอน และโยกย้ำยหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ต้องได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 
ตลอดจน บริษัทได้จดัตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ตำมโครงสร้ำงองค์กร  หน้ำที่ 38 

  และประวตัิโดยสงัเขปของหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน รำยละเอียดปรำกฏที่หน้ำ 177 
  ส ำหรับปี 2561 ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ  มีควำมเห็นเก่ียวกบักำรดูแลผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบ 
  ภำยในของบริษัท ดงันี ้
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หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมีวฒุิกำรศกึษำเหมำะสม มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในใน
ธุรกิจ และได้รับกำรอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบตัิงำนด้ำนตรวจสอบภำยใน รวมทัง้มีควำมเข้ำใจใน
กิจกรรม และกำรด ำเนินงำนของบริษัท จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสม
เพียงพอ  

 
 

2.  หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
 บริษัทได้แต่งตัง้ให้นำงกสิตำ  พิทกัษ์สงครำม  ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง เลขำนุกำรบริษัท หวัหน้ำแผนก ฝ่ำยก ำกับ

หลกัทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Compliance and Invertors Relation) ตัง้แตว่นัท่ี 
14 พฤษภำคม 2555 โดยมีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
1.  สนบัสนนุนโยบำยและวตัถปุระสงค์ขององค์กรและผู้บริหำรระดบัสงู  เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจว่ำจะมีกำรก ำกบักำร

ปฏิบตัิอยำ่งเพียงพอ 
2.  เป็นศูนย์กลำงในกำรสื่อสำรและส่งเสริมควำมรู้ เพื่อให้ผู้บริหำรได้รับทรำบและปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ได้อย่ำง

ถกูต้อง 
3.  ศึกษำและรวบรวมข้อมลูปัญหำด้ำนกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวบถึงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

และเพิ่มเติมในปัจจบุนั 
4.  ก ำกบั และติดตำมด้ำนกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำน เป็นประจ ำตลอดจนบริษัทได้จดัตัง้ฝ่ำยก ำกบัหลกัทรัพย์และ

ประสำนงำนตลำดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ ตำมโครงสร้ำงองค์กร  หน้ำที่ 38 
  
โดยผู้ลงทนุสำมำรถติดตอ่ได้ผำ่นช่องทำงดงัตอ่ไปนี ้

 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
700/737 หมู ่1, ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 
น ำสง่เลขำนกุำรบริษัท 
 
ir@thaisteelcable.com 
 
 
+66 38 447 200 – 15 หมำยเลขตอ่ 626, 412 
 
 
+66 38 185 025 
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11.3  การบริหารความเสี่ยง  
บริษัทก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ง เพื่อก ำกบัดแูลให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร และสนบัสนนุ
และพฒันำกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์
และเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้สร้ำงมลูค่ำเพิ่ม และควำมมัน่คงให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ยืน โดยคณะกรรมกำร
บริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) ท ำหน้ำที่ก ำกบัดแูล ติดตำม
กระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่ง และรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้พิจำรณำปัจจัยเสี่ยงทุกรำยกำรที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุ
เปำ้หมำยขององค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเฝำ้ระวงัควำมเสี่ยงที่มีนยัส ำคญัจำกสภำพแวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ และติดตำม ดแูล วิเครำะห์กำรบริหำรควำมเสีย่งขององค์กรทกุด้ำน และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งตอ่เนื่อง  
 
นโยบายบริหารความเสี่ยง 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง คือ กระบวนกำรที่ปฏิบตัิโดยคณะกรรมกำร ผู้บริหำรระดบัสงู และพนกังำนทกุคนในองค์กร เพื่อ
ช่วยในกำรก ำหนดกลยุทธ์และด ำเนินงำน โดยกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรออกแบบ เพื่อให้สำมำรถบ่งชี ้
เหตกุำรณ์ที่อำจเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อองค์กร และสำมำรถจดักำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้
ได้รับควำมมัน่ใจอย่ำงสมเหตสุมผลในกำรบรรลวุตัถปุระสงค์ที่องค์กรก ำหนดไว้  และมุ่งสูก่ำรด ำเนินธุรกิจที่ยัง่ยืน โดย
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ง มีดงันี ้
1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) มีอ ำนำจหน้ำที่สอดสอ่งดแูลกำรบริหำร

ควำมเสีย่งของบริษัท 
2. ผู้บริหำรและพนกังำนทกุคน มีหน้ำที่รับผิดชอบก ำหนดวตัถปุระสงค์ของฝ่ำย และจดัท ำตำรำงกำรประเมินควำมเสี่ยง 

ก ำหนดดชันีชีว้ดัควำมเสีย่ง รวมทัง้จดัท ำรำยงำนท่ีเก่ียวกบัควำมเสีย่งตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ถือปฏิบตัิ 
ทัง้มีสว่นร่วมในกำรพฒันำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพิ่มโอกำสแห่งควำมส ำเร็จ และลดผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ต่อกำร
ด ำเนินงำนให้บรรลเุปำ้หมำย 

3. กำรบ่งชีแ้ละควบคุมควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวตัถุประสงค์จะถูกจัดท ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้ควำมเสี่ยงอยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับได้ภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของฝ่ำยบริหำร 

4. ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดบัควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ต้องได้รับกำรอนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่ง ก่อนน ำไปใช้ปฏิบตัิ 

5. เมื่อพนักงำนพบเห็น หรือรับทรำบควำมเสี่ยงที่อำจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรำยงำนควำมเสี่ยงนัน้ให้ผู้ที่
เก่ียวข้องรับทรำบทนัที เพื่อด ำเนินกำรจดักำรตอ่ไป 

 
กำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงนีต้้องปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัด และต่อเนื่องภำยใต้กำรควบคมุดแูลของคณะ
บริหำรควำมเสีย่งของบริษัทโดยวเิคราะห์และบริหารความเสีย่งอยา่งรอบด้าน ให้ครอบคลมุประเด็นความเสีย่งด้านสงัคม 
สิง่แวดล้อม และก าหนดให้มี   แผนฉกุเฉิน (NEW-SD) 

 
กำรประเมินควำมเสีย่งของบริษัท ได้ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงรอบด้ำน โดยให้ครอบคลมุถึงประเด็นด้ำน
สิ่งแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบำล เช่น กำรปล่อยมลพิษ (น ำ้เสีย และกลิ่น) ออกไปรบกวนชุมชมรอบข้ำง , กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศกระทนัหนั, แนวโน้มกำรใช้รถยนต์ประเภทพลงังำนทดแทน และอปุกรณ์ระบบอตัโนมตัิ
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มำกขึน้ท ำให้มีผลกระทบตอ่ยอดขำย และกำรใช้ชีวิตในสงัคมเปลีย่นแปลงไปจนอำจเกิดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนท่ีมี
คุณภำพ เป็นต้น โดยปัจจัยเสี่ยงดงักล่ำว บริษัทได้จัดล ำดบัควำมเสี่ยง , ทบทวนระดบัควำมเสี่ยง และระบุแนวทำง
ตอบสนองควำมเสี่ยงเพื่อลดระดบัควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้  ได้แก่  กำรสื่อสำรด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ชุมชน
ข้ำงเคียงทรำบ, กำรก ำหนดแผนเฝำ้ติดตำมและตรวจวดัคณุภำพสิ่งแวดล้อมประจ ำปี , กำรจัดท ำแผนฉุกเฉินรองรับ
เหตุกำรณ์ที่อำจกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยก ำหนดให้มีทบทวน ฝึกซ้อม และสอบทำนกำรฝึกซ้อมแผน
ฉกุเฉินประจ ำปี, กำรหำตลำดใหม,่ กำรวิจยัและพฒันำผลติภณัฑ์ อปุกรณ์ หรือเทคโนโลยีแบบใหม่เพื่อตอบสนอบควำม
ต้องกำรตลำดที่จะเปลีย่นแปลงไป ซึง่หำกปัจจยัเสีย่งใดที่มีผลประเมินควำมเสีย่งในระดบัสงู จะถกูก ำหนดให้มีกำรวดัผล
เปำ้หมำย (KPI) กำรจดักำรควำมเสีย่งดงักลำ่วอยำ่งชดัเจนด้วย 
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12. รายการระหว่างกัน                                                

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

1.  บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี  
(SAB) 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
- ขำยผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูปประเภทสำยเบรค
หน้ำรถยนต์ 

 
 
 
2)  ลกูหนีก้ำรค้ำ 

-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

1.20 
 
 
 
 
 

0.26 

1.02 
 
 
 
 
 

0.28 

  -เป็นรำยกำรขำยผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติโดย  
เป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับ
อัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้ รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 

 
 -ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
96 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของ SAB ส ำหรับหุ้นส่วนท่ี
เหลืออีกร้อยละ 4 นัน้ ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็น
ญำตขิองทำงกลุ่มจฬุำงกรู 

2) กรรมกำรร่วมกันคือ นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร นำยทวีฉัตร 
จฬุำงกรู และนำยกรกฤช จฬุำงกรู 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

2. บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี 
(SAS) 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูปประเภทสำยคนัเร่ง 
สำยเบรค สำยเปิดฝำกระโปรง สำยเปิดฝำ
ถังน ำ้มัน และสำยปรับเบำะท่ีนั่งส ำหรับ
รถยนต์ 

 
2)  ลกูหนีก้ำรค้ำ 

-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

28.31 
 
 
 
 
 

9.25 

32.51 
 
 
 
 
 

10.13 

 -เป็นรำยกำรขำยผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติโดย
เป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับ
อัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้ รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 

 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
97 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของ SAS ส ำหรับหุ้นส่วนท่ี
เหลืออีกร้อยละ 3 นัน้ ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็น
ญำตขิองทำงกลุ่มจฬุำงกรู 

2) กรรมกำรร่วมกันคือ นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร นำยทวีฉัตร 
จฬุำงกรู และนำยกรกฤช จฬุำงกรู 

3.  บจ.ซมัมิท โอซูกะ  
แมนแูฟคเจอร่ิง (SOM) 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยชิ น้ส่ วนเหล็ก เ พ่ือน ำไปใช้ในกำร
ป ร ะ ก อ บ ส ำ ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจกัรยำนยนต์ 

 
2)  ลกูหนีก้ำรค้ำ 
      -ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ      

บริกำร 

12.79 
 
 
 
 

2.24 

17.57 
 
 
 
 

4.55 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกต ิ
โดยรำคำขำยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ี
ใกล้เคียงกับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำก
กำรขำยผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อ่ืนท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49 ของ
ทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของ SOM ส ำหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 51 เป็นบคุคลที่ไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 

2) กรรมกำรร่วมกันคือ นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร นำยทวีฉัตร 
จฬุำงกรู และนำยกรกฤช จฬุำงกรู 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

4.  บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต 
ซีทแมนแูฟคเจอร่ิง (SLAS) 
 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปประเภทสำยปรับ
เบำะที่นัง่ส ำหรับรถยนต์ 

 
 
 
 2)  ลกูหนีก้ำรค้ำ 
 -ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และ  บริกำร 

0.01 
 
 
 
 
 
- 

0.04 
 
 
 
 
 
- 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกต ิ
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตกิำรค้ำทัว่ไป 
 
 
 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
98 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของ  SLAS ส ำหรับหุ้นส่วน
ท่ีเหลืออีกร้อยละ 2 นัน้ ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึง่เป็น
ญำตขิองทำงกลุ่มจฬุำงกรู 

2) กรรมกำรร่วมกันคือ นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร นำยทวีฉัตร  
จฬุำงกรู และนำยกรกฤช จฬุำงกรู 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

5.  บจ.คอมพลีท โอโตพำร์ท  
(CAPCO) 

1) คำ่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ซือ้ชิ น้ส่วนพลำสติก เหล็ก สังกะสี เ พ่ือ
น ำมำใช้ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และจกัรยำนยนต์ 

 
 
2)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
     -ยอดคงค้ำงจำกกำรซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
 
3)  เจ้ำหนีส้ินทรัพย์ 
     -ยอดคงค้ำงจำกกำรซือ้แม่พิมพ์ 
 
4)  ซือ้สินทรัพย์ 
        -ซือ้แม่พิมพ์เพ่ือผลิตชิน้ส่วน 

16.46 
 
 
 
 
 

4.08 
 
 
- 
 
 
- 

24.52 
 
 
 
 
 

8.08 
 
 

0.06 
 
 

3.35 

-เป็นรำยกำรซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ
เช่นเดียวกับกำรซือ้จำกคู่ค้ำรำยอ่ืน โดยท ำกำร
คิ ด ร ำค ำตำม ร ำคำตลำด  และ ไ ด้ ท ำกำ ร
เปรียบเทียบรำคำกบัผู้ขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร
รำยอ่ืนท่ีมีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจำรณำเลือก 
ผู้ ท่ีเสนอรำคำต ่ำสดุ 
 
-ระยะเวลำกำรให้สินเ ช่ือทำงกำรค้ำท่ีได้รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬำงกูร กลุ่มพฒันะเมลือง โดยถือหุ้น
รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว
ของ CAPCO ส ำหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 เป็นบุคคล
ท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 

2) กรรมกำรร่วมกันคือ นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร นำยทวีฉัตร  
จฬุำงกรู นำยชทูอง พฒันะเมลือง และนำยสริศ พฒันะเมลือง 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

6.  บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอร่ิง (CAR) 

 

1) คำ่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ซือ้ชิน้ส่วนยำง เพ่ือน ำมำใช้ในกำร ประกอบ
สำยควบคมุรถยนต์และจกัรยำนยนต์ 

 
 
 
2)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
 
3) เจ้ำหนีส้ินทรัพย์ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรซือ้แม่พิมพ์ 
 
 
4) ซือ้สินทรัพย์ 
-ซือ้แม่พิมพ์เพ่ือผลิตชิน้ส่วน 
 
 

49.29 
 
 
 
 
 

8.98 
 

0.59 

 

 

1.34 

 

 

47.90 
 
 
 
 
 

9.41 
 

- 
 
 

 

3.35 

-เป็นรำยกำรซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ
เช่นเดียวกับกำรซือ้จำกคู่ค้ำรำยอ่ืน โดยท ำกำร
เปรียบเทียบรำคำกบัผู้ขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร   
รำยอ่ืนท่ีมีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจำรณำเลือก   
ผู้ ท่ีเสนอรำคำต ่ำสดุ 
 
-ระยะเวลำกำรให้สินเ ช่ือทำงกำรค้ำท่ี ได้รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
-ระยะเวลำกำรให้สินเ ช่ือทำงกำรค้ำท่ีได้รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 
- เป็นรำยกำรสั่งท ำแม่พิมพ์เพ่ือผลิตชิน้ส่วนซึ่ง
เกิดขึน้เช่นเดียวกบัคูค้่ำรำยอ่ืน 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 88 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระ
แล้วของ CAR ส ำหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 12 นัน้เป็น
บคุคลที่ไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 

2) กรรมกำรร่วมกันคือ นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร นำยทวีฉัตร  
จุฬำงกูร นำยชูทอง พัฒนะเมลือง นำยกรกฤช จุฬำงกูร และ
นำยสริศ  พฒันะเมลือง 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

7.  บจ.เอเดียน แอนด์ ซมัมิท คอร์
ปอเรชัน่ (JSI-METAL) 

1) รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
     -ขำยผลิตภัณฑ์ส ำเ ร็จ รูปประเภทสำย      

ปรับเบำะที่นัง่ส ำหรับรถยนต์ 
 
 
 
2) ลกูหนีก้ำรค้ำ 
    -ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

2.50 
 
 
 
 
 

0.62 

2.07 
 
 
 
 
 

0.77 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกต ิ
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้ กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตกิำรค้ำทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 43 ของ
ทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของ JSI ส ำหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 57 เป็นบคุคลที่ไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 

2) กรรมกำรร่วมกนัคือ นำยสรรเสริญ จฬุำงกรู 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

