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หมวด หลักการ รายงานประจ าปี 
หมวด 1 
สิทธิของผูถื้อหุน้ 

1. สิทธิอ่ืนนอกจากการลงคะแนนเสียง หนา้ 49 หมวด 1 
2. การอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ หนา้ 41 – 43  
3. เปิดโอกาสให้ผู ้ถื อหุ ้น มีส่วน ร่วมในการ

บริหารองค์กร  
หนา้ 49 หมวด 1 

4. คุณภาพหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ หนา้ 49 หมวด 1 
5. คุณภาพรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ หนา้ 49 หมวด 1 
6. การเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ของกรรมการ หนา้ 33  

หมวด 2 
การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้น
อยา่งเทา่เทียมกนั 

1.  สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน หนา้ 24  
2. กระบวนการ/ช่องทางเสนอแต่งตั้งกรรมการ หนา้ 49 หมวด 2 
3. การป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน หนา้ 57  
4. จรรยาบรรณวา่ดว้ยการขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 
หนา้ 52  

5. นโยบายการรายงานการมีส่วนไดเ้สียฯ หนา้ 59  
หมวด 3 
บทบาทของผู ้มีส่วนได้
เสีย 

1.  การจดัท ารายงานความย ัง่ยืน หนา้ 53  
2. จรรยาบรรณต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย หนา้ 49 หมวด 3 
3. นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่   หนา้ 52  
4. การฝึกอบรมดา้นการต่อตา้นทจุริตคอร์รัปชัน่ หนา้ 52  
5. ช่องทาง/ขั้นตอนการร้องเรียน และการ

คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
หนา้ 56 - 57 

6. นโยบายค่าตอบแทนพนักงานระยะส้ัน-ระยะ
ยาว 

หนา้ 50 ขอ้ 1 

หมวด 4 
การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส่ 

1. บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
หรือไม ่

หนา้ 49 – 50  

2.  เป้าหมายระยะยาวของบริษทัฯ ปกรอง  (วิสัยทศัน์และภารกิจ) 
3.  ความเส่ียงหลกัในการด าเนินธุรกิจ/กิจการ หนา้ 15 – 20  
4.  นโยบายจา่ยเงินปันผล  หนา้ 25  
5. มาตรการการแจง้เบาะแส และกลไกคุม้ครองผู ้

แจง้เบาะแส 
หนา้ 56 - 57 
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หมวด หลักการ รายงานประจ าปี 

หมวด 4 
การเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส่ (ต่อ) 

6. รายละเอียดกรรมการ: ประวติั ค่าตอบแทน 
การเขา้ประชุม  

หนา้ 27 – 30, 42 

7. การอบรมของกรรมการรายบคุคล หนา้ 44 - 46 
หมวด 5 
ความรับ ผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

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

กรรมการบริษทัอ่ืนของกรรมการผูจ้ดัการ 
หนา้ 34 

3. การก าหนดหน่วยงานก ากบัการปฏิบติังาน หนา้ 26  
4. นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้

อยา่งต่อเน่ือง 
หนา้ 43 - 44 

5. จ านวนองค์ประชุมขั้นต ่า ณ ขณะลงมติต้องไม่
นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 

หนา้ 50 ขอ้ 3  

6. หลกัเกณฑ์/กระบวนการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 

หนา้ 50 ขอ้ 4 

7. แผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง หนา้ 40 - 41 
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จุดเด่นทางการเงิน 

งบการเงนิของบรษัิท ณ 30 กนัยายน 2559 2560 2561

Financial Statement as of September 30 2016 2017 2018

ผลการด าเนนิงาน Operating Performance

รายไดจ้ากการขาย

Revenues from Sales
2,724          2,906              3,107             

รายไดทั้ง้หมด

Total Revenues
2,757          2,939              3,140             

ค่าใชจ้า่ยรวม

Total Expenses
2,595          2,735              2,867             

ก าไรกอ่นตน้ทนุทางการเงนิและภาษีเงนิได ้

Earnings Before Financial Costs and Income Tax
162             204                 273                

ก าไรสุทธิ

Net Earnings
132             176                 246                

ฐานะทาง Financial Situation

สนิทรัพยห์มนุเวยีน

Current Assets
1,440          1,565              1,319             

สนิทรัพยร์วม

Total Assets
2,751          2,782              2,487             

หนีส้นิรวม

Total Liabilities
1,112          1,097              803                

ส่วนของผูถ้อืหุน้

Shareholders Equity
1,639          1,685              1,684             

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

ก าไรสุทธติ่อหุน้ 

Earnings per Share (EPS)
0.53 0.68 0.97

เงนิปันผลต่อหุน้

Dividend per Share
0.50 0.80 1.00

มลูค่าตามบัญชตี่อหุน้

Book Value per Share
6.31 6.48 6.48

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

อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เทา่)

Debt/Equity Ratio
0.68 0.65 0.48

อตัราส่วนก าไรสุทธติ่อรายไดร้วม

Net Earnings Margin
5 6 8

 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนผูถ้อืหุน้

Return on Equity (ROE)
8 10 15

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยร์วม

Return on Asset (ROA)
5 6 10

(หน่วย: ลา้นบาท / Unit : Million Bath)
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ในปี 2561 ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการเติบโตข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปีก่อน เน่ืองจากปัจจยั

เศรษฐกิจภายในประเทศฟ้ืนตวัความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคมีการปรับตัวดีข้ึนค่ายรถต่างๆ เปิดตัวรถรุ่นใหม่ท่ีตอบโจทย์
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน รวมถึงนโยบายการช่วยเหลือผู ้มีรายได้น้อยของรัฐบาลท่ีเก้ือหนุนต่อการอุปโภค
บริโภคของผูบ้ริโภค อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจอยา่งเต็มความสามารถ เพ่ือรักษาคุณภาพผลิตภณัฑ์ให้อยู่ใน
ระดบัสูงสุด ส่งเสริมและผลกัดนัใหเ้กิดกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ซ่ึงไดร้ับความร่วมมือจากพนกังานทกุคนเป็นอยา่งดี ปัจจยัต่างๆส่งผลให้บริษทัสามารถส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพบน
ตน้ทนุท่ีเหมาะสม มีการท าวิจยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขนัสู่ระดบัสากล 
 นอกเหนือจากนโยบายการด าเนินธุรกิจดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษทัได้ให้การสนับสนุนและผลักดัน
กิจกรรมต่างๆตามปรัชญาบริษทัท่ีวา่ 

 
“สร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้เก่ียวข้องท้ังหมด 
คนและองค์กรท่ีเติบโตไปพร้อมกัน ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างสรรค์สังคมท่ีดี” 