8.  บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพำร์ท 
(SAA) 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยชิ น้ส่ วนเหล็ก  เ พ่ือน ำ ไปใ ช้ ในกำร
ป ร ะ ก อ บ ส ำ ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
จกัรยำนยนต์ 

 
 
2) ลกูหนีก้ำรค้ำ 
    -ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

 

39.17 
 
 
 
 
 

5.91 

30.55 
 
 
 
 
 

5.64 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกต ิ
โดยรำคำขำยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ี
ใกล้เคียงกับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำก
กำรขำยผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อ่ืนท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วน
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระเเล้วของ SAA ส ำหรับ
หุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 เป็นบุคคลท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้อง
กบับริษัท 

2) กรรมกำรร่วมกนัคือ นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร และนำยกรกฤช 
จฬุำงกรู 

9.  บจ.ไทยซมัมิท โอโตเทค 
(SATC) 

1)  คำ่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
- ซือ้ชิน้ส่วนเหล็กขึน้รูป เพ่ือน ำมำใช้ในกำร
ประกอบสำยควบคมุรถยนต์ 

 
 
 
2)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 

0.02 
 

 

 

0.01 

0.03 
 

 

 

- 

-เป็นรำยกำรซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ
เช่นเดียวกับกำรซือ้จำกคู่ค้ำรำยอ่ืน  โดยท ำกำร
เปรียบเทียบรำคำกบัผู้ขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร
รำยอ่ืนท่ีมีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจำรณำเลือก
ผู้ ท่ีเสนอรำคำต ่ำสดุ 
 
-ระยะเวลำกำรให้สินเ ช่ือทำงกำรค้ำท่ีได้รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้ นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้ นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของ TAI 

2) กรรมกำรร่วมกันคือ นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร นำยทวีฉัตร 
จฬุำงกรู และนำยกรกฤช จฬุำงกรู 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

10. บจ. ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่ำ 
(SCS) 

 

1)  คำ่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ซือ้ชิน้ส่วนและวัตถุดิบ เพ่ือน ำมำใช้ในกำร
ป ร ะ ก อ บ ส ำ ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  แ ล ะ
สำยควบคมุรถจกัรยำนยนต์ 
 
 
 
 
 

2)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
 
 

3) เจ้ำหนีส้ินทรัพย์ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรซือ้แม่พิมพ์ 
 
 

4) ซือ้สินทรัพย์ 
-ซือ้แม่พิมพ์เพ่ือผลิตชิน้ส่วน 
 

11.90 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.60 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

18.41 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.25 
 
 
 

0.25 
 
 
 

0.33 

-เ ป็นรำยกำรซื อ้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว เป็นชิ น้
ส่วนประกอบท่ีไม่สำมำรถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมำณกำรผลิตไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่
สำมำรถจดัหำวตัถุดิบจำกแหล่งภำยในประเทศ
ไทยได้ ทัง้นี ้หำกเป็นกรณีท่ีมีผู้ ขำยผลิตภัณฑ์
รำยอ่ืนในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ท ำกำร
เปรียบเทียบรำคำ แล้วพิจำรณำเลือกผู้ ท่ีเสนอ
รำคำต ่ำสดุ 
 
-ระยะเวลำกำรให้สินเ ช่ือทำงกำรค้ำท่ีได้รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 
-ระยะเวลำกำรให้สินเ ช่ือทำงกำรค้ำท่ีได้รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 
- เป็นรำยกำรสั่งท ำแม่พิมพ์เพ่ือผลิตชิน้ส่วนซึ่ง
เกิดขึน้เช่นเดียวกบัคูค้่ำรำยอ่ืน 
  
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 54 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระ
แล้วของบริษัท ส ำหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 46 เป็นบุคคล
ท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 

2) กรรมกำรร่วมกันคือ นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร นำยทวีฉัตร 
จฬุำงกรู นำยชทูอง พฒันะเมลือง และนำยสริศ พฒันะเมลือง 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่  (HI-LEX 
Corporation) 

1) รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
 -ขำยผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปประเภทสำยปรับ    
เบำะท่ีนั่ง สำยเบรคและสำยคันเร่งส ำหรับ    
รถยนต์ 

 
 
2)  ลกูหนีก้ำรค้ำ 
    -ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
 
 
3) คำ่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
 -ซือ้ชิน้ส่วนและวัตถุดิบ เพ่ือน ำมำใช้ในกำร
ประกอบสำยควบคมุรถยนต์ และสำยควบคมุ
รถจกัรยำนยนต์ 

 
 

 

7.18 
 
 
 
 
 

1.16 
 
 
 

279.49 

8.02 
 
 
 
 
 

0.94 
 
 
 

258.91 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกต ิ
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 
 
 
-เ ป็นรำยกำรซื อ้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว เป็นชิ น้
ส่วนประกอบท่ีไม่สำมำรถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมำณกำรผลิตไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่
สำมำรถจดัหำวตัถุดิบจำกแหล่งภำยในประเทศ
ไทยได้ ทัง้นี ้หำกเป็นกรณีท่ีมีผู้ ขำยผลิตภัณฑ์
รำยอ่ืนในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ท ำกำร
เปรียบเทียบรำคำ แล้วพิจำรณำเลือกผู้ ท่ีเสนอ
รำคำต ่ำสดุ 
 
 
 

1) HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจดทะเบียนท่ี
ช ำระแล้วของบริษัท 

2) โดยนำยมำกำโต เทรำอุรำ ซึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร 
และยงัด ำรงต ำเเหน่งเป็นกรรมกำรทำ่นหนึง่ของบริษัท 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ (HI-LEX 
Corporation) (ตอ่) 

 

4) คำ่ใช้จ่ำยอ่ืน 
-คำ่ธรรมเนียมจำกกำรรับควำมช่วยเหลือทำง
เทคนิคส ำหรับกำรผลิตสำยควบคุมรถยนต์  
รถจักรยำนยนต์ เเละชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ำตำ่งรถยนต์  
 

5)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 

 
 
 
6)  เจ้ำหนีอ่ื้น 

-คำ่ธรรมเนียมจำกกำรรับควำมช่วยเหลือทำง
เทคนิคส ำหรับกำรผลิตสำยควบคุมรถยนต์  
รถจักรยำนยนต์ เเละชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ำต่ำงรถยนต์ เเบบใช้สำยเคเบิลควบคุม
ทัง้หมด 

43.00 
 
 
 
 
 

41.85 
 
 
 
 

11.72 
 
 

34.89 
 
 
 
 
 

49.48 
 
 
 
 

6.74 
 
 

-เป็นไปตำมอัตรำและเง่ือนไขตำมท่ีก ำหนดใน
สัญญำ ซึ่งใกล้เคียงกันกับอัตรำและเง่ือนไขใน
สัญญำประเภทเดียวกันท่ีกระท ำกับบุคคลอ่ืนท่ี
ไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
 
-ระยะเวลำกำรให้สินเ ช่ือทำงกำรค้ำท่ีได้รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือส ำหรับกำรช ำระ
คำ่ธรรมเนียมเป็นไปตำมเง่ือนไขในสญัญำ ซึง่อยู่
ในเกณฑ์เดียวกันกับเง่ือนไขในสัญญำประเภท
เดียวกันท่ีบริษัทท ำกับบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีควำม
เก่ียวข้องกบับริษัท 
 
 
 
 
 

1) HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจดทะเบียนท่ี
ช ำระแล้วของบริษัท 

2) โดยนำยมำกำโต เทรำอุรำ ซึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร 
และยงัด ำรงต ำเเหน่งเป็นกรรมกำรทำ่นหนึง่ของบริษัท 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ (HI-
LEX Corporation) (ตอ่) 

 

7) คำ่ซือ้สินทรัพย์ 
-ซือ้สินทรัพย์ เพ่ือน ำมำใช้ในกำรประกอบ
สำยควบคุม รถยนต์  และสำยควบคุม
รถจกัรยำนยนต์ 
 

8) รำยได้ค่ำเคลมผลิตภณัฑ์ 
-รำยได้จำกกำรเคลมผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป
ประเภทสำยปรับ เบำะท่ีนั่ง สำยเบรคและ
สำยคนัเร่งส ำหรับรถยนต์ 

 

- 
 
 
 
 

0.12 
 
 

- 
 
 
 
 

0.12 
 
 

-เป็นรำยกำรซือ้สินทรัพย์ ท่ีไม่สำมำรถผลิตใน
ประเทศไทยได้ หรือไม่สำมำรถจัดหำจำกแหล่ง
ภำยในประเทศไทยได้  
 
 
 
-เป็นรำยกำรจำกกำรเคลมผลิตภณัฑ์ 

1) HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจดทะเบียนท่ี
ช ำระแล้วของบริษัท 

2) โดยนำยมำกำโต เทรำอุรำ ซึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร 
และยงัด ำรงต ำเเหน่งเป็นกรรมกำรทำ่นหนึง่ของบริษัท 

12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนำม (HI-
LEX Vietnam Co., Ltd.) 

1) รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยชิน้ส่วนเหล็กและยำง เพ่ือน ำไปใช้ใน
กำรประกอบสำยควบคมุรถจกัรยำนยนต์ 

 
 
 
2)  ลกูหนีก้ำรค้ำ 

-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

 
 
 

19.66 
 
 
 
 
 

3.52 

12.82 
 
 
 
 
 

1.17 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกต ิ
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
6 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว 

2) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 94 ของ
ทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนำม 

3) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

12.  บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนำม (HI-
 LEX Vietnam Co., Ltd.)(ตอ่) 

3)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 

 

4)  คำ่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ซือ้ชิน้ส่วนและวตัถุดิบ เพ่ือน ำมำใช้ในกำร
ประกอบสำยควบคมุรถยนต์ และสำยควบคมุ
รถจกัรยำนยนต์ 

 
 
 
 

12.75 
 
 

 
69.90 

 
 
 

10.63 
 
 

 
72.55 

 
 
 

- ระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำท่ีได้รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 

-เ ป็นรำยกำรซื อ้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว เป็นชิ น้
ส่วนประกอบท่ีไม่สำมำรถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมำณกำรผลิตไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่
สำมำรถจดัหำวตัถุดิบจำกแหล่งภำยในประเทศ
ไทยได้ ทัง้นี ้หำกเป็นกรณีท่ีมีผู้ ขำยผลิตภัณฑ์
รำยอ่ืนในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ท ำกำร
เปรียบเทียบรำคำ แล้วพิจำรณำเลือกผู้ ท่ีเสนอ
รำคำต ่ำสดุ 

1) เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
6 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว 

2) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 94 ของ
ทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนำม 

3) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

13. อำร์มสตรอง ออโต พำร์ทส์ 
(Armstrong  Auto Parts Sdn. 
Bhd.) 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยชิน้ส่วนเหล็ก ยำง และทองเหลือง เพ่ือ
น ำไปใช้ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์ รวมทัง้ชุดควบคุมรำง
หน้ำตำ่งรถยนต์ 
 

2)  ลกูหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ        
บริกำร 

60.76 
 
 
 
 
 
 

8.17 

70.02 
 
 
 
 
 
 

12.03 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกต ิ
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
 

-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

ผู้ ถือหุ้ นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจด
ทะเบียนท่ีช ำระแล้วของอำร์มสตรอง ออโต พำร์ทส์  



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

14. พีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย (PT. 
HI-LEX Indonesia) 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยชิน้ส่วนเหล็ก เพ่ือน ำไปใช้ในกำรประกอบ

สำยควบคมุรถยนต์และจกัรยำนยนต์ 
 
 
 
2)  ลกูหนีก้ำรค้ำ 

-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ      
บริกำร 

 
3) คำ่ซือ้สินค้ำและบริกำร 

-ซือ้ชิน้ส่วนและวัตถุดิบ เพ่ือน ำมำใช้ในกำร
ประกอบสำยควบคมุรถยนต์ และสำยควบคมุ
รถจกัรยำนยนต์ 

 

10.88 
 
 
 
 
 
 

0.41 
 
 
 

0.19 

4.33 
 
 
 
 
 
 

0.83 
 
 
 
- 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกต ิ
โดยรำคำขำยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ี
ใกล้เคียงกับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำก
กำรขำยผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อ่ืนท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท  
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 
 
 
-เ ป็นรำยกำรซื อ้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว เป็นชิ น้
ส่วนประกอบท่ีไม่สำมำรถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมำณกำรผลิตไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่
สำมำรถจดัหำวตัถุดิบจำกแหล่งภำยในประเทศ
ไทยได้ 
 
 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของ
ทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของพีที. ไฮเล็กซ์อินโดนีเซีย 

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวทลิมิเต็ด
( H I -LEX  I n d i a  P r i v a t e 
Limited) 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยชิน้ส่วนเหล็กและยำง เพ่ือน ำไปใช้ใน
กำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์ และชุด
ควบคมุรำงกระจกหน้ำตำ่งรถยนต์ 
 

2)  ลกูหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ      
บริกำร 
 

3) คำ่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
     -ซือ้ชิ น้ส่วนเหล็กประเภทสำยเกียร์ เ พ่ือ      

น ำมำใช้ในกำรประกอบสำยควบคมุรถยนต์ 
และรถจกัรยำนยนต์  

 
 
4)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

-ยอดคงค้ำงจำกกำรซื อ้ผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

 
 

0.03 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

0.14 
 
 
 
 
 
- 

0.03 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

0.15 
 
 
 
 
 
- 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกต ิ
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รัจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไป  
 
 
-เป็นรำยกำรซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ
เช่นเดียวกับกำรซือ้จำกคู่ค้ำรำยอ่ืน โดยท ำกำร
เทียบรำคำกบัผู้ขำยผลิตภณัฑ์และบริกำรรำยอ่ืน
ในประเทศ (หำกมี) แล้วพิจำรณำเลือกผู้ ท่ีเสนอ
รำคำต ่ำสดุ 
 
-ระยะเวลำกำรให้สินเ ช่ือทำงกำรค้ำท่ีได้รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100  ของทนุ
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของไฮเล็กซ์อินเดีย ไพรเวท-ลิมิเตด็ 

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

16. บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) (TSK 
Korea) 

 1) คำ่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
 -ซื อ้ ชิ น้ส่ วนเหล็กประ เภทสำย เ กีย ร์  เ พ่ื อ      

น ำมำใช้ในกำรประกอบสำยควบคมุรถยนต์ 
และรถจกัรยำนยนต์ 

 
 
2)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

-ยอดคงค้ำงจำกกำรซื อ้ผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 
 
 

3)  ซือ้สินทรัพย์ 
- ซื อ้ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือผลิตสำย 
Inner 

11.48 
 
 
 
 
 
 

1.28 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

10.27 
 
 
 
 
 
 

2.23 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

-เป็นรำยกำรซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ
เช่นเดียวกับกำรซือ้จำกคู่ค้ำรำยอ่ืน โดยท ำกำร
เทียบรำคำกบัผู้ขำยผลิตภณัฑ์และบริกำรรำยอ่ืน
ในประเทศ (หำกมี) แล้วพิจำรณำเลือกผู้ ท่ีเสนอ
รำคำต ่ำสดุ 
 
 
-ระยะเวลำกำรให้สินเ ช่ือทำงกำรค้ำท่ีได้รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 
 
-เป็นรำยกำรซือ้สินทรัพย์ ท่ีไม่สำมำรถผลิตใน
ประเทศไทยได้ หรือไม่สำมำรถจัดหำจำกแหล่ง
ภำยในประเทศไทยได้  
 
 
 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ  HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)  

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 
 
 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

17. บจ.ยำนไต ทีเอสเค เคเบลิ ซสิ
เตม็ (Yantai TSK Cable 
System) 

 

1)  คำ่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
 -ซื อ้ ชิ น้ ส่ วน เหล็ กประ เภทสำย เ กีย ร์  เ พ่ื อ      

น ำมำใช้ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์ 
และรถจกัรยำนยนต์ 

 

2)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกค่ำพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 
 

3)  ลกูหนีอ่ื้น 
-ยอดเคลมคำ่ใช้จ่ำยน ำเข้ำคำ่ภำษีอำกร 

1.15 
 
 
 
 

 
0.20 

 
 
 
- 

0.68 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

-เป็นรำยกำรซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ
เช่นเดียวกับกำรซือ้จำกคู่ค้ำรำยอ่ืน โดยท ำกำร
เทียบรำคำกบัผู้ขำยผลิตภณัฑ์และบริกำรรำยอ่ืน
ในประเทศ (หำกมี) แล้วพิจำรณำเลือกผู้ ท่ีเสนอ
รำคำต ่ำสดุ 
 

-ระยะเวลำกำรให้สินเ ช่ือทำงกำรค้ำท่ีได้รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 

-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ  HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)  

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 
 
 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 

 

- 146 - 
 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

18. บจ. ไฮเล็กซ์ ฮงักำรี เคเอฟที   
(HI-LEX Hungary KFT) 

 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยชิน้ส่วนเหล็กและยำง เพ่ือน ำไปใช้ในกำร

ประกอบสำยควบคมุรถยนต์ และชุดควบคมุ
รำงกระจกหน้ำตำ่งรถยนต์ 

 
 

2) ลกูหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ 
บริกำร 

2.38 
 
 
 
 
 

 
- 

- 
 
 
 
 
 

 
- 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกต ิ
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
 

-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์ฮงักำรีเคเอฟที 

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 

19. บจ. ฉงชิ่ง ไฮเล็กซ์ เคเบลิ ซสิ
เตม็ (Chongqing HI-LEX 
Cable System Co., Ltd.) 

1)  คำ่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ซื อ้ชิ น้ส่วนเหล็กประเภทสำยเกียร์  เ พ่ือ
น ำมำใช้ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจกัรยำนยนต์   

- - -เป็นรำยกำรซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ
เช่นเดียวกับกำรซือ้จำกคู่ค้ำรำยอ่ืน โดยท ำกำร
เทียบรำคำกบัผู้ขำยผลิตภณัฑ์และบริกำรรำยอ่ืน
ในประเทศ (หำกมี) แล้วพิจำรณำเลือกผู้ ท่ีเสนอ
รำคำต ่ำสดุ 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 63 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบลิ ซสิเตม็  

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

20. บจ. ไฮเล็กซ์ อเมริกำ (HI-Lex 
America) 

 
 
 
 

1) เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
- ยอดคงค้ำงจำกคำ่ซอ่มแซม 
 
2) ซือ้สินค้ำ 

-ซือ้ชิน้ส่วนเพ่ือมำใช้กบัเคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 

0.06 
 
 
 

2.52 

0.03 
 
 
 

1.47 

-ระยะเวลำกำรให้สินเ ช่ือทำงกำรค้ำท่ีได้รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 
-เ ป็นรำยกำรซื อ้สิน ค้ำ เ พ่ือน ำมำซ่อมแซม
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุ
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของไฮเล็กซ์ อเมริกำ  

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 
 

21. บจ. ฉงชิ่ง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล 
เคเบลิ ซสิเตม็ (Chongqing HI-
LEX Control  Cable System 
Co., Ltd.) 

1)  คำ่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ซื อ้ชิ น้ส่วนเหล็กประเภทสำยเกียร์  เ พ่ือ
น ำมำใช้ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจกัรยำนยนต์   
 

2)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรซื อ้ผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

-เป็นรำยกำรซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ
เช่นเดียวกับกำรซือ้จำกคู่ค้ำรำยอ่ืน โดยท ำกำร
เทียบรำคำกบัผู้ขำยผลิตภณัฑ์และบริกำรรำยอ่ืน
ในประเทศ (หำกมี) แล้วพิจำรณำเลือกผู้ ท่ีเสนอ
รำคำต ่ำสดุ 
 

- ระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำท่ีได้รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 

1)   ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 63 ของทนุ     
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล เคเบลิ 
ซสิเตม็  

2)   กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

0.26 
 
 
 
 
 
 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ โดย
เป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียงกบัอตัรำ
ก ำไรขัน้ ต้น ท่ีบริษัทได้ รัจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกัน  ใ ห้กับบุคคล อ่ืน ท่ี ไม่ มีควำม
เก่ียวข้องกบับริษัท 

1)     ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของบจ.
ไฮเล็กซ์แมคซกิำนำ 

2)     กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

22. บจ.  ไฮเล็กซ์ แมคซกิำนำ        
(Hi-Lex Mexicana S.A de 
C.V.) 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยชิ น้ส่วนเหล็กประเภทสำยเร่ง เ พ่ือ
น ำไปใช้ในกำรประกอบสำยควบคมุรถยนต์ 
และรถจกัรยำนยนต์ 

 
 
2) ลกูหนีก้ำรค้ำ 

-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ 
บริกำร 

20.86 
 
 
 
 
 
 

2.83 

10.72 
 
 
 
 
 
 

3.55 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกต ิ
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รัจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์แมคซกิำนำ 

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 

 

- 149 - 
 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

23. บจ. ไฮเล็กซ์ เคเบลิ ซสิเตม็      
(HI-LEX Cable System) 

 
 
 
 
 
 
 
24. บจ.ไฮเล็กซ์ โด บรำซลิ 
      (Hi-Lex Do Brasil LTD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-    ขำยชิน้ส่วนเหล็กและยำง เพ่ือน ำไปใช้ใน

กำรประกอบสำยควบคมุรถยนต์ และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำตำ่งรถยนต์ 

 
 

2) ลกูหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และ บริกำร 

 
 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-   ขำยชิน้ส่วนเหล็กประเภทสำยเร่ง เพ่ืน ำไปใช้

ในกำรประกอบสำยควบคมุรถยนต์ และ
รถจกัรยำนยนต์ 

 

2) ลกูหนีก้ำรค้ำ 
-  ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ 

บริกำร 
 

 

1.52 
 
 
 
 
 

0.28 
 

 
 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

1.82 
 
 
 
 
 

0.40 
 
 

 
 

0.76 
 
 
 
 
 

      
 

0.27 
 
 
 
 
 
 

 
 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกต ิ
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 

-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 
 
 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกต ิ
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รัจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 

-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์เคเบลิซสิเตม็ 

2)  กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 
 
 
 
 
 
 
1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุ
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์ โด บรำซลิ 
2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2560 2561 

25. บจ.ไฮเล็กซ์ รัส 
      (Hi-Lex Russ LLC) 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-   ขำยชิน้ส่วนเหล็กประเภทสำยเร่ง เพ่ือน ำไป

ในกำรประกอบสำยควบคมุรถยนต์ และ

รถจกัรยำนยนต์ 

2) ลกูหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และ บริกำร 

 

- 
 

 
 
 
 
- 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 

- 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกต ิ
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รัจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 

-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 90 ของทนุจด
ทะเบียนท่ีช ำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์ รัส 

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทได้พิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัตำมข้อ (12.1) แล้วมีควำมเห็นว่ำรำยกำรซือ้ขำยผลิตภณัฑ์ 
และบริกำรรวมถึงรำยกำรซือ้สนิทรัพย์ระหวำ่งกนั เป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้ตำมปกติของบริษัท และเป็นไปอย่ำงสมเหตสุมผล 
และจ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วบริษัทได้พิจำรณำถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท
และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส ำคญั โดยเง่ือนไขต่ำงๆ ของรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้จะถูกก ำหนดให้เป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำทัว่ไป และรำคำเป็นไปตำมกลไกกำรแข่งขนั หรือเป็นรำคำที่มีควำมสมเหตุสมผล  และมีเง่ือนไขไม่แตกต่ำงจำก
กำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก (Fair and at arm's length) 

 
12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

บริษัทมีขัน้ตอนกำรอนมุตัิกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั คือ รำยกำรระหว่ำงกนัต้องอยู่บนพืน้ฐำนของควำมจ ำเป็น มีควำม
สมเหตสุมผล และยดึแนวทำงปฏิบตัิเช่นเดียวกบักำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกนัของบริษัท 
หรือบริษัทร่วมกบับคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำรำยกำรและควำมเหมำะสม
ทำงด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ๆ โดยพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติในอตุสำหกรรม 
และมีกำรเปรียบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอกหรือรำคำตลำด และในกรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคญั  
บริษัทจะจดัให้ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้กำรประชุมผู้ ถือหุ้นตำมแต่
กรณี   
 

ทัง้นีห้ำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้
ผู้ เช่ียวชำญอิสระ เป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว  เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตำมแต่กรณี โดยกรรมกำรผู้มีสว่นได้สว่นเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในรำยกำรดงักลำ่ว อีกทัง้จะมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทำน
โดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

ในอนำคตบริษัทอำจมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทัง้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่ก ำหนดโดยสภำ
วิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์ รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยง
กนั และกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไป   กรณีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกิดขึน้เป็นปกติ เช่น กำรจ้ำงผลิตชิน้งำน กำรซือ้
ผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบ และกำรขำยผลิตภณัฑ์ เป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ต่อเนื่องในอนำคต บริษัทได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์และ
แนวทำงในกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรค้ำโดยทั่วไป โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเง่ือนไขที่เหมำะสม ให้มีควำม
ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสำมำรถเปรียบเทียบกับรำคำตลำดที่ใช้กับลูกค้ำทัว่ไป รวมทัง้สำมำรถตรวจสอบได้ตำม
หลกัเกณฑ์ของรำยกำรท่ีเข้ำขำ่ยเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้เป็นปกติ และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบ
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัโดยว่ำจ้ำงผู้ เช่ียวชำญกำรตรวจสอบภำยในมำด ำเนินกำรตรวจสอบว่ำ ได้ปฏิบตัิตำมระเบียบ
ของบริษัท และเป็นไปตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
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อยำ่งไรก็ตำม หำกมีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่ไม่เข้ำข่ำยรำยกำรที่เกิดขึน้เป็นปกติดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทจะปฏิบตัิ
ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป
ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท และเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และได้รับกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นีห้ำกมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึน้กับบคุคลที่
เก่ียวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้
ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้มีบคุคลที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน
ที่มีควำมเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหวำ่งกนั โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือบคุคลที่
มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ จะถกูน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิของคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี เพื่อให้มี
ควำมมัน่ใจว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรดงักลำ่วจะไม่เป็นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท แตเ่ป็นกำรท ำรำยกำรท่ีบริษัทได้ค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุรำย 
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ส่วนที่ 3  

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  
 

13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ                                  
13.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
  คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบงบทำงกำรเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) และข้อมูลทำง

กำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักลำ่วจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศ
ไทย โดยเลอืกใช้นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตัิอยำ่งสม ่ำเสมอและใช้ดลุยพินิจอยำ่งระมดัระวงัอยำ่งดีที่สดุ
ในกำรจดัท ำ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน 

 
  คณะกรรมกำรบริษัทได้จดัให้มรีะบบควบคมุภำยในท่ีมปีระสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจวำ่กำรบนัทกึข้อมลูทำงบญัชีมีควำม

ถกูต้อง ครบถ้วน โดยงบกำรเงินของบริษัทได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดัใน
กำรตรวจสอบนัน้ทำงคณะกรรมกำรบริษัทได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสำรตำ่งๆ เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสำมำรถตรวจสอบ
และแสดงควำมคิดเห็นได้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี โดยควำมเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรำกฏในรำยงำนของผู้สอบ
บญัชีที่แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปีแล้ว 

 
  ในกำรนีบ้ริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่หรือลกูจ้ำง

บริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในและควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ซึง่ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบ 

 
  คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่ำพอใจและสำมำรถ

สร้ำงควำมเช่ือมัน่อย่ำงมีเหตผุลว่ำงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยำยน 2561 มีควำมเช่ือถือได้ 
โดยได้ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป และปฏิบตัิถูกต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
  

                          
 
 

 (นำยสริศ พฒันะเมลอืง)       (นำยสรรเสริญ จฬุำงกรู) 
กรรมกำรผู้จดักำร                                 ประธำนกรรมกำร 
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13.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
 งบกำรเงินของบริษัทปี 2559-2561 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำตของบริษัท สหกำรสอบบญัชี  จ ำกดั และ ปี 

2557-2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ซึ่งได้แสดงควำมเห็นและ
รำยงำนกำรตรวจสอบดงันี ้

 

งบการเงนิปี 2559 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2559 ผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นอยำ่งไมม่เีง่ือนไข  
งบการเงนิปี 2560 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 ผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นอยำ่งไมม่เีง่ือนไข 
งบการเงนิปี 2561 ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเห็นอยำ่งไมม่เีง่ือนไข 
 

 
13.3 งบการเงนิ 

งบก าไรขาดทุน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
รำยได้จำกกำรขำย 2,724 100 2,906 100 3,107 100 

ต้นทนุขำย 2,252 83 2,385 82 2,509 81 
ก าไรขัน้ต้น 472 17 521 18 598 19 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร 343 13 350 12 358 12 
รำยได้อื่น 33 1 33 1 33 1 
ก าไรจากการด าเนินงาน 162 6 204 7 273 9 
ดอกเบีย้จ่ำย 17 1 15 1 10 0 
ภำษีเงินได้ 8 0 13 0 12 0 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรเปลีย่นแปลงประมำณกำรตำมหลกั 6 0 0 0 5 0 
คณิตศำสตร์ประกนัภยั***       

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 131 5 176 6 246 8 

*** ผลตำ่งจำกกำรค ำนวณผลประโยชน์พนกังำนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัของปี 2559 – 2561 จำกกำรประมำณกำรและเกิดขึน้จริง 
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งบดุล 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 507 18 576 21 322 13 
เงินลงทนุชัว่ครำว 200 7 202 7 176 7 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 42 2 35 1 41 2 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น - ทัว่ไป 446 16 515 19 503 20 
สนิค้ำคงเหลอื 236 9 211 7 246 10 
อื่นๆ 9 0 26 1 30 1 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,440 52 1,565 56 1,319 53 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 26 26 26 1 26 1 
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ 1,259 1,342 1,167 42 1,116 45 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 26 45 24 1 27 1 
รวมสินทรัพย์ 2,751 2,790 2,782 100 2,487 100 

หนีส้นิหมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 300 11 300 11 0 0 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 70 3 72 3 84 3 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ – กิจกำรอื่น 315 12 351 13 399 16 
เจ้ำหนีจ้ำกกำรซือ้สนิทรัพย์ 10 0 12 0 11 0 
 เจ้ำหนีเ้ชำ่ซือ้สนิทรัพย์ที่ถงึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 4 0 5 0 4 0 
 เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถงึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 65 2 65 2 49 2 
เจ้ำหนีอ้ื่น 35 1 33 1 41 2 
คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจ่ำย 121 5 131 5 127 5 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 11 0 12 0 12 1 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 931 34 981 35 727 29 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 46 2 50 2 0 0 
 เจ้ำหนีเ้ชำ่ซือ้สนิทรัพย์ 9 0 6 0 2 0 
 เงินกู้ยืมระยะยำว 113 4 48 2 54 2 
  ประมำณกำรหนีส้นิ 13 0 12 0 20 1 
  หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 0 0 0 0 0 0 
รวมหนีส้ิน 181 7 116 4 76 3 
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หนว่ย : ล้ำนบำท 

งบกระแสเงนิสด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก ำไรสทุธิก่อนภำษีเงินได้ 145 189 263 

 รำยกำรปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก ำไรสทุธิเป็นเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน    

คำ่เสือ่มรำคำสนิทรัพย์ 146 140 131 

 คำ่เสือ่มรำคำอสงัหำริมทรัพย์ 2 2 2 

ตดัจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 8 8 7 

กำรปรับลดสนิค้ำคงเหลอืเป็นมลูคำ่สทุธิที่จะได้รับ 0 4 4 

หนีส้งสยัจะสญู (1) 0 0 

 (ก ำไร)/ขำดทนุจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ (5) (1) (4) 

ขำดทนุจำกกำรเลกิใช้สนิทรัพย์ 0 0 0 

 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 11 5 1 

ประมำณกำรหนีส้นิ (3) 0 10 

 (ก ำไร)/ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (1) 0 (1) 