 
 ปรัชญาดงักล่าวส่งเสริมใหบ้คุลากรในองค์กรตระหนกัถึงคุณค่าของคน ความส าคัญของสังคมและส่ิงแวดล้อม 
การมีจริยธรรม มีความรู้ และยึดมัน่ในการรักษาคุณภาพ  มีความเขา้ใจต่อแนวทางปฏิบติัด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ช่วยใหสั้งคมและส่ิงแวดลอ้มสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสมดุลและย ัง่ยืน  
 ในปี 2562 น้ี บริษทัยงัคงใชน้โยบายการด าเนินธุรกิจตามเช่นเดียวกับปีท่ีผ่านมา และมุ่งจะบริหารงานภายใต้
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ใหค้วามใส่ใจต่อการดูแลรักษาสังคม ชุมชน สภาพแวดลอ้ม ตลอดจนใหค้วามส าคัญต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ตามหลกัการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ดว้ยการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
โปร่งใส บนหลกัการต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ เพ่ือน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง 
 คณะกรรมการบริษทัมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และใชเ้ป็นแนวทางในการท างาน  
มีการเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเตรียมองค์กรให้มีความพร้อมรับกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน ควบคู่กบัการปฏิบติัตามหลกัการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน  
 คณะกรรมการบริษทัขอขอบพระคุณทา่นผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย ฝ่ายบริหารและพนกังาน ท่ีมีส่วนร่วมใน
การผลกัดนัใหบ้ริษทัประสบความส าเร็จดว้ยดีตลอดมา ขอโปรดมัน่ใจวา่ คณะกรรมการบริษทัจะยึดมัน่และก ากับดูแล
กิจการใหมี้ความมัน่คงและเจริญเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพในระยะยาวตลอดไป 
 
 
 
 

        นายสรรเสริญ  จฬุางกูร 
             ประธานกรรมการ 

สารจากคณะกรรมการ 
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บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจสายควบคุมส าหรับรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ และชุด

ควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต์ เพ่ือจ  าหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั้นน า ตลอดจนศูนย์อะไหล่และ
บริษทัผูค้า้รายยอ่ยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยภายใต้เคร่ืองหมายการค้า            แล ะเค ร่ือ งหมาย
การคา้ของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ไดแ้ก่      และ “HI-LEX”  โดยผลิตภณัฑ์ใดท าการผลิตภายใตส้ัญญา
การใชสิ้ทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคท่ีท ากบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นนั้น บริษทัก็จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้กับไฮ
เล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ดว้ย  
 บริษทัไดร้ับการยอมรับจากบริษทัผู ้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานว่า 
ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพดี ราคาเหมาะสม และมีการบริการท่ีดีทั้งก่อนและหลงัการขาย  
 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยขยายตวัเม่ือเปรียบเทียบจากปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนจากตลาดในประเทศและ
ตลาดส่งออก เน่ืองจากการเศรษฐกิจในประเทศฟ้ืนตวั ความเช่ือมัน่ของผู ้บริโภคท่ีปรับตัวดีข้ึน การเปิดตัวรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์รุ่นใหมจ่ากค่ายรถต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง รวมไปถึงผูบ้ริโภคทยอยส้ินสุดการถือครองรถยนต์ภายใตโ้ครงการ
รถยนต์คนัแรก ท่ีจะส่งผลให้มีการเปล่ียนรถคันใหม่ จึงท าให้อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์เติบโตตามไปด้วย 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงมีส่วนแบง่การตลาดส าหรับสายควบคุมสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของภมิูภาคอาเซียน โดย มีลูกค้าเป็น
กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั้นน า รวมทั้งบริษทัยงัคงไดร้ับความไวว้างใจจากบริษทัผู ้ผลิตรถยนต์ ให้
เป็นผูผ้ลิตและออกแบบสายควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง  และจาก
ความทา้ทายในอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ
การเปล่ียนแปลงตามระบบเศรษฐกิจ บริษทัตระหนกัถึงความจ าเป็นในการขยายขีดความสามารถ พัฒนากระบวนการ
ด าเนินงาน ควบคู่กบัการท างานวิจยัและพฒันา คิดคน้โดยใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือช่วยลดต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยงัคงรักษาคุณภาพเช่นเดิม และสร้างกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด พร้อมกบัจดัการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ท ั้งภายในและระหวา่งองค์กรและคู่คา้ทางธุรกิจ เพ่ือ
พฒันาไปสู่ความส าเร็จร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
 
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
 บริษทัมีเป้าหมายหลกัท่ีจะเป็นผูผ้ลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่าง
รถยนต์ในระดบัโลก ซ่ึงบริษทัตระหนกัวา่ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหบ้ริษทัสามารถบรรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้บริษทัจะตอ้ง
ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ควบคุมกระบวนการและตน้ทนุการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัส่งผลิตภณัฑ์ 
ตลอดจนการสร้างชอ่งทางการตลาดใหม ่ควบคู่กบัการเพ่ิมความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ในต่างประเทศใหม้าก
ยิ่งข้ึน   

  

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
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ส่วนการรักษาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์นั้น  บริษทัไดป้รับปรุงระบบการผลิตใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ เพ่ือจะผลิตสินคา้ท่ีมีมาตรฐานระดบัสากลและ
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ มีการพฒันาสายการผลิตไปสู่ระบบอตัโนมติั ซ่ึงช่วยลดความผิดพลาดและลดจ านวน
แรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอ่ืนๆ เช่น ระบบคลงัสินคา้ ระบบการขนส่ง ก็มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
  อีกปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์คือ การวิจยัพฒันาและออกแบบผลิตภณัท ์บริษทัไดร่้วมออกแบบ
และแก้ปัญหาผลิตภณัฑ์ร่วมกับผู ้ผลิตรถยนต์ท ั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งเข้า ร่วมโครงการวิจยักับ
สถาบนัการศึกษาชั้นน าของประเทศไทย ในการพฒันาคุณภาพเชิงวิศวกรรม โดยน านวตักรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
พัฒนา ซ่ึงเป็นการสานต่อ วิสัยทศัน์ “เป็นผู ้ผลิต ช้ินส่วนยานยนต์ระดับโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี พร้อมตระหนกัถึงความย ัง่ยืนของทกุภาคส่วนตลอดไป 
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ 
 บริษทัเดิมช่ือวา่ บริษทั ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จ  ากดั ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน  2521 โดยผู ้ก่อตั้ งหลัก 2 
ทา่น คือนายสรรเสริญ จฬุางกูร และนายชูทอง พฒันะเมลือง บริษทัมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน 4 ล้านบาท และมี
ก าลงัการผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซ่ึงเป็น
บริษทัผูผ้ลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญ่ีปุ่ น  
 ต่อมาในปี 2548 บริษทัได้จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปล่ียนช่ือเป็น 
บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) แต่สัดส่วนผูถื้อหุน้ยงัคงเดิม 
 
การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 

ปี กิจกรรม 
2559 - ได้รับใบรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System)” จาก กระทรวง

อุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นการรับรองวา่ องค์กรมีการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ มีการติดตาม
ประเมินผลและมีการทบทวนเพ่ือพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

- ได้รับรางวลั “J.I.T. Service Parts Supplier Performance Award” ครั้ งท่ี 22 จาก บริษทั โตโยต้า พาร์ท
เซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เป็นรางวลัทางดา้นการประกันคุณภาพยอดเยี่ยม 

- ไดร้ับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการไดร้ับคดัเลือกใหเ้ป็น “หน่วยงานตน้แบบในการจดัฝึกอบรมพัฒนา
บคุลากร ภาคปฏิบติั เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอัดอากาศ”  จาก กรมพัฒนา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ร่วมกบัสถานจดัการและอนุรักษพ์ลงังาน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- ได้รับประกาศนียบตัรรับรอง “การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทจุริต” จากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต  

- ไดร้ับรางวลั “สถานประกอบกิจการตน้แบบดีเด่นดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ปี 2559 (ระดับประเทศ) ประเภทรางวลัต่อเน่ืองกัน 1-4 ปี ระดับทอง” จาก กรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยไดร้ับรางวลัดงักล่าวต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 

- ไดร้ับรางวลั “GM Supplier Quality Award 2015” จากบริษทั เจนเนอรัล มอเตอร์ส มอเตอร์ส (ประเทศ
ไทย) จ  ากดั ซ่ึงเป็นรางวลัผูส่้งมอบช้ินส่วนท่ีมีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมประจ าปี 2558 

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

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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ปี กิจกรรม 

2560 
(ต่อ) 

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

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

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

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

defect” ตลอดปี 2560 
- ไดร้ับรางวลัหุน้ย ัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจ าปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
 ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 

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

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

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

ใชส้ายควบคุมส าหรับรถยนต์ทกุประเภท 
 การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต์แบบใชส้ายควบคุมต่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษทั
ท าการผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค ( License and Technical Assistance 
Agreement) ระหวา่งบริษทักบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ (HI-LEX Corporation) ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสายควบคุมส าหรับยานยนต์ชั้น
น าของประเทศญ่ีปุ่ นและเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  
 
โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์  
 บริษทัมีการจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหก้บัคู่คา้ท ั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของ
บริษทัแยกตามผลิตภณัฑ์ในช่วงปี 2559-2561ไดด้งัตารางต่อไปน้ี  

สายผลิตภัณฑ์ 

 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 
- สายควบคมุรถยนต ์ 1,853 67 2,018 69 2,171 69 
- สายควบคมุรถจกัรยานยนต ์ 326 12 364 12 396 13 
- ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์ 363 13 389 13 411 13 
- อ่ืนๆ - - - - 8 0 
รายได้จากการขายตา่งประเทศ 182 7 135 5 121 4 
- สายควบคมุรถยนต ์ 14 1 8 0 8 0 
- สายควบคมุรถจกัรยานยนต ์ - - - - - - 
- ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์ - - - - - - 
- อ่ืนๆ 168 6 127 4 113 4 
รายได้อ่ืน       
- อ่ืนๆ 33 1 33 1 33 1 

รวมรายได้ 2,757 100 2,939 100 3,140 100 
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ระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
 เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ 
(Delivery) และงานใหม่ (New model)  โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด  ซ่ึงผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ าปี 2561 
เป็นดงัน้ี 
                        (คะแนนเต็ม 100%) 

ความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2560 ปี 2561 
คุณภาพ (Quality) 84% 84% 
ราคา (Cost) 79% 77% 
การส่งมอบ (Delivery) 87% 88% 
งานใหม ่(New model) 82% 85% 
ความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม 84% 83% 

 
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต 
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2561 
  อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยขยายตวัเม่ือเปรียบเทียบจากปีท่ีผ่านมา โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนจากตลาดในประเทศและ
ตลาดส่งออก เน่ืองจากการเศรษฐกิจในประเทศฟ้ืนตวั ความเช่ือมัน่ของผู ้บริโภคท่ีปรับตัวดีข้ึน การเปิดตัวรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์รุ่นใหมจ่ากค่ายรถต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง รวมไปถึงผูบ้ริโภคทยอยส้ินสุดการถือครองรถยนต์ภายใตโ้ครงการ
รถยนต์คนัแรก ท่ีจะส่งผลให้มีการเปล่ียนรถคันใหม่ จึงท าให้อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์เติบโตตามไปด้วย 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัคงมีส่วนแบง่การตลาดส าหรับสายควบคุมสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของภมิูภาคอาเซียน โดยมีลูก ค้าเป็น
กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ชั้นน า รวมทั้งบริษทัยงัคงไดร้ับความไวว้างใจจากบริษทัผู ้ผลิตรถยนต์ ให้
เป็นผูผ้ลิตและออกแบบสายควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ  ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง  และจาก
ความทา้ทายในอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ
การเปล่ียนแปลงตามระบบเศรษฐกิจ บริษทัตระหนกัถึงความจ าเป็นในการขยายขีดความสามารถ พัฒนากระบวนการ
ด าเนินงาน ควบคู่กบัการท างานวิจยัและพฒันา คิดคน้โดยใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือช่วยลดต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยงัคงรักษาคุณภาพเช่นเดิม และสร้างกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด พร้อมกบัจดัการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ท ั้งภายในและระหวา่งองค์กรและคู่คา้ทางธุรกิจ เพ่ือ
พฒันาไปสู่ความส าเร็จร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
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ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2562 
 บริษทัมีเป้าหมายหลกัท่ีจะเป็นผูผ้ลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ในระดบัโลก ซ่ึงบริษทัตระหนกัวา่ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหบ้ริษทัสามารถบรรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้ บริษทัจะตอ้ง  
ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ควบคุมกระบวนการและตน้ทนุการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัส่งผลิตภณัฑ์ 
ตลอดจนการสร้างช่องทางการตลาดใหม ่ควบคู่กบัการเพ่ิมความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ในต่างประเทศให้มาก
ยิ่งข้ึน   
  ส่วนการรักษาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของบริษทัผู ้ผลิตรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์นั้น  บริษทัไดป้รับปรุงระบบการผลิตใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ เพ่ือจะผลิตสินคา้ท่ีมีมาตรฐานระดับสากล
และสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้ มีการพฒันาสายการผลิตไปสู่ระบบอตัโนมติั ซ่ึงช่วยลดความผิดพลาดและลดจ านวน
แรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอ่ืนๆ เช่น ระบบคลงัสินคา้ ระบบการขนส่ง ก็มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
อีกปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์คือ การวิจยัพัฒนาและออกแบบผลิตภณัท์ บริษทัได้ร่วมออกแบบและ
แก้ปัญหาผลิตภณัฑ์ ร่วมกับผู ้ผลิตรถยนต์ท ั้ งในและต่างประเทศอย่างต่อ เน่ือง อีกทั้ง เข้า ร่วมโครงการวิจ ัยกับ
สถาบนัการศึกษาชั้นน าของประเทศไทย ในการพฒันาคุณภาพเชิงวิศวกรรม โดยน านวตักรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
พัฒนา ซ่ึงเป็นการสานต่อ วิสัยทศัน์ “เป็นผู ้ผลิต ช้ินส่วนยานยนต์ระดับโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี พร้อมตระหนกัถึงความย ัง่ยืนของทกุภาคส่วนตลอดไป 
 
ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม    

 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

 
ปี 

ยอดผลิต 
(คัน) 

ยอดขายใน
ประเทศ 
(คัน) 

ยอดส่งออก 
(คัน) 

อัตรา 
การเติบโตของ
ยอดผลิต (%) 

ยอดผลิต 
(คัน) 