    เงินปันผลรับ 
 ดอกเบีย้รับ 

0 
(1) 

(4) 
(4) 

(2) 
(4) 

 คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้ 17 15 10 

งบดุล (ต่อ) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
ทนุเรือนหุ้น - หุ้นสำมญั ทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระเต็ม
มลูคำ่ 

      

 - หุ้นสำมญั 259,800,000 หุ้น (มลูคำ่หุ้นละ 1 บำท) 260 10 260 9 260 10 
เงินรับลว่งหน้ำคำ่หุ้นสำมญั       
สว่นเกินกวำ่มลูคำ่หุ้นสำมญั 465 17 465 17 465 19 
ก ำไรสะสมจดัสรรแล้ว       
- ส ำรองตำมกฎหมำย 27 1 27 1 27 1 
ก ำไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร 887 32 933 34 937 38 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้ำของ 0 0 0 0 -5 0 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,639 60 1,685 61 1,684 68 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,751 100 2,782 100 2,487 100 
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หนว่ย : ล้ำนบำท 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ก ำไรก่อนกำรเปลีย่นแปลงในทรัพย์สนิและหนีส้นิ 318 354 417 

(เพิ่มขึน้)ลดลงในลกูหนีก้ำรค้ำและตัว๋เงินรับ (7) (60) 4 

(เพิ่มขึน้)ลดลงในสนิค้ำคงเหลอื 7 21 (39) 

(เพิ่มขึน้)ลดลงในสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น (2) (17) (4) 

(เพิ่มขึน้)ลดลงในสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน (15) (13) (23) 

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเจ้ำหนีก้ำรค้ำและตัว๋เงินจำ่ย 17 31 68 

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเจ้ำหนีซ้ือ้สนิทรัพย์ (4) 2 (1) 

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในคำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย (9) 10 (4) 

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในหนีส้นิหมนุเวียนอื่น (5) 0 (8) 

 เพิ่มขึน้(ลดลง)ในภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 4 4 (4) 

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในประมำณกำรหนีส้นิ (4) (1) 9 

 เพิ่มขึน้(ลดลง)ในหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นๆ (1) (1) (1) 

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 299 330 414 

จ่ำยส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวพนกังำน (9) (1) (1) 

เงินสดจำ่ยดอกเบีย้ (17) (15) (10) 

เงินสดจำ่ยภำษีเงินได้ (12) (7) (10) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 261 307 393 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดจำ่ยซือ้เงินลงทนุชัว่ครำว (200) (2) 27 

เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้สนิทรัพย์ถำวร (44) (43) (75) 

เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน (5) (3) (3) 

เงินสดรับจำกกำรขำยสนิทรัพย์ถำวร 15 2 14 

เงินปันผลรับ 
ดอกเบีย้รับ 

0 
1 

4 
3 

2 
5 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (233) (39) (30) 
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หนว่ย : ล้ำนบำท 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

เพิ่มขึน้(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงิน 0 0 (300) 

 เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำว 200 0 0 

 เงินสดจำ่ยช ำระเงินกู้ยืมระยะยำว (21) (65) (65) 

 เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสัน้ (200) 0 0 

เงินสดจำ่ยเจ้ำหนีเ้ชำ่ซือ้สนิทรัพย์ (5) (4) (5) 

เงินสดจำ่ยปันผล (143) (130) (247) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (169) (199) (617) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (141) 69 (254) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดณ วนัต้นงวด 648 507 576 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดณ วนัสิน้งวด 507 576 322 

 
หนว่ย : ล้ำนบำท 

อัตราส่วนทางการเงนิ  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 2 2 2 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 1 1 1 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด เทำ่ 0.3 0.3 0.5 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรค้ำ เทำ่ 6 6 6 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 65 69 64 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิค้ำคงเหลอื เทำ่ 9 11 11 

ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่ วนั 38 32 33 

อตัรำสว่นหมนุเวยีนเจ้ำหนี ้ เทำ่ 6 6 6 

ระยะเวลำช ำระหนี ้ วนั 64 67 66 

Cash Cycle วนั 40 35 32 

 
 
 
 
 
 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 

 

- 152 - 
 

 
หนว่ย : ล้ำนบำท 

อัตราส่วนทางการเงนิ (ต่อ)  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     

อตัรำก ำไรขัน้ต้น % 17 18 19 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 6 7 9 

อตัรำก ำไรอื่น % 1 1 1 

อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร % 2 2 1 

อตัรำก ำไรสทุธิ % 5 6 8 

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 8 10 15 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ % 5 6 10 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร % 23 27 34 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์ เทำ่ 1 1 1 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่ 0.68 0.65 0.48 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เทำ่ 18 22 41 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) เทำ่ 1.50 1.71 1.19 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล % 104 74 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuth 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ                                                                                                      
14.1  วิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ฐานะทางการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท 
2559 

ณ 30 ก.ย. 59 
2560 

ณ 30 ก.ย. 60 
2561 

ณ 30 ก.ย. 61 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,440.46 1,565.15 1,318.63 
สนิทรัพย์รวม 2,750.99 2,782.16 2,487.48 
หนีส้นิหมนุเวียน 931.59 981.32 726.91 
หนีส้นิรวม 1,112.39 1,097.45 803.38 
สว่นของเจ้ำของรวม 1,638.60 1,684.71 1,684.10 

    อัตราส่วน 
2559 

(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) 
2560 

(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 
2561 

(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) 

อตัรำสว่นก ำไรขัน้ต้น 17.35% 17.93% 19.25% 

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 8.37% 10.45% 14.90% 

อตัรำสว่นเงินทนุหมนุเวียน 1.55 1.59 1.81 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 0.68 0.65 0.48 
 

อตัรำส่วนก ำไรขัน้ต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2561 เพ่ิมขึน้ 1.32% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน
เน่ืองมำจำกมีกำรบริหำรต้นทนุและมีกำรควบคมุต้นทนุอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) เพ่ิมขึน้ 4.45% จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจำก
ผลประกอบกำรของบริษัทท่ีดีขึน้ 

 
อตัรำส่วนเงินทุนหมนุเวียน (Current Ratio)  ปี 2561 เพ่ิมขึน้ 0.22 เท่ำ จำกปีก่อน เน่ืองจำกหนีส้ินหมนุเวียน
ลดลง 

 
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (Debt/Equity Ratio) ปี 2561 ลดลง 0.17 เท่ำ จำกปีก่อน เน่ืองจำกบริษัทจ่ำยคืนเงินกู้ ยืม
ธนำคำรพำณิชย์ 
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ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ล้านบาท 
2559 

(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) 

% ต่อ 
ยอดขาย 

2560 

(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 

% ต่อ 
ยอดขาย 

2561 

(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) 

% ต่อ 
ยอดขาย 

รำยได้จำกกำรขำย 2,724.17 100.00% 2,905.68 100.00% 3,107.02 100.00% 

รำยได้อื่น 32.57 1.20% 33.23 1.14% 33.36 1.07% 

ต้นทนุขำย -2,251.53 -82.65% -2,384.78 -82.07% -2,509.02 -80.75% 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร -343.31 -12.60% -350.38 -12.06% -358.42 -11.54% 

คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงิน -16.80 -0.62% -15.31 -0.53% -9.82 -0.32% 

ภำษีเงินได้นิติบคุคล -7.90 -0.29% -12.43 -0.43% -12.28 -0.40% 

ก ำไรส ำหรับงวด 137.20 5.04% 176.00 6.06% 250.85 8.07% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำร
เปลีย่นแปลงประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

-5.69 -0.21% 0.00 0.00% -4.65 -0.15% 

ก ำไร(ขำดทนุ)เบ็ดเสร็จ 131.51 4.83% 176.00 6.06% 246.20 7.92% 
 
 

ปี 2561 เป็นอีกปีท่ีบริษัทสำมำรถพัฒนำผลกำรด ำเนินงำน โดยมีรำยได้จำกกำรขำยเพ่ิมขึน้ 6.93% และมีก ำไรสทุธิ
เพ่ิมขึน้ 42.53% เมื่อเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมำจำกกำรขยำยฐำนลกูค้ำเพ่ิมขึน้ , เพ่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือรองรับ
กบัรถรุ่นใหม่ของลกูค้ำ รวมถึงกำรควบคมุต้นทุนกำรผลิต , ควบคมุค่ำใช้จ่ำย, และปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ในปัจจบุนั  

 
รำยได้จำกกำรขำยในปี 2561 เท่ำกบั 3,107.02  ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 201.34 ล้ำนบำท หรือ 6.93%, เน่ืองจำกได้รับค ำสัง่
ซือ้จำกลกูค้ำเพ่ิมมำกขึน้, มีผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพ่ิมขึน้ และรวมถึงตลำดรถยนต์เร่ิมฟืน้ตวั นอกจำกนี ้ต้นทุนขำยลดลง 
1.32% ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรลดลง 0.52% เน่ืองจำกกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ, อตัรำค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินลดลง 0.21% เน่ืองจำกจ่ำยคืนเงินกู้ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยดอกเบีย้ลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบในช่วงเวลำเดียวกนักบัปีก่อน 

 
ในปี 2561 บริษัทมีกำรลงทนุวิจยัและพฒันำด้ำนเทคโนโลยีและนวตักรรมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 3.8 ล้ำนบำท เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภำพในกำรผลิตและพฒันำคณุภำพผลิตภณัฑ์อย่ำงตอ่เน่ือง 
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ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จส ำหรับปี 2561 เท่ำกบั 246.20 ล้ำนบำท ซึง่เพ่ิมขึน้กวำ่ปี 2560 เท่ำกบั 70.20 ล้ำนบำท หรือ
คิดเป็น 39.89% เน่ืองจำกยอดขำยท่ีเพ่ิมขึน้ และกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต รวมถงึกำรควบคมุคำ่ใช้จ่ำย
ด้ำนตำ่งๆ และในปี 2561 มีผลขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรเร่ืองผลประโยชน์พนกังำน ตำม
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 เท่ำกบั 4.65 ล้ำนบำท  
 
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ตำ่งๆ มีกำรเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหมอ่อกสูต่ลำดมำกขึน้ ตลำดรถยนต์และชิน้สว่นมีปริมำณกำร
สัง่ซือ้ท่ีเพ่ิมมำกขึน้ตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค ซึง่สอดคล้องกบัสภำวะเศรษฐกิจในประเทศและกำรสง่ออกท่ี
เร่ิมปรับตวัดีขึน้ ประกอบกบับริษัทฯ ยงัคงด ำเนินกำรตำมแผนกลยทุธ์ท่ีตัง้ไว้ จงึประเมินวำ่ปัจจยัตำ่ง ๆ สง่ผลให้
บริษัทฯ เติบโตได้มำกขึน้จำกปีท่ีผ่ำนมำ  
 
14.2  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงนิหรือการด าเนินงานอย่างมนัียส าคัญในอนาคต 
 อ้ำงองิกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน ข้อ 14.1 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยควำมระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่ำข้อมูล
ดงักลำ่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ ำให้ผู้อื่นส ำคญัผิด หรือไมข่ำดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทขอ
รับรองวำ่  
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนใน

สำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัท  
(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที่เป็นสำระส ำคญัทัง้ของบริษัท

อยำ่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว 
(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมูล

กำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2561 ตอ่ผู้สอบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ง
ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมี
ผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

 

ในกำรนีเ้พื่อเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทัง้หมด เป็นเอกสำรชดุเดียวกนักบัที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมำย
ให้ นำงสำวสริิณำ พฒันะเมลอืง เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้ทกุหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นำงสำว
สริิณำ พฒันะเมลอืง ก ำกบัไว้ บริษัทจะถือวำ่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลำ่วข้ำงต้น 

 

 ชื่อ    สกุล ต าแหน่ง   
 

1.   นำยสรรเสริญ จฬุำงกรู   ประธำนกรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร   
 

2.   นำยสริศ   พฒันะเมลอืง กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง /   
   กรรมกำรผู้จดักำร             

   

 ชื่อผู้รับมอบอ านาจ       ต าแหน่ง                                       
 
 นำงสำวสริิณำ     พฒันะเมลอืง    กรรมกำร / ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส สว่นงำนบริหำรธุรกิจ   
 

 ทัง้นี ้มำตรำ 89/20 แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องร่วมกนัรับผิดต่อบุคคลท่ีซือ้ขำยหลักทรัพย์ของ
บริษัทในควำมเสียหำยใด ๆ อันเกิดขึน้เน่ืองจำกกำรเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชำชนทัว่ไป โดยแสดงข้อควำมท่ีเป็นเท็จใน
สำระส ำคญัหรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสำระส ำคญั ในกรณีของงบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัท หรือรำยงำนอ่ืนใดท่ีต้องเปิดเผยตำมมำตรำ 56 หรือมำตรำ 199 โดยมิได้จ ำกัดควำมรับผิดไว้เฉพำะ
กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีลงลำยมือช่ือรับรองควำมถูกต้องของข้อมลูในเอกสำรดงักล่ำวเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ดี กรรมกำรหรือผู้บริหำรซึง่
สำมำรถพิสจูน์ได้วำ่โดยต ำแหน่งหน้ำท่ีตนไม่อำจล่วงรู้ ถงึควำมแท้จริงของข้อมลูหรือกำรขำดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งนัน้ ย่อมไม่มีควำม
รับผิดตำมมำตรำ 89/20 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท  และเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

1. นำยสรรเสริญ   จฬุำงกรู 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษำยน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 ดษุฎีบณัฑิต 
 
หลกัสตูร : IOD 
- ไมม่ี - 

ทำงตรง 
83,115,000 หุ้น 

(31.992%) 
 

ทำงอ้อม 
- ไมม่ี - 

 

บิดำนำยทวีฉัตร 
จฬุำงกรู และนำยวฒุิ
ภมูิ จฬุำงกรู 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
2521 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร   

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

2515 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  โรงงำนประกอบเบำะรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ทกุชนิด 

2525 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.คอมพลีท โอโตพำร์ท  ผลิตชิน้สว่นประกอบให้อตุสำหกรรมยำนยนต์ประเภท 
ซิงค์ พลำสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสำย 

2529 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้ำงท ำแบบพิมพ์ 

2530 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพ
เน้นท์  

ผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิคส์ 

2531 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  
กรรมกำร 

บจ.บำงกอก อีเกิล วิง  ผลิตชิน้สว่น Press Part 

2531 – ปัจจบุนั กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขำย และรับจ้ำงท ำพวงมำลยัรถยนต์และกระปกุ
เกียร์รถยนต์ 

2533 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท แอดวำนซ์ แมททีเรียล  น ำเข้ำผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้ำงตดั
เหล็ก 

2534 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี ้
เวิร์ค  

ผลิตชิน้สว่นตวัถงัรถยนต์จำกกำรป๊ัมขึน้รูป   ชิน้สว่นท่อ
ไอเสีย 
 

2534 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร   
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ ลงทนุและถือหุ้นในกิจกำรอ่ืนๆ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 

 

- 158 - 

ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยสรรเสริญ   จฬุำงกรู (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2534 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท          
แมนแูฟคเจอร่ิง  

ผลิตโครงเบำะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื่อน 

2534 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.โอโต แอดวำนซ์ แมททีเรียล     
แมนแูฟคเจอร่ิง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลำสติก แผ่นเส้น
ใยอดัและแผ่นพลำสติกเพ่ือใช้ประกอบรถยนต์และ
รถจกัรยำนยนต์ 

2536 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท โชวำ่ แมนแูฟคเจอร่ิง  ผลิตโช๊คอพั ชิน้สว่นเคร่ืองยนต์ระบบสง่ก ำลงั ระบบเบรค 
ระบบกนัสะเทือนหรือระบบสติร่ิง 

2537 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.เอส เอ็น ซี ซำวด์ พรู๊ฟ  ผลิตชิน้สว่นยำนยนต์ Mel Sheet, Resin Felt 

2537 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขำยผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสำยเข็มขดั
นิรภยั 

2538 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้ำส ำหรับหุ้มเบำะรถยนต์ 