ยอดขายใน
ประเทศ 
(คัน) 

ยอดส่งออก 
(คัน) 

อัตรา 
การเติบโตของ
ยอดผลิต (%) 

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

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

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

 *ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน)       
ท่ีมา : สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ณ วนัท่ี  31 ตุลาคม 2561 
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ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจ 
1. ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษทัมีการท าสัญญารับความช่วยเหลือในด้านพ่ึงพาเคร่ืองหมายการค้า ภายใต้ช่ือ  และ    

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

 
ในกรณีท่ีไมส่ามารถจดัหาจากแหล่งจ  าหน่ายภายในประเทศไทยได ้หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ ้มท่ีจะผลิต

เอง บริษทัจะส่ังซ้ือวตัถุดิบและช้ินส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ อย่างไรก็ดีไม่มีสัญญาควบคุมใน
การจดัซ้ือวตัถุดิบระหวา่งกนัแต่อยา่งใด  

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

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

ดว้ยเหตุน้ี ในประเด็นดงักล่าวจึงมีความเส่ียงต ่า 
  

2. ความเส่ียงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ 
บริษทัอาจมีความเส่ียงจากการแข่งขนักบัคู่แข่งรายใหม ่ซ่ึงเป็นผู ้ประกอบการต่างชาติท่ียา้ยฐานการผลิตช้ินส่วน

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

 
ดงันั้น จึงมีความเส่ียงต ่าท่ีคู่แข่งขนัจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เน่ืองจากจะต้อง

ลงทนุสูงและไมส่ามารถด าเนินการไดค้รบวงจรเช่นเดียวกบับริษทั 

ปัจจัยความเส่ียง 
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3. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

  ในปี 2561 บริษทัไดจ้ดัซ้ือวตัถุดิบหลกั ไดแ้ก่ เหล็ก ลวดโลหะ เมด็พลาสติก และยาง โดยมีมลูค่ารวมกว่าร้อยละ 
44.26 ของมลูค่าวตัถุดิบและช้ินส่วนประกอบท่ีบริษทัจดัซ้ือทั้งหมด โดยราคาวตัถุดิบเหล่าน้ีไดร้ับผลกระทบจากความผัน
ผวนของราคาซ้ือขายอนัเน่ืองมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวตัถุดิบหลกัดังกล่าวในตลาดโลก ซ่ึงปรับตัวสูงข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจยัดงักล่าวเป็นปัจจยัท่ีอยูเ่หนือความควบคุมของบริษทั 

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

 
4. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  
ในปี 2561 บริษทัมีการจดัซ้ือวตัถุดิบและช้ินส่วนประกอบโดยน าเขา้จากต่างประเทศประมาณร้อยละ 26.71 ของ

ยอดซ้ือวตัถุดิบและช้ินส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษทัมียอดการส่ังซ้ือวตัถุดิบและช้ินส่วนประกอบทั้งหมดท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศตลอดทั้งปีเทียบเทา่เงินบาทจ านวนประมาณ 419 ลา้นบาท ซ่ึงท าใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากความผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีการปรับตวัสูงข้ึน 

 
5. ความเส่ียงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ 
ปัจจบุนับริษทัมีลูกคา้รายใหญ่ 8 ราย ประกอบดว้ยบริษทัผูผ้ลิตรถยนต์รายใหญ่ 7 ราย และผูผ้ลิตรถจกัรยานยนต์

รายใหญ่ 1 ราย โดยรายไดร้วมจากการขายผลิตภณัฑ์ใหแ้ก่บริษทัเหล่าน้ีคิดเป็นประมาณร้อยละ 82 ของรายได้รวมของ
บริษทัในปี 2561 ดงันั้นบริษทัจึงอาจมีความเส่ียงดา้นรายได้หากผู ้ผลิตรายใดรายหน่ึงลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการ
ส่ังซ้ือผลิตภณัฑ์จากบริษทัซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงินและผลการด าเนินการของบริษทั
ในอนาคต 

 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัเป็นผูผ้ลิตสายควบคุมส าหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง

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

อน่ึง บริษทัไดมี้นโยบายกระจายความเส่ียงโดยมีแผนการจะเพ่ิมการส่งออกไปยงัต่างประเทศมากข้ึน เพ่ือเป็นการ
ลดความเส่ียงจากการพ่ึงพาลูกคา้รายใหญ่อีกทางหน่ึงดว้ย 

 
6. ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอ านาจบริหารจัดการ

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

(รายละเอียดเพ่ิมเติมใน : ขอ้มลูหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้) โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ท ั้งสามกลุ่มมีการถือหุน้ในบริษทั
รวมเป็นจ านวน 209,761,300 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.74 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ของบริษทั จึงท าให้ผู ้ถือ
หุน้รายใหญ่ทั้ง 3 ราย มีจ  านวนหุน้เพียงพอท่ีจะควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกรณีการแต่งตั้ ง
กรรมการ หรือขอมติในเร่ืองอ่ืนใดท่ีจะตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น ยกเวน้เร่ืองกฎหมายหรือข้อบังคับ
บริษทัก าหนดวา่ตอ้งมีเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

นอกจากน้ี   ผูถื้อหุน้รายใหญ่ยงัเป็นผูมี้อ  านาจในการบริหารจดัการบริษทั โดยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัถึง  6 
ทา่น จากทั้งหมด 11 ทา่น จึงมีความเส่ียงจากการท่ีผูถื้อหุ ้นรายใหญ่ใช้อ  านาจบริหารจดัการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหาร
จดัการไปในทางท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั และ/หรือผูถื้อหุน้รายยอ่ย ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัได้ 

ดงันั้น ผูถื้อหุน้รายอ่ืนและรายยอ่ยจึงอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองท่ีผู ้ถือ
หุน้รายใหญ่เสนอได ้  

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

ดงันั้น จึงมีความเป็นไปไดน้อ้ยท่ีจะเกิดความเส่ียงดงักล่าวข้ึน 
 
7. ความเส่ียงจากการชดใช้ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) 
ตามท่ีบริษทัมีหนา้ท่ีในการรับประกนัคุณภาพผลิตภณัฑ์และตอ้งรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษทันั้น กรณีท่ีเกิด

ความเสียหายอนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของผลิตภณัฑ์ของบริษทั ในสัญญาซ้ือขายช้ินส่วนระบุให้บริษทัต้องช าระ
ค่าเสียหายท่ีเกิดจากความบกพร่องนั้นๆ  ซ่ึงหากผูผ้ลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เรียกร้องใหบ้ริษทัช าระค่าเสียหายจาก
ผลิตภณัฑ์ ในจ านวนเทา่กบัหรือมากกวา่ยอดขายของบริษทั และศาลมีค าส่ังเป็นท่ีสุดให้บริษทัช าระเงินจ านวนดังกล่าว 
บริษทัก็อาจไดร้ับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต   รวมทั้งการท่ีบริษทัตอ้งร่วมรับผิดกบัผูผ้ลิตรถยนต์หรือ 
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รถจกัรยานยนต์หากมีผูบ้ริโภคไดร้ับความเสียหายอนัเกิดจากขอ้บกพร่องในผลิตภณัฑ์ของบริษทั  ในแต่ละปีท่ีผ่านมา
ลูกคา้ไดมี้การเรียกร้องใหบ้ริษทัชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภณัฑ์อยูบ่า้ง แต่เป็นจ านวนเงินท่ีนอ้ยมากเม่ือเทียบกับยอดขาย 
และการเรียกร้องใหช้ดเชยค่าเสียหายดงักล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติของการด าเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจส่ังซ้ือผลิตภณัฑ์ของลูกคา้ และเทา่ท่ีผ่านมาไมเ่คยมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อการด าเนินงานปกติของบริษทั
แต่ประการใด นอกจากน้ีบริษทัยงัตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ดงันั้นก่อนการส่งใหลู้กคา้บริษทั
จะท าการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์อยา่งถ่ีถว้น และทกุๆ คร่ึงปี บริษทัจะสรุปยอดการเรียกร้องใหช้ดเชยค่าเสียหาย 
เพ่ือน าผลลพัธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ต่อไป ซ่ึงบริษทัเช่ือว่าจะช่วยลดความเส่ียง ใน
กรณีท่ีบริษทัตอ้งช าระค่าเสียหายจากผลิตภณัฑ์ได  ้
 

8.  ความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และชุมชน  
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายนโยบายความปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ในด้าน

ความปลอดภยัไดใ้หค้วามส าคญักบัทกุขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้ งแต่การออกแบบเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ระบบ
ควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการเฝ้าระวงัและสัญาณเตือนภยัต่างๆ รวมถึงมีการจดัการขั้นตอนการปฏิบติังานและ
ปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ มีการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจกบัพนกังานทกุระดบัดว้ยการจดัการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั 
และส่ิงแวดลอ้ม เป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  

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

ส าหรับการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนและสังคมนั้น บริษทัไดจ้ดัใหมี้การตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและติดตามคุณภาพอากาศภายในบริษทัอย่างต่อเน่ือง รวมถึงติดตามคุณภาพอากาศโดยทัว่ไปในพ้ืนท่ีชุมชน
โดยรอบ ซ่ึงมีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยในการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและป้องกนัปัญหามลพิษ เช่น การจดัให้
มีระบบบ าบดัอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นตน้  อีกทั้งยงัมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและพฒันาทรัพยากรให้มีประสิทธิผล
สูงสุด ลดค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการในการก าจดัของเสีย เช่น จดัตั้งโครงการ 3R เพ่ือน าวสัดุท่ีเหลือใช้กลับมาหมุนเวียน
หรือสร้างมลูค่าโดยการแปรสภาพ  โดยมีการน าวสัดุเหลือใช้จากการผลิตส่งให้ผู ้มีส่วนได้เสียน าไปแปรสภาพเพ่ือน า
กลบัมาใชใ้หม่ การเพ่ิมมูลค่าให้กับวสัดุเหลือใช้โดยน ามาจดัท าเป็นเคร่ืองใช้และเคร่ืองอ านวยความสะดวกให้กับ
บคุลากรภายในบริษทัตลอดจนการคิดคน้หาแนวทางในการควบคุมปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนการ
ผลิต  ซ่ึงบริษทัไดร่้วมมือกบัสถาบนัการศึกษาชั้นน าเพ่ือจดัตั้งเป็นศนูยศึ์กษาและพฒันาการบริหารจดัการพลงังาน  
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การออกแบบกระบวนการผลิตให้ทนัสมยัและมีความปลอดภยักับผู ้ปฏิบติังาน ลดการเกิดของเสียอีกทั้งยงัส่งผลให้
ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพสูงข้ึน ทั้งน้ีบริษทัได้มีการรณรงค์และสร้างจิตส านึกให้กับพนักงานทุกคนในการตระหนักถึง
ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มโดยเร่ิมตั้งแต่สภาพแวดลอ้มในการท างาน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5 ส และ Big 
Cleaning Day แลว้ขยายกรอบแนวคิดไปจนถึงการดูแลส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ซ่ึงไดร้ับการตอบรับจากพนกังานทุกระดับ
เป็นอยา่งดี  

 
       ท้ังนี้เน่ืองด้วยบริษัทมีความค านึงถึงการด าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์
ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่และอาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคต (Emerging Risk) ดังนี้ 
 

9.  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเป็นเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 
  แนวโนม้เทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต จะน าเอาระบบไฟฟ้ามาใชใ้นการควบคุมการท างานในรถยนต์มากข้ึน จะ
ส่งผลใหต้ลาดกลุ่มผลิตภณัฑ์สายเคเบิลมีนอ้ยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ สายเบรค สายเกียร์ สายเปิดฝาถังน ้ ามนั 
และอ่ืนๆ ซ่ึงรถยนต์บางค่ายไดเ้ร่ิมปรับเปล่ียนดีไซน์ไปแลว้ในรุ่นปัจจบุนั และรุ่นใหม่ท่ีก าลังจะเปิดตัวในอนาคต เพ่ือ
ตอบสนองต่อเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป  เพ่ือรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริษทัได้จดัตั้ งทีมวิศวกรเพ่ือท าการศึกษาวิจยั
ผลิตภณัฑ์ใหมอ่ยา่งจริงจงั ท ั้งในส่วนของกลุ่มวิศวกรออกแบบภายใน และร่วมกบัสถาบนัผูช้  านาญการในด้านต่างๆ เพ่ือ
ขยายกลุ่มผลิตภณัฑ์ ท่ีควบคุมดว้ยระบบไฟฟ้า รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door) 
ชุดเปิดประตูหลงัไฟฟ้า (Power Lift Gate) และชุดควบคุมการเปิดปิดทา้ยกระบะ (Tail Gate Absorber) และรางยกกระจก
หนา้ต่างรถยนต์ท่ีประกอบส าเร็จกับชุดประตู (Integrated Window Regulator or Door Module)  ทางบริษทัได้ก าหนด
นโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ใหม่ เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าหลักอันได้แก่ 
ผูผ้ลิตรถยนต์ในประเทศ และนอกจากน้ีทางบริษทัยงัมุ่งเน้นท่ีจะท าการขยายตลาดในส่วนของตลาดหลังการขายทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงตลาดหลงัการขายนั้นเป็นอีกหน่ึงตลาดท่ีจะสามารถน าเทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่ๆ 
ไปน าเสนอ และสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคเป้าหมายไดโ้ดยตรง เพ่ือน าไปสู่การสร้างอุปสงค์ให้เกิดข้ึนส าหรับสินค้านั้นๆ 
ทั้งน้ี ทางบริษทัมุง่เนน้ท่ีจะน าเอาความช านาญดา้นวิศวกรในการออกแบบผลิตภณัฑ์ เขา้มาใช้ในการน าเสนอและมีส่วน
ร่วม ตั้งแต่เร่ิมตน้พฒันารถรุ่นใหมไ่ปพร้อมๆ กบัลูกคา้ ส าหรับรถรุ่นใหมท่ี่ก าลงัจะเปิดตัวในอีก 2-3 ปีข้างหน้า  รวมถึง
การน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่เป็น  Localize Project เพ่ือเป็นแนวทางลดต้นทุนให้กับคู่ค ้าของบริษทัอีกด้วย   จากการใช้
ช้ินส่วนท่ีผลิตในประเทศเป็นหลกั โดยปัจจบุนัมีลูกคา้หลายราย เร่ิมก่อตั้ง R&D center ท่ีมีบทบาทมากข้ึนในประเทศไทย 
และดว้ยความสัมพนัธ์อนัดี จึงท าใหบ้ริษทัมีโอกาสท่ีจะผลกัดนันโยบายน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 
10. ความเส่ียงด้าน Digital Transformation 