2538 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี  ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบำะรถยนต์ 

2538 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอร่ิง  

ผลิตชิน้สว่นยำงส ำหรับอตุสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอ่ืนๆ 

2539 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
กรรมกำร 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่ำ  ผลิตน็อตพิเศษส ำหรับอตุสำหกรรมยำนยนต์ 

2539 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร    
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท ครูำตะ แมนแูฟคเจอร่ิง  ผลิต ขำย แกนคอม้ำรถยนต์ รวมทัง้ชิน้สว่นอะไหลแ่ละ
อปุกรณ์ยำนพำหนะทกุชนิด 

2540 – ปัจจบุนั 
 
 

ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพำร์ท  ผลิตชิน้สว่นผลิตภณัฑ์ระบบล็อคประตรูถยนต์ ฝำ
กระโปรงรถยนต์, ฝำกระบะท้ำย, ห่วงล็อคประต ู 
 

2540 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียร่ิง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพิ่มพ์ เคร่ืองฉีดพลำสติกโลหะงำน
ไม้ 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยสรรเสริญ   จฬุำงกรู (ต่อ) 
 

2541 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร   
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี  ผลิตและพิมพ์ลำยไม้ และเคลือบชิน้สว่นรถยนต์ 

2541 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท อินดสัตรี ้ (ประเทศ
ไทย)   

ธุรกิจให้เช่ำ 

2542 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.แอเดียนท์ แอนด์ ซมัมิท คอร์
ปอเรชัน่ 

ผลิตเบำะนัง่รถยนต์ 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.เอช เอส เอช  ลงทนุและถือหุ้นในกิจกำรอ่ืน 

2545 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต น ำเข้ำ สง่ออก และรับจ้ำงผลิตพรมปพืูน้ หวัหมอน
เบำะรถยนต์ 

2545 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ  

2546– ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.มำรูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี 
เวียดนำม 

ผลิตชิน้สว่นเบำะท่ีนัง่รถยนต์ 

2547 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.เจ อำ เค โอโตพำร์ท   ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ 
2547 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร   

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอร่ิง  ผลิตเบรคมือรถยนต์ 

2548 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท รีเทอร์ นิทโตก ุซำวด์ 
พรู๊ฟ  

ผลิตเพื่อขำยและสง่ออกซึง่วสัดกุนัเสียงส ำหรับรถยนต์ 
 

2550 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ  

2551 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท อำร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจกำรทดสอบคณุภำพ ประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์
ยำนยนต์และสอบเทียบเคร่ืองมือวัด วิเครำะห์วิจัยและ
พัฒนำเทคโนโลยี  ออกแบบเคร่ืองมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนกำรผลิตชิน้สว่นยำนยนต์ 

2551 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซมัมิท ประกอบกิจกำรผลิตชิน้สว่นรถยนต์ 

2551 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจกำรฝึกอบรม 

2552 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.สตีล อลัลำยแอนซ์เซอร์วิส เซ็น
เตอร์ 
 

Coil Stee, Slitter Steel  
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยสรรเสริญ   จฬุำงกรู (ต่อ)     2556 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร 
 

บจ. ซมัมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตชิน้สว่นอะไหลแ่ละอปุกรณ์
ของยำนพำหนะ 
 

 

2. นำยสริศ  พฒันะเมลือง  
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษำยน 2548 
 

43 ปริญญำโท 
สำขำบริหำรธุรกิจ 
New Hampshire 
College, 
สหรัฐอเมริกำ 
 
หลกัสตูร: IOD 
- Director  
  Certification 
  Program 
(DCP42/2004) 
โดยสถำบนัอ่ืนๆ 
- กำรสืบทอดธุรกิจ
ครอบครัวอยำ่งยัง่ยืน  
รุ่นท่ี 5/2010 (บจ. แฟ
มีลี่ บิสสิเนส โซไซตี)้ 

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

  Exclusive Event 
“Stop  

  Committing 
Random Acts of 
Digital” 08/2018 

ทำงตรง 
10,506,400 หุ้น 

(4.044%) 
 
ทำงอ้อม 
- ไมม่ี - 

 

พ่ีชำย นำยสนัติ 
พฒันะเมลือง 
และน้องชำย 
นำงสำวสิริณำ  
พฒันะเมลือง 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2547 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
กรรมกำรผู้จดักำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์  
และชดุควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

2539 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่ำ ผลิตน็อตพิเศษส ำหรับอตุสำหกรรมยำนยนต์ 

2547 – ปัจจบุนั กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.คอมพลีท โอโตพำร์ท  ผลิตชิน้สว่นประกอบให้อตุสำหกรรมยำนยนต์ประเภทซิงค์ 
พลำสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลอกสำย 

2547 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอร่ิง  

ผลิตชิน้สว่นยำงส ำหรับอตุสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์และอ่ืนๆ 

2554 – กรกฎำคม 2556 กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  

บจ.พี. ทลูลิ่ง ออกแบบและจดัสร้ำงแมพิ่มพ์ทกุชนิดทกุประเภท  รวมทัง้
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. โบลตนั คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ
ไทย) 

ผลิตน๊อตตวัผู้ส ำหรับรถและอตุสำหกรรม 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. อมตะ ซมัมิท เรดดี ้บิลท์ ใช้เช่ำและจ ำหน่ำยโรงงำน 

3. นำยมำกำโต เทรำอรุำ 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษำยน 2548 

80 Mechanical 
Engineering, Faculty 
of Technology,  
Shizuoka University, 

ทำงตรง 
- ไมม่ี – 

 
ทำงอ้อม 

 บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2524 – ปัจจบุนั กรรมกำร   บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยมำกำโต เทรำอรุำ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Japan 
 
 
หลกัสตูร: IOD 
- ไมม่ี - 

- ไมม่ี - 
 
 

บริษัททัว่ไป 

2515 – ปัจจบุนั กรรมกำร TSK (Korea) Co., Ltd. ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์  
2516 - ปัจจบุนั กรรมกำร Tajima TSK, Inc. ผลิตชิน้สว่นยำนยนต์ 

2516 – ปัจจบุนั กรรมกำร HI-LEX KANTO, Inc. ผลิตสำยควบคมุรถยนต์ 

2518 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร HI-LEX Corporation ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ 
2521 – ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์และชดุ

ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2523 – ปัจจบุนั กรรมกำร Dae Dong System Co., Ltd. ผลิตสำยควบคมุรถยนต์ 
2524 – ปัจจบุนั กรรมกำร HI-LEX Saitama, Inc. ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์และชดุ

ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2528 – ปัจจบุนั กรรมกำร Izushi Cable, Inc. ผลิตสำยควบคมุรถยนต์ 
2532 – ปัจจบุนั กรรมกำร HI-LEX Controls Inc. ผลิตชดุควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ และ Rear 

Slider 
2532 – ปัจจบุนั กรรมกำร HI-LEX Shimane, Inc. ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุรำงกระจก

หน้ำต่ำงรถยนต์ 

2532 – ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ PT. HI-LEX Parts. Indonesia ผลิตชิน้สว่นยำนยนต์ 

2535 – ปัจจบุนั กรรมกำร HI-LEX America Inc. ผลิตสำยควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์ 

2535 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร TSK of America Inc. บริษัทผู้ ถือหุ้น 

2536 – ปัจจบุนั กรรมกำร HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2538 – ปัจจบุนั กรรมกำร Chongqing HI-LEX Cable 
System Group  Co., Ltd. 

ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2542 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
 

HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2542 – ปัจจบุนั กรรมกำร HI-LEX  Vietnam Co., Ltd. ผลิตสำยควบคมุรถจกัรยำนยนต์ 

2543 – ปัจจบุนั กรรมกำร HI-LEX Cable System Co., Ltd. ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุรำงกระจก
หน้ำต่ำงรถยนต์ 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
 

Guangzhou TSK Control Cable 
Co., Ltd. 

ผลิตชิน้สว่นส ำหรับรถยนต์ 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร Yantai TSK Cable System Co., 
Ltd. 

ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุรำงกระจก
หน้ำต่ำงรถยนต์ 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยมำกำโต เทรำอรุำ (ต่อ) 
 

2546 – ปัจจบุนั กรรมกำร Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea) ผลิตชดุควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ และ Door 
Module 

2549– ปัจจบุนั กรรมกำร HI-LEX Hungary Cable System 
Manufacturing LLC. 

ผลิตสำยควบคมุรถยนต์ 

2550 – ปัจจบุนั กรรมกำร Guangdong HI-LEX Cable 
System Co., Ltd. 

ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2550 – ปัจจบุนั กรรมกำร Changchun HI-LEX Auto Cable 
Co., Ltd. 

ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 
 

2551- ปัจจบุนั กรรมกำร Daedong HI-LEX of America Inc. 
LLC. 

ผลิตชดุควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ และ Door 
Module 

2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร Sun Medical Technology 
Research Corp. 

ผลิตอปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมกำรตรวจสอบ PT. HI-LEX Cirebon ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุรำงกระจก
หน้ำต่ำงรถยนต์ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมกำร Chongqing Evaheart Medical 
Device Co., Ltd. 

ผลิตอปุกรณ์กำรแพทย์ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร HI-LEX Miyagi, Inc ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุรำงกระจก
หน้ำต่ำงรถยนต์ 

4. นำยทวีฉัตร  จฬุำงกรู 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษำยน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 ปริญญำโท 
สำขำ Finance  
Webster University 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director 
Accreditation 
Program 
(DAP109/2014) 

ทำงตรง 
21,204,900 หุ้น 

(8.16%) 
ทำงอ้อม 

- ไมม่ี - 
 

บตุรนำยสรรเสริญ 
จฬุำงกรู และ 
พ่ีชำย นำยวฒุิภมูิ 
จฬุำงกรู 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2546 – ปัจจบุนั กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

2536 – ปัจจบุนั กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้ำงท ำแบบพิมพ์ 

2538 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ู โฟม อินดสัตรี  ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบำะรถยนต์  

2539 – ปัจจบุนั กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่ำ  ผลิตน็อตพิเศษส ำหรับอตุสำหกรรมยำนยนต์ 

2539 – ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท ครูำตะ แมนแูฟคเจอร่ิง ผลิต ขำย แกนคอม้ำรถยนต์ รวมทัง้ชิน้สว่นอะไหลแ่ละ
อปุกรณ์ยำนพำหนะทกุชนิด 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยทวีฉัตร  จฬุำงกรู (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2541 – ปัจจบุนั กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี ผลิตและพิมพ์ลำยไม้ และเคลือบชิน้สว่นรถยนต์ 

2541 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.ซมัมิท อินดสัตรี ้(ประเทศไทย) ธุรกิจให้เช่ำ 
2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร   

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่  ลงทนุและถือหุ้นในกิจกำรอ่ืนๆ 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี โรงงำนประกอบเบำะรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ทกุชนิด 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท 
แมนแูฟคเจอร่ิง  

ผลิตโครงเบำะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื่อน 

2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี ้เวิร์ค 
 

ผลิตชิน้สว่นตวัถงัรถยนต์จำกกำรป๊ัมขึน้รูป 
ชิน้สว่นท่อไอเสีย 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท แอดวำนซ์ แมททีเรียล  
 

น ำเข้ำผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้ำงตดั
เหล็ก 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียร่ิง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพิ่มพ์ เคร่ืองฉีดพลำสติกโลหะงำน
ไม้ 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต น ำเข้ำ สง่ออก และรับจ้ำงผลิตพรมปพืูน้ หวัหมอน
เบำะรถยนต์ 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.โอโต แอดวำนซ์ แมททีเรียล
แมนแูฟคเจอร่ิง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลำสติก แผ่นเส้น
ใยอดัและแผ่นพลำสติก เพื่อใช้ประกอบรถยนต์และ
รถจกัรยำนยนต์ 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้ำส ำหรับหุ้มเบำะรถยนต์ 

2545 – ปัจจบุนั กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขำย และรับจ้ำงท ำพวงมำลยัรถยนต์และกระปกุ
เกียร์รถยนต์ 

2546 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.มำรูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี 
เวียดนำม  

ผลิตชิน้สว่นเบำะท่ีนัง่รถยนต์ 

2546 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. คอมพลีท  โอโตพำร์ท ผลิตชิน้สว่นประกอบให้อตุสำหกรรมยำนยนต์ประเภท 
ซิงค์ พลำสติก เหล็ก ทองเหลือง    และปลอกสำย 

2547 – ปัจจบุนั กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอร่ิง  ผลิตเบรคมือรถยนต์ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 

 

- 164 - 

ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยทวีฉัตร  จฬุำงกรู (ต่อ) 2547 – ปัจจบุนั กรรมกำร บจ.เจ อำ เค โอโตพำร์ท  ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ 

2548 – ปัจจบุนั กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตชิน้สว่นยำงส ำหรับอตุสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอ่ืนๆ 

2549 – ปัจจบุนั กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิน้สว่นยำงส ำหรับอตุสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอ่ืนๆ 

2550 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ 

2550 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชัน่ 
 

ประกอบกิจกำร หำ ซือ้ ขำยและให้เช่ำเก่ียวกับ
สงัหำริมทรัพย์และอสงัหำริมทรัพย์ทกุประเภท 

2550 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี ้แอ็คเซ็ส 
 

ประกอบกิจกำรจดัหำ ซือ้ ขำย และให้เช่ำเคร่ืองจกัร รวมทัง้
อปุกรณ์ชิน้สว่นของสินค้ำ 
ประเภทดงักลำ่วทกุประเภท 

2551 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจกำรฝึกอบรม 

2551 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซมัมิท อำร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจกำรทดสอบคณุภำพ ประสิทธิภำพผลิตภณัฑ์
ยำนยนต์และสอบเทียบเคร่ืองมือวดั วิเครำะห์วิจยัและ
พฒันำเทคโนโลยี ออกแบบเคร่ืองมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนกำรผลิตชิน้สว่นยำนยนต์ 

5. นำยวฒุิภมูิ จฬุำงกรู 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
22 พฤศจิกำยน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 ปริญญำโท 
บริหำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต, สถำบนั
บณัฑิตบริหำรธุรกิจศศิ
นทร์ แห่งจฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
หลกัสตูร : IOD 
- Director 
Certification 
Program (DCP 
148/2011) 

ทำงตรง 
- ไมม่ี - 

ทำงอ้อม 
- ไมม่ี - 

 

บตุรนำยสรรเสริญ  
จฬุำงกรู และ 
น้องชำย 
นำยทวีฉัตร 
จฬุำงกรู 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
 
 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร   

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  

 

ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชดุ

ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมกำร 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บมจ. ไอร่ำแอนด์ไอฟลุ ธุรกิจสินเช่ือสว่นบคุคล 

2558 - ปัจจบุนั กรรมกำร  บมจ. ซีเอ็ดยเูคชัน่ ธุรกิจผลิตหนงัสือและวำรสำร 

2256 -ปัจจบุนั กรรมกำร 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บมจ.ไอร่ำ แคปปิตอล ด ำเนินธุรกิจกำรลงทนุ ในบริษัทอ่ืนๆ 

2555 - ปัจจบุนั กรรมกำร 

กรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บมจ. ไอร่ำ แฟคตอร่ิง ผู้ ให้บริกำรเงินทนุหมนุเวียนระยะสัน้ 

 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 

 

- 165 - 

ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยวฒุิภมูิ จฬุำงกรู (ต่อ) บริษัททัว่ไป    

2558 - ปัจจบุนั กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. แอสไพเรชัน่ วนั ธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. แฟคทอร่ี ดีโป ซพัพลำย ธุรกิจซือ้ขำยสินค้ำ โดยกำรแบง่ช ำระค่ำสินค้ำ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม/ผอ.

จดัซือ้จดัหำ 

บจ. ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้ำงท ำแบบพิมพ์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม/ผอ.

จดัซือ้จดัหำ 

บจ. ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี ้

เวิร์ค 

ผลิตชิน้สว่นตวัถงัรถยนต์จำกกำรปัม้ขึน้รูปชิน้สว่นท่อไอ

เสีย 

2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

ผอ.จดัซือ้จดัหำ 

บจ. ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี ธุรกิจผลิตชิน้สว่นยำนยนต์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

ผอ.จดัซือ้จดัหำ 

บจ. ไทยออโตอินดสัตรี ธุรกิจผลิตชิน้สว่นยำนยนต์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

ผอ.จดัซือ้จดัหำ 

บจ. ซมัมิท อำร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ ประกอบกิจกำรทดสอบคณุภำพ ประสิทธิภำพผลิตภณัฑ์

ยำนยนต์และสอบเทียบเคร่ืองมือวดัวิเครำะห์วจิยัและ

พฒันำเทคโนโลยี ออกแบบเคร่ืองมือ แม่พิมพ์และ

กระบวนกำรผลิตชิน้สว่นยำนยนต์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

ผอ.จดัซือ้จดัหำ 

บจ.ซมัมิท แอดวำนซ์ แมททีเรียล น ำเข้ำผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่นรับจ้ำงตดั

เหล็ก 

 

6. นำยฮำจิเมะ คำโตะ 
 
 
 

55 Faculty of Science 
and Engineering , 
Department of 
Metallurgical 

ทำงตรง 
- ไมม่ี – 

 
ทำงอ้อม 

ไมม่ี 
 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี  
 กมุภำพนัธ์  2561 – 

ปัจจบุนั 
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยฮำจิเมะ คำโตะ (ต่อ) 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
12 กมุภำพนัธ์ 2561 
 
 

Engineering, Kindai 
University 
 
หลกัสตูร : IOD 
-  Director 
Accreditation 
Program (DAP 
146/2018) 

- ไมม่ี - บริษัททัว่ไป 

มกรำคม 2553-ปัจจบุนั รองประธำน HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

7. นำยปริญญำ ไววฒันำ 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษำยน 2548 
 
 

71  ปริญญำตรี (บญัชี
บณัฑิต) สำขำกำร
บญัชี  

  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 

หลกัสตูร : 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 

ทำงตรง 
- ไมม่ี – 

 
ทำงอ้อม 

- ไมม่ี - 

 ไมม่ี  บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
มีนำคม 2561-ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บมจ. นวนคร อสงัหำริมทรัพย์ 

พ.ค. 2559 - ปัจจบุนั 
 
 
2548 – พ.ค. 2559 
 
2548 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรกำรลงทนุ 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 

บมจ.ไอร่ำ แคปปิตอล กำรลงทนุบริษัทอ่ืน 

2553 - ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

บมจ. สำมำรถคอร์ปอเรชัน่ เทคโนโลยี / สื่อสำร 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

8. นำยอภินนัท์ ณ ระนอง 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษำยน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 ปริญญำตรี 
สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่
หลกัสตูร : 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) 

ทำงตรง 
- ไมม่ี – 

 
ทำงอ้อม 

- ไมม่ี - 

 ไมม่ี  บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

พฤษภำคม 2559 – 
ปัจจบุนั 
2548 - ปัจจบุนั 
 
 
2548 - พฤษภำคม 2559 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

2541 - ปัจจบุนั กรรมกำร   
ประธำนบริหำร 

บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด  บริกำรจดังำนเลีย้ง 

พฤษภำคม - ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำร บจ.อมตะ ซมัมิท รีทส์ แมเนจ
เม้นท์  
 

ผู้จดักำรกองทรัสต์เพื่อลงทนุในอสงัหำริมทรัพย์ 
(เมื่อได้รับอนมุติัจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

9. นำยฉัตรชยั เอียสกลุ 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
17 พฤษภำคม 2553 

63 ปริญญำโท 
สำขำเศรษฐศำสตร์  กำร
วำงแผนและนโยบำย 
Northeastern 
University 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director 
Accreditation 
  Program (DAP 
84/2010)  

ทำงตรง 
- ไมม่ี – 

 
ทำงอ้อม 

- ไมม่ี - 

ไมม่ี   บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2553 - ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2558 – ปัจจบุนั รองประธำนกรรมกำรบริษัท บมจ. ไทยบรรจภุณัฑ์ และกำร
พิมพ์ 

ผลิตและจ ำหนำ่ยบรรจภุณัฑ์และกำรพิมพ์ 

 บริษัททัว่ไป 

  2554 – ปัจจบุนั กรรมกำรบริษัท บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส โกดงัและท่ำเทียบเรือ  

10. นำยวีรวฒัน์  ขอไพบลูย์ 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
26 มกรำคม 2559 

50 ปริญญำโท สำขำ
บริหำรธุรกิจ  
University of New 
Haven 

ทำงตรง 
- ไมม่ี – 

 
ทำงอ้อม 

ไมม่ี   บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2559 - ปัจจบุนั 
 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยวีรวฒัน์  ขอไพบลูย์ (ต่อ) ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director 
Accreditation 
Program, class 
13/2004 
- Director 
Certification 
Program, class 
151/2011 
- Financial 
Statements for 
Directors, class 
14/2011 
 
หลกัสตูร : EDP 
- TLCA Executive 
Development 
Program  
รุ่น 12 

- ไมม่ี - ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

2543 – กนัยำยน 2560 กรรมกำร  บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี ผลิตและจ ำหนำ่ยแบตเตอร่ี 

2556 – กรกฎำคม 2560 รองประธำนกรรมกำร 

2556 - 2557 รองประธำนบริษัทฯ สำยงำน
กำรตลำดและกำรขำย 

บริษัททัว่ไป 

2546 – กรกฎำคม 2560 กรรมกำร บจ. ผลิตภณัฑ์ 3เค  ตวัแทนจ ำหน่ำยแบตเตอร่ีรถยนต์, แบตเตอร่ีรถกอล์ฟ, 
แบตเตอร่ีเพื่อแสงสวำ่ง และแบตเตอร่ีรถมอเตอร์ไซด์ 2553 – 2557 รองประธำนอำวโุส 

2558 – กนัยำยน 2560 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

ตลุำคม 2560 – ปัจจบุนั ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรร่วม 

2543 – กรกฎำคม 2560 กรรมกำร บจ. ไทย นนัเฟอรัส เมทลั  ประกอบกิจกำรหลอมตะกัว่ผสมและตะกัว่บริสทุธ์ิ 
2551 – กรกฎำคม 2560 กรรมกำร บจ. 3เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี  ผลิตและจ ำหนำ่ยงำนโลหะ, ขำย, ให้เช่ำ และให้บริกำร

บ ำรุงรักษำซอ่มแซมแบตเตอร่ี 

2553 – กรกฎำคม 2560 กรรมกำร บจ. พำวเวอร์ พลำส  ผลิตและจ ำหนำ่ยเก่ียวกบัพลำสติกทกุชนิด 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำรประจ ำคณะ
บริหำรธุรกิจและกำรบญัชี 
ประเภทผู้ทรงคณุวฒุิ           

มหำวิทยำลยัขอนแก่น  สถำนบนักำรศึกษำ 

กรกฎำคม 2561-ปัจจบุนั กรรมกำร บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์  กำรขนสง่และคลงัสินค้ำให้เช่ำ 

11.นำยสนัติ พฒันะเมลือง 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
12 กมุภำพนัธ์ 2561    
 
 
 
 
 
 

40 ปริญญำโท 
คณะรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 
 
หลกัสตูร : IOD 
 - Director 
Certification 
Program (DCP 
253/2018) 
 

ทำงตรง 

10,546,200 หุ้น
(4.06%) 

 
ทำงอ้อม 

- ไมม่ี - 

น้องชำย นำยสริศ 
พฒันะเมลือง และ
น้องชำย 
นำงสำวสิริณำ 
พฒันะเมลือง 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2561 (กมุภำพนัธ์) - 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ 
และชดุควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

2560 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2 ซือ้ ขำย ให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 

2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส ์ ซือ้ ขำย ให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยสนัติ พฒันะเมลือง (ต่อ)  
   2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
บจ. อมตะ ปีโตรเลียม ประกอบกิจกำรค้ำเก่ียวกับพลงังำน  

  
   2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
บจ. ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์  
ดีเวลลอปเมนท์ 

ซือ้ ขำย ให้เช่ำอสงัหำริมทรัพย์  

  
   2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่ำ ผลิตน็อตพิเศษส ำหรับอตุสำหกรรมยำนยนต์  

  
   2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิน้สว่นยำงส ำหรับอตุสำหกรรมยำนยนต์  

และอิเล็กทรอนิคส์  และอ่ืนๆ 
 

  
   2555 – ปัจจบุนั กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล ผลิตพวงมำลยัรถยนต์ ฝำครอบแตร 

และหวัเกียร์รถยนต์ 
 

  
   2550 - ปัจจบุนั กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตชิน้สว่นยำงส ำหรับอตุสำหกรรมยำนยนต์  
และอิเล็กทรอนิคส์  และอ่ืนๆ 

 

  
   2549 - ปัจจบุนั กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
บจ. อมตะ ซมัมิท เรดดี ้บิลท์ ให้เช่ำและจ ำหน่ำยโรงงำน  

12. นำงสำวสิริณำ พฒันะเมลือง 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
11 พฤษภำคม 2559         

44 ปริญญำโท 
สำขำอกัษรศำสตร์
จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 
 
หลกัสตูร : IOD 

 - เลขำนกุำรบริษัท  
 - Financial 

Statements for 
Directors 
(FSD26/2014) 

 - Director Certification 
Program 
(DCP227/2016) 

 - Ethical Leadership 
Program 

   (ELP9/2017) 

ทำงตรง 

10,196,300 หุ้น
(3.92%) 

 
ทำงอ้อม 

- ไมม่ี - 

พ่ีสำว  นำยสริศ 
พฒันะเมลือง และ
พ่ีสำวนำยสนัติ  

พฒันะเมลือง 
 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2559 (สิงหำคม) – 2561 
(กมุภำพนัธ์) 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ 
และชดุควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

 

2559 (พฤษภำคม) – 
2561 (กมุภำพนัธ์) 

กรรมกำร  

2545 - ปัจจบุนั ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส - สว่นงำน
บริหำรธุรกิจ 

 

บริษัททัว่ไป  

2555 – 2560 (ธันวำคม) กรรมกำร และ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. โบลตนั คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศ 
ไทย)  

ผู้ผลิตน็อตพิเศษ ส ำหรับอตุสำหกรรมยำนยนต์  

2556 – ปัจจบุนั ผู้จดักำรทัว่ไป – สว่นส ำนกังำน บจ. ซมัมิท ซูโกก ุเซอิร่ำ ผู้ผลิตน็อตพิเศษ ส ำหรับอตุสำหกรรมยำนยนต์  

2559 (พฤษภำคม) – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร และ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

   

  

  2559 (เมษำยน) - ปัจจบุนั กรรมกำร และ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนู
แฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตชิน้สว่นยำงส ำหรับอตุสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส ์และอ่ืนๆ 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

  

   หลกัสตูร : TLCA 
 - Executive 
   Development 

 Program 
(EDP15/2014) 

       

13. นำยสทุน เปรมปรี 
 

58 
 

ปริญญำตรีสำขำ
รัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 
ปริญญำโท สำขำ
บริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 

ทำงตรง 
- ไมม่ี – 

 
ทำงอ้อม 

- ไมม่ี - 

ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

ก.ค.2561-ปัจจบุนั ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส – สว่น
งำนคณุภำพ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2527– มิ.ย.2561 ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส - สว่นงำน
ผลิต 

  

บริษัททัว่ไป 
2556 – ปัจจบุนั ผู้จดักำรทัว่ไป – สว่นงำนผลติ บจ. ซมัมิท ซูโกก ุเซอิร่ำ ผู้ผลิตน็อตพิเศษ ส ำหรับอตุสำหกรรมยำนยนต์ 

14. นำยสวสัด์ิ สขุะอำจิณ 
 

50 
 

ปริญญำโท 
วิศวกรรมอตุสำหกำร 
จฬุำลงกรณ์หำ
วิทยำลยั 

ทำงตรง 
- ไมม่ี – 

 
ทำงอ้อม 

- ไมม่ี – 
 
 
 
 

 

ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

มิถนุำยน 2561-ปัจจบุนั ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส - สว่นงำน
ผลิต 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

สิงหำคม 2558 – มิถนุำยน 
2561 

ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส - สว่นงำน
จดัหำ 

2554 - 2558  (มกรำคม) ผู้จดักำรทัว่ไป - สว่นงำน
คณุภำพ 

บริษัททัว่ไป 

2558 (กมุภำพนัธ์ - 
มิถนุำยน) 

ผู้อ ำนวยกำร สว่นงำนผลติ บจ.วำย เอส เอส (ประเทศไทย) ผลิตชิน้สว่นระบบกนักระเทีอน ส ำหรับรถยนต์ และ
รถจกัรยำนยนต์ 

2541 - 2554 ผู้จดักำรฝ่ำยผลิต บจ. ไทยยำงกิจไพศำล ผลิตยำงทำงเทคนิคส ำหรับผู้ผลิตชิน้สว่นยำนยนต์ 

 15. นำงกสิตำ  พิทกัษ์
สงครำม 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
14 พฤษภำคม 2555  

36 
 
 
 
 

ปริญญำโท 
หลกัสตูรบริหำรธุรกิจ
มหำบณัฑิต 
วิชำกำรบริหำรและ
พฒันำทรัพยำกรมนษุย์ 

ทำงตรง 
- ไมม่ี – 

 
ทำงอ้อม 

- ไมม่ี - 

ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2559 (พฤษภำคม) –
ปัจจบุนั 
 
 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรร 
   หำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
เลขำนกุำรคณะกรรมกำรก ำกับ 
   ดแูลกิจกำร 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และรถจกัรยำนยนต์ และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

ท่ีอยูติ่ดต่อ : 
     19/5 หมู ่3  

ต ำบลบ้ำนสวน 
อ ำเภอเมือง  จงัหวดัชลบรีุ 
20000 
 

กำรมีสว่นได้เสียในวำระกำร 
ประชมุ 
    - ไมม่ี    
นำงกสิตำ  พิทกัษ์สงครำม 
(ต่อ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหำวิทยำลยัศรีปทมุ 
 
หลกัสตูร :  
โดย IOD 
- Company Secretary 
Program 
(CSP46/2012) 

- Company Reporting 
Program 
CRP3/2012) 

- Board Reporting 
Program 

(BRP13/2014) 
- Anti-Corruption the 
Practical Guide 
(ACPG 21/2015) 
โดย TLCA 
- Fundamental 

Practice for 
Corporate Secretary 
(FPCS) 

- IR Certification 2016 
โดย SEC, SET 
- Smart Disclosure 
Program (SDP)  
- กำรใช้งำนระบบ SPC 
Straight Through  
- Basic IR Training 
- Stock Valuation for 
IR 
- Good Practices for  
Analyst Presentation 
- แนวทำงกำรจดัท ำ

2555 (พฤษภำคม) – 
ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2551 - 2553 

เลขำนกุำรบริษัท 
 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 
เลขำนกุำรกรรมกำรผู้จดักำร 

บริษัททัว่ไป    

2550 - 2551 ผู้ช่วยผู้จดักำรฝ่ำยธุรกำร บจ. มำรูอิ อินดสัตรี (ไทยแลนด์) ผลิตชิน้สว่นพลำสติกส ำหรับยำนยนต์ 

2548 - 2550 เลขำนกุำรผู้จดักำรฝ่ำยผลิต บจ. คอบร้ำ อินเตอร์เนชัน่แนล  ผลิตและสง่ออกอปุกรณ์กีฬำทำงน ำ้ 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำงกสิตำ  พิทกัษ์สงครำม 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดี  
ส ำหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2556 

- กำรบริหำรควำม
รับผิดชอบต่อสงัคม
เพื่อกำรพฒันำอยำ่ง
ยัง่ยืน ปี 2558 

- Responsible Supply 
Chain Management 
ปี 2558 

- กำรจดัท ำรำยงำน
ควำมรับผิดชอบต่อ
สงัคม รุ่น 1 ปี 2558 

โดยสถาบันอ่ืนๆ 
- โครงกำรพฒันำ
ผู้บริหำร Global Mini 
MBA รุ่นท่ี 78   
คณะพำณิชยศำสตร์และกำร
บญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- PA (Personal 
Assistant) training ปี 
2558 (Thailand 
Chapter Young 
Presidents' 
Organization Inc.) 
- กำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้น
ตำมหลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี     ปี 2559 
- AGM 100 ปี 2559 
- สิทธิและหน้ำท่ีของผู้ ถือ
หุ้น บนมิติ หยิน-หยำง : 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำงกสิตำ  พิทกัษ์สงครำม 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 

ขำว-ด ำ ท ำในสิ่งท่ี
ถกูต้อง” 
- PA (Personal 
Assistant) training ปี 
2559 (Thailand 
Chapter Young 
Presidents' 
Organization Inc.) 