  กระบวนการท่ีน าเอา Digital Technology มาปรับใชก้บัทุกส่วนของธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถปรับตัวต่อการ 
เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ในหลายอุตสาหกรรมรวมถึงยานยนต์เร่ิมใชร้ะบบอตัโนมติั และระบบหุ่นยนต์ (Robotics) 
ในสายการผลิต เพ่ือลดปัญหาคุณภาพ  ลดตน้ทนุ และเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต  ซ่ึงบริษทัไดก้ าหนดแนว 
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ทางการบริหารจดัการความเส่ียง โดยสนบัสนุนใหที้มวิจยัและพฒันา  ทีมวิศวกรการผลิตของเรา มีการแลกเปล่ียนข้อมูล
ทางวิชาการ  เสริมสร้างความรู้  และประสบการณ์  กบัหน่วยงานต่างๆ  เช่น สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร 
ลาดกระบงั สวทช. และองค์กรต่างชาติอ่ืนๆ เพ่ือน าทกัษะความรู้มาคิดค้นออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนการ
ออกแบบสายการผลิตแบบอตัโนมติั และการน าหุ่นยนต์มาใชใ้นสายการผลิต  
 
ความเส่ียงต่อการลงทุนต่อผู้ถือหลักทรัพย์ 

การซ้ือหลกัทรัพยมี์โอกาสไดร้ับผลตอบแทนสูงกวา่การลงทนุประเภทอ่ืนๆ แต่ก็มีความเส่ียงท่ีสูงกว่า นักลงทุน
จึงจ  าเป็นตอ้งศึกษาความเส่ียงและประเมินความสามารถในการรับความเส่ียงของตนเองก่อนตดัสินใจลงทนุ  

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

ดงักล่าวมีผลท าใหร้าคาหลกัทรัพยมี์การผนัผวนหรือเปล่ียนแปลง เช่น สถานการณ์ทางสังคมหรือการเมือง การจลาจล 
การนดัหยดุงาน ปัญหาเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อหรืออตัราดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลง ฯลฯ 
 

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

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

กระจกหนา้ต่างรถยนต์ โดยจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหแ้ก่ผูผ้ลิตรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์
หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่  ตลอดจนส่งออกไปยงัผู ้ผ ลิต ช้ินส่วนรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในต่างประเทศ 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ :    เลขท่ี 700/737 หมูท่ี่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง และโรงงาน จงัหวดัชลบรีุ 20160 
เวบ็ไซต์บริษทั  :  www.thaisteelcable.com 
โทรศพัท์ :  (038) 447 200 – 15 
โทรสาร :  (038) 185 025 
ทนุจดทะเบียน :  268,500,000 บาท  
ทนุช าระแลว้  :  259,800,000 บาท 
ชนิดของหุน้  :  หุน้สามญั 
อ่ืนๆ :  ผูล้งทนุสามารถศึกษาขอ้มลูของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยเ์พ่ิมเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการ

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

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

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

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

กรุงเทพฯ 10110  
 โทรศพัท์ : (02) 264 9090 

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

 
ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ไมมี่ 

 
ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
-ไมมี่- 
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6% 
 

กลุ่มจฬุางกูร 
 

กลุ่มพฒันะเมลือง 
 

อ่ืนๆ 
 

ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ 
 

94% 
 

41.77% 12.03% 19.26%  26.94% 

 
 

 
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี  

ล าดับท่ี ผู้ถือหุ้น 
ทุนช าระแล้ว  

จ านวน 259,800,000 บาท 

จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุ่มจฬุางกูร  108,512,400       41.77 
2 ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ 70,000,000 26.94 
3 กลุ่มพฒันะเมลือง    31,248,900        12.03 
4 บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ  ากดั    12,511,700          4.82 
5 นายไชยทศัน์ ไชยพิภทัรสุข       6,500,000          2.50 
6 นายด ารงค์ กุลธนพงศ ์      6,000,000          2.31 
7 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จ  ากดั (มหาชน)  5,378,800 2.07 
8 นางสาววราภรณ์ สงฆป์ระชา      2,105,400          0.81 
9 นายเทวารักษ ์ วีระวฒักานนท์ 1,929,200 0.74 
10 นายพิทกัษ ์ วีระวฒักานนท์ 1,750,000 0.67 
11 นางสาวดวงพร  วีระวฒักานนท ์ 1,665,500 0.64 
12 นางสาวพรเพ็ญ  วีระวฒักานนท ์ 1,501,000 0.58 
13 นางสุมิตรา  ด ารงกิจชยัพร 1,500,000 0.58 
14 ผูถื้อหุน้รายยอ่ยอ่ืนๆ 9,197,100 3.54 

รวม 259,800,000 100 

 

บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) 
ทนุช าระแลว้ 259.80 ลา้นบาท 

บริษทั ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จ  ากดั 
ทนุช าระแลว้ 11.15 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
 

ผู้ถือหุ้น 
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หมายเหตุ:  1)  กลุม่จุฬางกรู ประกอบด้วยกลุม่ผูถื้อหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผูท่ี้เกี่ยวข้องทั้ งหมด 4 ราย ได้แก  ่
- นายสรรเสริญ จุฬางกรู ถือหุ้นจ านวน  83,115,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  31.99 ของทุนช าระแล้ว  
- นายทวีฉัตร   จุฬางกรู ถือหุ้นจ านวน 21,204,900 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 8.16 ของทุนช าระแล้ว 
- นายกรกฤช               จุฬางกรู ถือหุ้นจ านวน 4,000,000  หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.54 ของทุนช าระแล้ว  
- นายอภิชาติ               จุฬางกรู ถือหุ้นจ านวน 192,500  หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ    0.07 ของทุนช าระแล้ว 

2)  ผูถื้อหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่  (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) ประกอบดว้ย  

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

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

- นายสนัติ         พฒันะเมลือง  ถือหุ้นจ านวน 10,546,200 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  4.06 ของทุนช าระแลว้ 
- นายสริศ          พฒันะเมลือง  ถือหุ้นจ านวน 10,506,400 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  4.04 ของทุนช าระแล้ว                                                        
- นางสาวสิริณา พฒันะเมลือง  ถือหุ้นจ านวน                      10,196,300  หุ้น  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  3.92 ของทุนช าระแลว้ 

 

ข้อจ ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุน้ของบริษทั รวมกนัไดไ้มเ่กินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
ช าระแลว้ โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 หุน้ของบริษทั ท่ีถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ  านวนร้อยละ 27.13 
 

การถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 คณะกรรมการบริษทัถือหุน้รวมกนัร้อยละ 48.26 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและช าระแลว้ 
 ทั้งน้ีผูถื้อหุน้ของบริษทัในฐานะเป็นเจา้ของมีสิทธิต่างๆ ขั้นพ้ืนฐานท่ีเทา่เทียมกนั ไดแ้ก่ 

- สิทธิในการไดร้ับใบหุน้ และสิทธิในการโอนหุน้ 
- สิทธิในการไดร้ับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลา เหมาะสมต่อการตดัสินใจ 
- สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือตดัสินใจในการเปล่ียนแปลง

นโยบายท่ีส าคญัของบริษทั 
- สิทธิในการเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการ 
- สิทธิในการใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
- สิทธิในส่วนแบง่ผลก าไร 

  คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญักบัการประชุมผูถื้อหุน้ และมีนโยบายท่ีจะอ านวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้นทุก
รายอยา่งเทา่เทียมกนัในการเขา้ร่วมประชุม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั  
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 บริษทัมีนโยบายจา่ยเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ  ทุก
ประเภทตามท่ีได้กล่าวไวใ้นข้อบงัคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ  าเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีสาระส าคญั และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั โดย
การจา่ยเงินปันผลใหก้ระท าใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติหรือวนัท่ีคณะกรรมการมีมติแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีให้
แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจา่ยเงินปันผลนั้นในหนงัสือพิมพ์ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
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โครงสร้างองค์กร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

โครงสร้างการจดัการของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดยอ่ยจ  านวน 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

โครงสร้างการจัดการ 
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1.  คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัตามหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชยล์งวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 มีจ  านวน 11 ทา่น ประกอบดว้ย 

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

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ัง
การเข้าร่วม
ประชุม 

1 นายสรรเสริญ     จฬุางกูร ประธานกรรมการ 6 2 
2 นายสริศ              พฒันะเมลือง กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
6 6 

3 นายมากาโต         เทราอุรา กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) 6 0 
4 นายทวีฉัตร          จฬุางกูร กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) 6 3 
5 นายวฒิุภมิู            จฬุางกูร1 กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) 4 3 
6 นายสันติ              พฒันะเมลือง2 กรรมการ (ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร) 3 2 
7 นายฮาจิเมะ          คาโตะ3 กรรมการ 3 3 
8 นายปริญญา         ไววฒันา กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

6 6 

9 นายอภินนัท ์        ณ ระนอง กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

6 6 

  

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ                       
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ                    
ก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ                    
บริหารความเส่ียง 
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ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ัง
การเข้าร่วม
ประชุม 

10 นายฉัตรชยั  เอียสกุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

6 6 

11 นายวีรวฒัน์  ขอไพบลูย ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

6 5 

กรรมการท่ีออกระหวา่งปี 

1 นายกรกฤช             จฬุางกูร กรรมการ 2 1 

2 นางสาวสิริณา         พฒันะเมลือง กรรมการ 3 3 

3 นายเคอิโซ       ทานิ กรรมการ 3 3 

หมายเหตุ:  1 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 แตง่ตั้ ง นายวุฒิภูมิ  จุฬางกรู ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ทดแทน
นายกรกฤช  จุฬางกรู ท่ีลาออก มีผลตั้ งแตว่นัท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป 

                  2 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 แตง่ตั้ ง นายสนัติ  พฒันะเมลือง ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ทดแทน
นางสาวสิริณา พฒันะเมลือง ท่ีลาออก ผลตั้ งแตว่นัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 

  3 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 แตง่ตั้ ง นายฮาจิเมะ คาโตะ ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ ทดแทน นายเคอิ
โซ ทานิ ท่ีลาออก มีผลตั้ งแตว่นัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 

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

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการ

ประชุม 
จ านวนคร้ังการเข้า

ร่วมประชุม 
1 นายปริญญา ไววฒันา* ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
4 4 

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

 กรรมการท่ีออกระหวา่งปี 
- ไมมี่ - 

*  นายปริญญา ไววฒันา  เป็นกรรมการตรวจสอบผูมี้ความรู้และประสบการณ์ดา้นบญัชีและการเงิน  
โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธ์ิ (หวัหนา้แผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   
 

3.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการ

ประชุม 
จ านวนคร้ังการ
เข้าร่วมประชุม 

1 นายอภินนัท ์ ณ ระนอง  ประธาน 3 3 

2 นายปริญญา ไววฒันา กรรมการ 3 3 

3 นายฉัตรชยั เอียสกุล กรรมการ 3 3 

4 นายวีรวฒัน์ ขอไพบลูย ์ กรรมการ 3 2 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งปี 
- ไมมี่ - 

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

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการ

ประชุม 
จ านวนคร้ังการ
เข้าร่วมประชุม 

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

 กรรมการท่ีออกระหวา่งปี 
- ไมมี่ - 

โดยมีนางกสิตา  พิทกัษส์งคราม (เลขานุการบริษทั) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 

5.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังการ

ประชุม 
จ านวนคร้ังการ
เข้าร่วมประชุม 

1 นายสริศ            พฒันะเมลือง 
(กรรมการผูจ้ดัการ) 

ประธาน 4 4 

2 นายสุทน           เปรมปรี 
(ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส - ส่วนงานคุณภาพ) 

กรรมการ 4 4 

3 นางสาวสิริณา   พฒันะเมลือง 
(ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 

กรรมการ 4 4 

4 นายสวสัด์ิ         สุขะอาจิณ 
(ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส - ส่วนงานผลิต) 

กรรมการ 4 4 

5 นางสาวภทัรา   ชยัยศบรูณะ1 
(ผูจ้ดัการทัว่ไป - ส่วนงานปฏิบติัการธุรกิจ) 

กรรมการ 4 4 

6 นายฮาจิเมะ       คาโตะ2 
(ผูจ้ดัการทัว่ไป -  ส่วนงานวิจยัและพฒันา) 

กรรมการ 3 3 

7 นางสาวชุลีกร   สุวิจิตร3 
(ผูจ้ดัการทัว่ไป - ส่วนงานจดัหา) 

กรรมการ 1 1 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งปี 
- ไมมี่ - 

   1 แตง่ตั้งต าแหนง่กรรมการ เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม    2561 
2 แตง่ตั้งต าแหนง่กรรมการ เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 
3 แตง่ตั้งต าแหนง่กรรมการ เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน    2561 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมดเป็นผูบ้ริหารของบริษทั จึงไมป่ระสงค์จะรับค่าเบ้ียประชุมฯ 
 
โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธ์ิ (หวัหนา้แผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียง  
 

6.  ผู้บริหาร 
รายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร  

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสรรเสริญ จฬุางกูร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการผูจ้ดัการ  
3 นายสุทน         เปรมปรี  ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส (ส่วนงานคุณภาพ) 
4 นางสาวสิริณา พฒันะเมลือง ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 
5 นายสวสัด์ิ สุขะอาจิณ ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส (ส่วนงานผลิต)                           
6 นางสาวสินีนุช ศรีธรรมา ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผูบ้ริหาร  หมายความวา่  ผูด้  ารงต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนบัต่อจากคณะกรรมการบริษทัลงมา รวมถึงผู ้ซ่ึง
ด ารงต าแหน่งเทียบเทา่ผูบ้ริหารรายท่ีส่ีทกุราย  โดยรวมถึงผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