- Finance for Non-
Finance Executive 
(PSR Management 
Training) 
- Rockefeller Habits 
(Thailand Chapter 
Young Presidents' 
Organization Inc.) 
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1.2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถอืหุ้นในบริษัทอื่น 
-ไม่ม-ี  

ชื่อบริษัท 
นำยสรรเสริญ 
จฬุำงกรู 

 
นำยสริศ 

พฒันะเมลอืง 
 

นำยมำกำโต 
เทรำอรุำ 

นำยทวีฉตัร 
จฬุำงกรู 

นำยวฒุิภมูิ
จฬุำงกรู 

นำยฮำจิเมะ
คำโตะ 

นำยปริญญำ 
ไววฒันำ 

นำยอภินนัท์ 
ณ ระนอง 

นำยฉตัรชยั 
เอียสกลุ 

นำยวีรวฒัน์  
ขอไพบลูย์ 

นำยสนัติ   
พฒันะเมลอืง 

นำงสำว
สริิณำ 

พฒันะเมลอืง 

นำยสทุน 
เปรมปรี 

นำยสวสัด์ิ 
สขุะอำจิณ 

บริษัทจดทะเบยีน                             

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

3 บมจ. ไทยบรรจภุณัฑ์ และกำรพมิพ์                 /           

4 บมจ. ไอร่ำ แคปปิตอล         /, S   /, ID               

5 บมจ. สำมำรถคอร์ปอเรชัน่             /, ID               

6 บมจ. ไอร่ำแอนด์ไอฟุล         /, S                   

7 บมจ. ไอร่ำ แฟคตอร่ิง         /, //, S                   

8 บมจ. ซีเอ็ดยเูคชัน่         /                   

9      บมจ. นวนคร             /, ID               

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง                             

7 บจ. เจ แม็ค โมโนโปล ีคอร์ปอเรชัน่       /, S                     

8 บจ. เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี ้แอ็คเซ็ส       /, S                     

9 บจ. เจ อำ เค โอโตพำร์ท   /     /                     

10 บจ. เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย)                             

11 บจ. เธอร์รีน อินเตอร์เทรด                /, //             

12 บจ. เอช เอส เอช  /                           

13 บจ. เอส เอ็น ซ ีซำวด์ พรู๊ฟ X, S                           

14 บจ. เอส ที บ ีเท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  X, S     /, S                     

15 บจ. แปซิฟิค กรุ๊ป                             

16 บจ. โบลตนั คอร์ปอเรชัน่ (ประเทศไทย)   /, S   /, S             /, S       

17  บจ. โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี  X, //, S     /, S                     

18 บจ. โอโต แอดวำนซ์ แมททีเรียลแมนแูฟคเจอร่ิง  X, S     /, S                     

19 บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์        /, S              /, S       

20 บจ. ไทยซีทเบลท์  X, S                           

21 บจ. ไทยยำงกิจไพศำล                            - 

22 บจ. ไทยออโตอินดสัตรี          /, S                   

23 บจ. คอมพลที โอโต รับเบอร์ แมนแูฟ็คเจอร่ิง  X, /, S /, S   /, S             /, S       

24 บจ. คอมพลที โอโตพำร์ท  X, /, S /, S    /, S                     
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ชื่อบริษัท 
นำยสรรเสริญ 
จฬุำงกรู 

 
นำยสริศ 

พฒันะเมลอืง 
 

นำยมำกำโต 
เทรำอรุำ 

นำยทวีฉตัร 
จฬุำงกรู 

นำยวฒุิภมูิ
จฬุำงกรู 

นำยฮำจิเมะ
คำโตะ 

นำยปริญญำ 
ไววฒันำ 

นำยอภินนัท์ 
ณ ระนอง 

นำยฉตัรชยั 
เอียสกลุ 

นำยวีรวฒัน์  
ขอไพบลูย์ 

นำยสนัติ   
พฒันะเมลอืง 

นำงสำว
สริิณำ 

พฒันะเมลอืง 

นำยสทุน 
เปรมปรี 

นำยสวสัด์ิ 
สขุะอำจิณ 

25 บจ. จอห์นสนั คอนโทรลส์ แอนด์ ซมัมิท  อินทีเรียส์  /, S                           

26 บจ. ซงัเค ซมัมิท (ประเทศไทย)                              

27 บจ. ซมัมิท เอ็นจิเนียร่ิง เซ็นเตอร์  X, //, S     /, S                     

28 บจ. ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท แมนแูฟคเจอร่ิง  X, S     /, S                     

29 บจ. ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี ้เวิร์ค  X, //, S     /, S /, S                   

30 บจ. ซมัมิท แอดวำนซ์ แมททีเรียล  X, S     /, S /, S                   

31 บจ. ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพำร์ท  X, /, S                           

32 บจ. ซมัมิท โชว่ำ แมนแูฟคเจอร่ิง  X, /, S                           

33 บจ. ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี          /, S                   

34 บจ. ซมัมิท โอโต บอดี ้สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  X, S     /, S                     

35 บจ. ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี  X, //, S     /, S /, S                   

36 บจ. ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  X, //, S     /, S                     

37 บจ. ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอร่ิง  X, S     /, S                     

38 บจ. ซมัมิท กรีนวลัเลย์่ เชียงใหม่ กอล์ฟคลบั X, S     /, S                     

39 บจ. ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ X, //, S     /, S                     

40 บจ. ซมัมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)  X                           

41 บจ. ซมัมิท ครูำตะ แมนแูฟคเจอร่ิง  X, /, S      /, S                     

42 บจ. ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่ำ  X, /. S /, S   /, S             /, S  -     

43 บจ. ซมัมิท รีเทอร์ นิทโตก ุซำวด์ พรู๊ฟ  X, S                           

44 บจ. ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั X     /, S                     

45 บจ. ซมัมิท สเตียริง วีล /, S     /, S             /, S       

46 บจ. ซมัมิท อำร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  X, S     /, S /, S                   

47 บจ. ซมัมิท อินดสัตรี ้ (ประเทศไทย)   /, S     /                     

48 บจ. ซมัมิท อีเลค็โทรนิค คอมโพเน้นท์  X, S                           

49 บจ. ธัญญกจิ เซอร์วิส                             

50 บจ. บำงกอก อีเกิล วิง  /                           

51 บจ. ผลติภณัฑ์ 3เค                    //         

52 บจ. พี. ทลูลิง่   /, S                         

53 บจ. มำรูบชิ ิซมัมิท อินดสัตรี เวียดนำม /, S     /                     

54 บจ. สตีล อลัลำยแอนซ์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ /                           

55 บจ. อมตะ ซมัมิท เรดดี ้บลิท์   /, S                 /, S       
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ชื่อบริษัท 
นำยสรรเสริญ 
จฬุำงกรู 

 
นำยสริศ 

พฒันะเมลอืง 
 

นำยมำกำโต 
เทรำอรุำ 

นำยทวีฉตัร 
จฬุำงกรู 

นำยวฒุิภมูิ
จฬุำงกรู 

นำยฮำจิเมะ
คำโตะ 

นำยปริญญำ 
ไววฒันำ 

นำยอภินนัท์ 
ณ ระนอง 

นำยฉตัรชยั 
เอียสกลุ 

นำยวีรวฒัน์  
ขอไพบลูย์ 

นำยสนัติ   
พฒันะเมลอืง 

นำงสำว
สริิณำ 

พฒันะเมลอืง 

นำยสทุน 
เปรมปรี 

นำยสวสัด์ิ 
สขุะอำจิณ 

56 บจ. อมตะ ซมัมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์                X             

57 บจ. ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  X, S     /, S                     

58 บจ. อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี  X, S     /, S                     

59      บจ. ฮิรูตะ แอนด์ ซมัมิท  /                           

60      บจ.แอเดียนท์ แอนด์ ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ /, S                           

61      บจ. แอสไพเรชัน่ วนั         /, S                   

62      บจ. แฟคทอร่ี ดีโป ซพัพลำย         /, S                   

63      บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส                 /           

64      บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์                    /         

65      บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2                     /, S       

66      บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์                     /, S       

67      บจ. อมตะ ปีโตรเลยีม                     /, S       

68      บจ. ธนเศรษฐ์ บสิซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์                     /, S       

69 มหำวิทยำลยัขอนแก่น                   -         

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

71 Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.     /                       

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

73 Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)     /                       

74 Dae Dong System Co., Ltd.     /                       

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

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

77 Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.     /                       

78 HI-LEX  Vietnam Co., Ltd.     /                       

79 HI-LEX America Inc.     /                       

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

81 HI-LEX Controls Inc.     /                       

82  HI-LEX Corporation     X                       

83 HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.     /                       

84 HI-LEX India Private Ltd.     /      -                 

85 HI-LEX KANTO, Inc.     /                       

86 HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V     /                       
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ชื่อบริษัท 
นำยสรรเสริญ 
จฬุำงกรู 

 
นำยสริศ 

พฒันะเมลอืง 
 

นำยมำกำโต 
เทรำอรุำ 

นำยทวีฉตัร 
จฬุำงกรู 

นำยวฒุิภมูิ
จฬุำงกรู 

นำยฮำจิเมะ
คำโตะ 

นำยปริญญำ 
ไววฒันำ 

นำยอภินนัท์ 
ณ ระนอง 

นำยฉตัรชยั 
เอียสกลุ 

นำยวีรวฒัน์  
ขอไพบลูย์ 

นำยสนัติ   
พฒันะเมลอืง 

นำงสำว
สริิณำ 

พฒันะเมลอืง 

นำยสทุน 
เปรมปรี 

นำยสวสัด์ิ 
สขุะอำจิณ 

87  HI-LEX Miyagi, Inc     /                       

88  HI-LEX Saitama, Inc.     /                       

89  HI-LEX Shimane, Inc.     /                       

90  Izushi Cable, Inc.     /                       

91 PT. HI-LEX Cirebon     AC                       

92 PT. HI-LEX Indonesia     /                       

93 PT. HI-LEX Parts. Indonesia     AC                       

94 Sun Medical Technology Research Corp.     /                       

95 Tajima TSK, Inc.     /                       

96 TSK (Korea) Co., Ltd.     /                       

97 TSK of America Inc.     X                       

98 Yantai TSK Cable System Co., Ltd.     /                       

  หมำยเหต:ุ       x  ประธำนกรรมกำร       /  กรรมกำร       //  กรรมกำรบริหำร       S  กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม       ID  กรรมกำรอิสระ       AC  กรรมกำรตรวจสอบ       -  อื่นๆ 
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เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
3.1 ข้อมูลหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-สกลุ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุ้นและสดัสว่นกำร

ถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 2560) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวติักำรกระท ำ

ผิด ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษัท 

1. นำงเบญจมำส  เทพฤทธ์ิ 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
11 ธันวำคม 2551  
 
ท่ีอยูติ่ดต่อ : 

147/436 ม.1 ต.เทพำรักษ์ 
อ. เมือง จ.สมทุรปรำกำร 
10270 
 

กำรมีสว่นได้เสียในวำระกำร 
ประชมุ 
    - ไมม่ี    

41 ปริญญำโท 
หลกัสตูรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
 
หลกัสตูร :  
โดย THEIIAT 
- Internal Audit Procedures 
- Audit Report Writing  
โดย TATSC 
- Risk Management: ISO 31000:2009  
โดย โครงกำร CAC 
- หลกัสตูรอบรมกระดำษท ำกำรเพื่อ
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ใน
องค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทำงตรง 
- ไมม่ี-  

 
ทำงอ้อม 

- ไมม่ี- 

ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
 
 

2549 - ปัจจบุนั 
 

1. หวัหน้ำแผนก – ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน 

2. เลขำนกุำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยำนยนต์ 
และชดุควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2549 - 2549 เจ้ำหน้ำท่ี – ตรวจสอบภำยใน บมจ. แพรนด้ำจิวเวลลี ่ ผลิต และจ ำหน่ำยเคร่ืองประดบั 
 

2548 - 2548 
 

เจ้ำหน้ำท่ี – ตรวจสอบภำยใน 
(อำวโุส) 
 

 

บมจ. แพน รำชเทวี กรุ๊ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตและจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑ์ ประเภท 
เวชภณัฑ์ เวชส ำอำง เคร่ืองส ำอำงฯ 
 

 

http://www.tatsc.or.th/index.php
http://www.tatsc.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=57:risk-management-iso-310002009-5-7-nov-2010&catid=3:events
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3.2 ข้อมูลหวัหน้างานก ากับดแูลการปฏิบัติงาน 

ช่ือ-สกลุ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุ้นและสดัสว่นกำร

ถือหุ้นในบริษัท (%)         
(ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 2561) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวติักำรกระท ำ

ผิด ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษัท 

2. นำงกสิตำ  พิทกัษ์สงครำม 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
14 พฤษภำคม 2555  
 
ท่ีอยูติ่ดต่อ : 
     19/5 หมู ่3  

ต ำบลบ้ำนสวน 
อ ำเภอเมือง  จงัหวดัชลบรีุ 
20000 
 

กำรมีสว่นได้เสียในวำระกำร 
ประชมุ 
    - ไมม่ี    
 
 
 
 

36 ปริญญำโท 
หลกัสตูรบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
วิชำกำรบริหำรและพฒันำทรัพยำกร
มนษุย์ 
มหำวิทยำลยัศรีปทมุ 
 

หลกัสตูร :  
โดย IOD 
- Company Secretary Program 

(CSP46/2012) 
- Company Reporting Program 

(CRP3/2012) 
- Board Reporting Program 

(BRP13/2014) 

- Anti-Corruption the Practical 
Guide (ACPG 21/2015) 
โดย TLCA 
- Fundamental Practice for Corporate 

Secretary (FPCS) 
- IR Certificate 2016 
โดย SEC, SET 
- Smart Disclosure Program (SDP) 
- กำรใช้งำนระบบ SPC Straight 
Through  
- Basic IR Training 
- Stock Valuation for IR 
- Good Practices for  Analyst  
Presentation 

- แนวทำงกำรจดัท ำรำยงำนกำรก ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดี  ส ำหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2556 
โดย SEC, SET (ต่อ) 

ทำงตรง 
- ไมม่ี-  

 
ทำงอ้อม 

- ไมม่ี- 

 ไมม่ี  บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2559 
(พฤษภำคม) –
ปัจจบุนั 
 
 
2555 
(พฤษภำคม) – 
ปัจจบุนั 
2554 – 
ปัจจบุนั 
2551 - 2553 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรร 
   หำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกับ 
   ดแูลกิจกำร 
เลขำนกุำรบริษัท 
 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำร 
เลขำนกุำรกรรมกำรผู้จดักำร 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยำนยนต์ และชดุควบคมุรำง
กระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 
2550 - 2551 ผู้ช่วยผู้จดักำรฝ่ำยธุรกำร บจ. มำรูอิ อินดสัตรี (ไทยแลนด์) ผลิตชิน้สว่นพลำสติกส ำหรับยำนยนต์ 

2548 - 2550 เลขำนกุำรผู้จดักำรฝ่ำยผลิต บจ. คอบร้ำ อินเตอร์เนชัน่แนล  ผลิตและสง่ออกอปุกรณ์กีฬำทำงน ำ้ 
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ช่ือ-สกลุ 
อำย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุ้นและสดัสว่นกำร

ถือหุ้นในบริษัท (%)         
(ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 2561) 

ควำมสมัพนัธ์ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวติักำรกระท ำ

ผิด ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ช่ือหน่วยงำน/บริษัท 

นำงกสิตำ  พิทกัษ์สงครำม 
(ต่อ) 

 - การบริหารความรับผิดชอบตอ่
สงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน ปี 
2558 

- Responsible Supply Chain 
Management ปี 2558 

- การจดัท ารายงานความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม รุ่น 1 ปี 2558 

โดยสถาบันอ่ืนๆ 
- โครงกำรพฒันำผู้บริหำร Global Mini  
MBA รุ่นท่ี 78  คณะพำณิชยศำสตร์ 
  และกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- PA (Personal Assistant) training 
ปี 2558 โดย Thailand Chapter 
Young Presidents' Organization 
Inc. 
- กำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้นตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
- AGM 100 
- สิทธิและหน้ำท่ีของผู้ ถือหุ้น บนมิติ 
หยิน-หยำง : ขำว-ด ำ ท ำในสิ่งท่ีถกูต้อง” 

- PA (Personal Assistant) training 
ปี 2559 (Thailand Chapter Young 
Presidents' Organization Inc.) 
- Finance for Non-Finance 
Executive (PSR Management 
Training) 
- Rockefeller Habits (Thailand 
Chapter Young Presidents' 
Organization Inc.) 
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เอกสารแนบ 4   รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
ในปี 2561  บริษัทไมม่ีนโยบำยประเมินรำคำทรัพย์สนิ และไมม่ีกำรตีรำคำทรัพย์สนิใหมใ่นระหวำ่งรอบระยะเวลำบญัชี 
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เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย 

5.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท  มี
กรรมกำรตรวจสอบ 4 ทำ่น มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และสอดคล้องกบัข้อก ำหนด
ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์ฯ มีรำยนำม และจ ำนวนครัง้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ปี 2561 ดงันี ้  

 
ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 
การประชุม 

จ านวนครัง้ 
การเข้าร่วมประชุม 

1 นำยปริญญำ    ไววฒันำ* ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4 4 

2 นำยอภินนัท์     ณ ระนอง กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 

3 นำยฉตัรชยั      เอียสกลุ กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 

4 นำยวีรวฒัน์     ขอไพบลูย์ กรรมกำรตรวจสอบ 4 3 

* นำยปริญญำ ไววฒันำ  เป็นกรรมกำรตรวจสอบผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีและกำรเงิน 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ซึง่สอดคล้องกบัประกำศตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ในรอบปี 2561 (เร่ิมวนัที่ 1 ตลุำคม  2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยำยน 2561) คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุม
รวม 4 ครัง้ บำงครัง้ได้มีกำรประชมุร่วมกบัผู้บริหำร ผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีสำระส ำคญั
สรุปได้ดงันี ้
 
1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทได้จดัท ำ
ขึน้อย่ำงถกูต้อง และเช่ือถือได้ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบบญัชีว่ำ  งบกำรเงิน
ดงักลำ่ว มีควำมถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี หลกักำรบญัชี และวิธีปฏิบตัิทำงบญัชีที่
รับรองทัว่ไป รวมทัง้ได้มีกำรประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ำยบริหำรเก่ียวข้องทกุไตรมำส 
 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภำพ 
โดยว่ำจ้ำงผู้ เช่ียวชำญกำรตรวจสอบภำยในมำด ำเนินกำรตรวจสอบ อีกทัง้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยในตำมแผนงำนตรวจสอบประจ ำปีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและอนมุตัิ ซึ่งครอบคลมุ
ระบบงำนท่ีส ำคญั รวมทัง้ได้มอบหมำยให้ติดตำมผลกำรแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ด้วย เห็นว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ และเหมำะสมกับลักษณะของกิจกำร และไม่พบ
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เป็นสำระส ำคญั มีกำรดูแลรักษำทรัพย์สินอย่ำง
เหมำะสม รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งครบถ้วน  
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นอกจำกนี ้ได้สอบทำนระบบกำรตรวจสอบภำยใน โดยพิจำรณำภำรกิจ ขอบเขตกำรปฏิบตัิ งำน หน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบ อตัรำก ำลงั และควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยก ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนด้ำนกำรบริหำรต่อกรรมกำรผู้ จัดกำร มี
ควำมเห็นวำ่ กำรตรวจสอบภำยในของบริษัทเป็นไปอย่ำงอิสระ เพียงพอ และมีประสทิธิผล 
 

3. สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งบริษัทเป็นผู้
บง่ชีค้วำมเสีย่ง ประเมินควำมเสีย่งทัง้จำกปัจจยัภำยใน และปัจจยัภำยนอก ประกอบด้วยควำมเสีย่งด้ำนกลยทุธ์, 
ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบตัิกำร รวมถึงควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับกำรจดักำรข้อมลูด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ,  ควำม
เสีย่งกำรบริหำรจดักำรทำงกำรเงิน และควำมเสีย่งกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของหน่วยงำนก ำกบัดแูล 
โดยมีกำรจดักำรควำมเสี่ยง และติดตำมควำมคืบหน้ำของแต่ละหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจว่ำ สำมำรถ
ปฏิบตัิงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ และหำกเกิดเหตกุำรณ์ที่อำจมีผลต่อกำรบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 
สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้อย่ำงทันกำล  และได้รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้
คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงควำมเสีย่งตำ่งๆ และมี
ควำมเห็นวำ่ บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอ และควรเฝำ้ติดตำมปรับปรุงเพื่อให้มีกำรบริหำร
ควำมเสีย่งอยำ่งมีประสทิธิผลอยำ่งตอ่เนื่องยิ่งขึน้ 
 

4. สอบทำนให้บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์หรือกฎหมำยที่เ ก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท มีควำมเห็นว่ำ ไม่พบข้อบกพร่องที่มี
สำระส ำคญัในเร่ืองกำรไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง  
 

5. พิจำรณำผลกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยใน ในกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริต  
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ บริษัทมีมำตรกำรเพียงพอในกำรต่อต้ำน และตรวจพบกำรทจุริต และ
คอร์รัปชัน่อยำ่งมีประสทิธิภำพ 
 

6. สอบทำนและให้ควำมเห็นตอ่กำรเข้ำท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  
กำรปฏิบตัิตำมหลกัจรรยำบรรณธุรกิจ และจรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำน ไม่พบรำยกำรที่
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในเร่ืองดงักลำ่วอยำ่งถกูต้องครบถ้วน  รวมทัง้
ได้ปฏิบตัิเป็นไปตำมหลกัจรรยำบรรณฯ ท่ีก ำหนดอยำ่งเหมำะสม 
 

7. พิจำรณำคดัเลอืกผู้สอบบญัชีฯ และคำ่ตอบแทน เสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อขออนมุตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้สอบบญัชีในปีที่ผ่ำนมำ รวมทัง้ควำมรู้ ควำม
เช่ียวชำญ และควำมเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้  
นำยกฤษฎำ เลิศวนำ และ/หรือ นำงสำววิสสุตำ จริยธนำกร และ/หรือนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริญ  แห่งบริษัท 
ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2562 (รอบบญัชี 1 ตลุำคม 2561 – 30 กนัยำยน 2562) คำ่สอบ
บัญชีรวม 1,180,000 บำท (ไม่รวมค่ำตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน จ ำนวน 
340,000 บำท) 
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โดยสรุปในภำพรวมแล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ท่ีได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีควำมเห็นว่ำบริษัทมีกำรรำยงำนข้อมลูทำงกำรเงิน และ
กำรด ำเนินงำนอย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน  มีระบบกำรควบคมุภำยใน  กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำม
เสี่ยงที่เหมำะสม และมีประสิทธิผล มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อก ำหนด และข้อผกูพนัต่ำงๆ มีกำรปฏิบตัิกับ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอยำ่งถกูต้อง มีกำรปฏิบตัิงำนที่สอดคล้องกบัระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีอย่ำงเพียงพอ 
โปร่งใส และเช่ือถือได้ รวมทัง้มีกำรพิจำรณำควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีเพื่อแตง่ตัง้ และเสนอคำ่ตอบแทนกำร
สอบบญัชี 
                                   
 
 
 
 

 (นำยปริญญำ    ไววฒันำ)  
                         ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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5.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  ประกอบด้วยกรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิที่มีควำมเป็นอิสระ 4 ท่ำน ล้วน
เป็นผู้มีควำมรู้ และประสบกำรณ์  ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท 
  

ในปี 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ระบุในกฎบัตร
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ดงันี ้
งำนด้ำนกำรสรรหำ 
1. จัดท ำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย โดยก ำหนดจ ำนวน 

โครงสร้ำง และ องค์ประกอบของคณะกรรมกำร คุณสมบตัิของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. จดัท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำ ผู้บริหำรระดบัสงูเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
3. พิจำรณำสรรหำและเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย และ

ผู้บริหำรระดบัสงู 
4. สนบัสนนุให้บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อยเสนอรำยช่ือบคุคลเข้ำรับกำรพิจำรณำสรรหำเป็นกรรมกำร

บริษัท 
5. ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวกบักำรสรรหำตำมได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
งำนด้ำนกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน 
1. จัดท ำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่ เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชดุยอ่ย เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และขออนมุตัิที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
2. จดัท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกบัหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร

ระดบัสงูเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
3. ให้ค ำชีแ้จงและตอบค ำถำมที่เก่ียวข้องคำ่ตอบแทนของกรรมกำรบริษัทในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
4. รำยงำนนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล

ประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  
5. ด ำเนินกำรใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรก ำหนดคำ่ตอบแทนตำมได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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ทัง้นีค้ณะกรรมกำรฯ ทกุทำ่นได้เข้ำร่วมกำรประชมุ  สรุปได้ดงันี ้
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ 

การประชุม 

จ านวนครัง้ 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นำยอภินนัท์         ณ ระนอง ประธำน 3 3 

2 นำยปริญญำ        ไววฒันำ  กรรมกำร 3 3 

3 นำยฉตัรชยั          เอียสกลุ  กรรมกำร 3 3 

4 นำยวีรวฒัน์          ขอไพบลูย์  กรรมกำร 3 2 

 

 

 
(นำยอภินนัท์    ณ ระนอง) 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
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5.3 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร  ประกอบด้วยกรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิที่มีควำมเป็นอิสระ 4 ทำ่น ล้วนเป็นผู้มีควำมรู้ 
และประสบกำรณ์  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกบัประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
  
ในปี 2561 คณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ปฏิบตัิตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทอย่ำง
ครบถ้วน  พิจำรณำและทบทวนกำรน ำหลกัปฏิบตัิตำม CG Code ไปปรับใช้ตำมบริบททำงธุรกิจของบริษัทแล้ว  
และไ ด้ รำยงำนผลกำรด ำ เนิ นงำนต่อคณะกรรมกำรบ ริ ษัทตำมควำม เหมำะสม  ซึ่ ง กำ รประชุม  
ทกุครัง้ คณะกรรมกำรฯ ได้รำยงำน แสดงควำมเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่ำงอิสระ  โดยสง่เสริมและติดตำมควำม
คืบหน้ำของกระบวนกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเนื่อง  
กำรพิจำรณำปรับปรุงคู่มือหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร  (CG Handbook) ในกำรประชุมครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 6 
สิงหำคม 2561 ซึ่งประกอบด้วยจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบำยทัง้หมดของบริษัท  
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งนโยบำยตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่  รวมทัง้ให้แนวทำง ข้อเสนอแนะอื่นที่จ ำเป็นเพื่อกำรปรับปรุงและ
พฒันำกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 
 

 ทัง้นีค้ณะกรรมกำรฯ ทกุท่ำนได้เข้ำร่วมกำรประชมุ  สรุปได้ดงันี ้
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ 
การประชุม 

จ านวนครัง้ 
การเข้าร่วมประชุม 

1 นำยปริญญำ        ไววฒันำ ประธำน 2 2 

2 นำยอภินนัท์         ณ ระนอง  กรรมกำร 2 2 

3 นำยฉตัรชยั          เอียสกลุ  กรรมกำร 2 2 

4 นำยวีรวฒัน์         ขอไพบลูย์  กรรมกำร 2 2 

 

 

 

 

 
(นายปริญญา     ไววฒันา) 

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 
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5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) ได้รับกำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท  
มีกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 7 ทำ่น มีรำยนำมดงันี ้
ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การ
เข้าร่วมประชุม 

1 นำยสริศ  พฒันะเมลอืง 
(กรรมกำรผู้จดักำร) 

ประธำน 4 4 

2 นำยสทุน  เปรมปรี 
(ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส - สว่นงำนคณุภำพ) 

กรรมกำร 4 4 

3 นำงสำวสริิณำ  พฒันะเมลอืง 
(ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส - สว่นงำนบริหำรธุรกิจ) 

กรรมกำร 4 4 

4 นำยสวสัดิ์  สขุะอำจิณ 
(ผู้จดักำรทัว่ไปอำวโุส – สว่นงำนผลิต) 

กรรมกำร 4 4 

5 นำงสำวภทัรำ ชยัยศบรูณะ1 
(ผู้จดักำรทัว่ไป สว่นงำนปฏิบตัิกำรธุรกิจ) 

กรรมกำร 4 4 

6 นำยฮำจิเมะ คำโตะ2 
(ผู้จดักำรทัว่ไป สว่นงำนวิจยัและพฒันำ) 

กรรมกำร 3 3 

7 นำงสำวชลุกีร สวุจิิตร3 
(ผู้จดักำรทัว่ไป สว่นงำนจดัหำ) 

กรรมกำร 1 1 

           1. แตง่ตัง้ต ำแหน่งกรรมกำร เม่ือวนัที่ 15 มกรำคม 2561 
2. แตง่ตัง้ต ำแหน่งกรรมกำร เม่ือวนัที่ 12 กมุภำพนัธ์ 2561 
3. แตง่ตัง้ต ำแหน่งกรรมกำร เม่ือวนัที่ 22 มิถนุำยน 2561 
 
 

ในรอบปี 2561 (เร่ิมวนัท่ี 1 ตลุำคม  2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยำยน 2561) ผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสีย่งที่มีสำระส ำคญัสรุปได้ดงันี ้
1. พิจำรณำทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง เพื่อให้มัน่ใจวำ่สอดคล้อง เหมำะสม และสนบัสนนุให้

องค์กร สำมำรถบริหำรควำมเสีย่งได้อยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล 
2. พิจำรณำทบทวนกรอบบริหำรควำมเสี่ยง กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระดบักำรประเมินระดบัควำมเสี่ยง 

เพื่อให้มีแนวทำงปฏิบตัิงำนท่ีเป็นปัจจบุนั และปฏิบตัิได้สอคคล้องตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ 
3. พิจำรณำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ขององค์กร ได้แก่ ผลประเมินควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำน

ปฏิบตัิกำร ควำมเสี่ยงกำรบริหำรจดักำรทำงกำรเงิน และควำมเสี่ยงกำรปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของ
หน่วยงำนก ำกับดูแล และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมถึงควำมเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ (Emerging 
Risks) และควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชัน่  ตลอดจนพิจำรณำกำรตอบสนองควำมเสี่ยงโดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็น
และเร่งด่วนในกำรตอบสนองควำมเสี่ยงจำกผลประเมินควำมเสี่ยง  ระดบัควำมเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk 
Appetite) และควำมรุนแรงของผลกระทบที่อำจเกิดจำกควำมเสีย่ง (Risk Severity) ขององค์กร เพื่อตอบสนอง
ควำมเสีย่งให้เหมำะสม 
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สรุปในภาพรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงได้ครอบคลุมกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบตอ่เปา้หมายขององค์กรอยา่งตอ่เนื่อง และมีการจดัการความเสีย่งระดบัองค์กรอยา่งมีประสทิธิผล  

 
 
 

                   (นำยสริศ   พฒันะเมลอืง) 
             ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

1 
 