 
ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร  
คณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคับบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้ถื อหุ ้นท่ีเห็นชอบด้าน

กฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้  
2. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบคุคลท่ีมีคุณสมบติัและไมมี่ลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญัติบริษทัมหาชน

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

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

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์รวมถึง
ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
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5. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูบ้ริหารโดยพิจารณาจากบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู ้จดัการ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการผูจ้ดัการ และมอบหมายอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการท าหน้าท่ีแทนบริษทั เก่ียวกับการด าเนินงานตามปกติ
ธุรกิจของบริษทั 

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

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

ร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 
10. พิจารณาอนุมติัจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้นและ

รายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป 
11. พิจารณาอนุมติัเร่ืองท่ีมีสาระส าคญั เช่น นโยบายเก่ียวกบัการก ากับดูแลกิจการ การเข้าท ารายการระหว่างกันของ

บริษทั รายการท่ีเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษทัจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบงัคับ 
และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

12. พิจารณาอนุมติัเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
13. พิจารณาอนุมติั ใหค้วามเห็นชอบ  เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

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

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

ลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10 
(5)  การซ้ือ และจ าหน่ายสินทรัพย์ การซ้ือกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนท่ีไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาด

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

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

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

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไ้ขการมอบอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าว ตอ้งไมข่ดักบักฎเกณฑ์ขอ้ก าหนด ตลาดหลกัทรัพย์
ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

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

 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 
1.  ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   
2.  ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีก าหนดไว ้
3.  เสริมสร้างมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ 
4.  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 
5.  ดูแลใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งกรรมการและผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการชุดยอ่ย  ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  มีขอบเขตและอ านาจหนา้ท่ีอา้งอิงตามกฎบตัรของ
บริษทัท่ีไดร้ับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้   
(รายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10) 
 
การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ 
 ในปี 2561 บริษทัจดัการประชุมผูถื้อหุน้ท ั้งหมด  1 ครั้ ง  ในวนัท่ี 23 มกราคม 2561 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วม
ประชุม 9 ทา่น  คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมร้อยละ 81.81 ของกรรมการทั้งหมด 
 
ฝ่ายบริหาร 
 ฝ่ายบริหาร  หมายถึง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  กรรมการผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส และผูจ้ดัการทัว่ไป 
 ฝ่ายบริหาร  มีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริษทัได้มอบหมาย ซ่ึงอยู่ภายใต้กฎระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าวตอ้งไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมติั
รายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบั 
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บริษทั หรือบริษทัยอ่ยของบริษทั  ซ่ึงการอนุมติัรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้องผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณารายการดังกล่าวตามท่ีข้อบงัคับของบริษทั หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนด ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจท่ีมีการก าหนดขอบเขตชัดเจน   โดยสามารถสรุปขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีไดด้งัน้ี 

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

รับผิดชอบ และมอบหมายหนา้ท่ีการบริหารงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
7. ก าหนดแนวทางส าหรับการควบคุมการบริหารท่ีรัดกุมและเหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัการบรรลุเป้าหมายอย่าง

มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายบริษทั 
8. ด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวนัของบริษทั ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบงัคับและ

ระเบียบบริษทัท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด  
9. ด าเนินกิจการและบริหารงานใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ดว้ยงบประมาณท่ีไดร้ับอนุมติัอย่าง

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

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

ไมว่า่จะท าเพ่ือประโยชน์ตนหรือผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือคณะกรรมการบริษทัรับทราบและ
ไดร้ับการพิจารณาเห็นชอบใหป้ระกอบกิจการนั้นๆ ได ้ 

 
นโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนของกรรมการผู้จัดการ 
 เพ่ือใหก้รรมการผูจ้ดัการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีในบริษทัไดอ้ยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายและก าหนดวิธีปฏิบติัในการไปด ารงต าแหน่งใดๆ ท่ีบริษทัอ่ืนของ
กรรมการผูจ้ดัการ  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยใหก้รรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีรายงานเปิดเผยขอ้มลู
เก่ียวกบัช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ และการด ารงต าแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัก่อนเข้ารับต าแหน่ง
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 เดือน  นอกเหนือจากการรายงานส่วนไดเ้สียเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่ง  และกรรมการผูจ้ดัการไม่สามารถ
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนมากกวา่ 3 บริษทั  ท ั้งน้ีไมน่บัรวมบริษทัย่อย  บริษทัในเครือ และบริษทั
ร่วมทนุของบริษทั  ซ่ึงบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งเขา้ไปก ากบัดูแลการบริหารจดัการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
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คณะกรรมการบริษัท 
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คณะผู้บริหาร 
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การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร 
ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง จ านวน
หุ้นท่ีมี
การซ้ือ/
ขาย 

ระหว่างปี 

คู่สมรส
และบุตรท่ี
ยังไม่

บรรลุนิติ
ภาวะ 

30 กันยายน 
2560 

30 กันยายน 
2561 

1  นายสรรเสริญ   จฬุางกูร ประธาน
กรรมการ/

ประธานบริษทั 

83,115,000 83,115,000 0 0 

2 นายมากาโต       เทราอุรา กรรมการ 0 0 0 0 
3 นายทวีฉัตร        จฬุางกูร กรรมการ 21,121,900 21,204,900 83,000 0 
4 นายวฒิุภมิู          จฬุางกูร กรรมการ 0 0 0 0 
5 นายสริศ             พฒันะเมลือง กรรมการ/

กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

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

6 นางสาวสิริณา     พฒันะเมลือง ผูจ้ดัการทัว่ไป
อาวโุส 

 (ส่วนงาน
บริหารธุรกิจ) 

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

7 นายฮาจิเมะ         คาโตะ กรรมการ/
ผูจ้ดัการทัว่ไป 
(ส่วนงานวิจยั
และพฒันา) 

0 0 0 0 

8 นายปริญญา       ไววฒันา กรรมการอิสระ  0 0 0 0 
9 นายอภินนัท ์      ณ ระนอง กรรมการอิสระ 0 0 0 0 
10 นายฉัตรชยั         เอียสกุล กรรมการอิสระ 0 0 0 0 
11 นายวีรวฒัน์        ขอไพบลูย ์ กรรมการอิสระ 0 0 0 0 
12 นายสุทน             เปรมปรี ผูจ้ดัการทัว่ไป

อาวโุส (ส่วน
งานคุณภาพ) 

0 0 0 0 
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ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นท่ีถือครอง 
จ านวน
หุ้นท่ีมี
การซ้ือ/
ขาย 

ระหว่างปี 

คู่สมรส
และบุตร
ท่ียังไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

30 กันยายน 
2560 

30 กันยายน 
2561 

13 นายสวสัด์ิ           สุขะอาจิณ ผูจ้ดัการทัว่ไป
อาวโุส (ส่วน
งานผลิต) 

0 0 0 0 

14 นางสาวชุลีกร     สุวิจิตร ผูจ้ดัการทัว่ไป 
(ส่วนงาน
จดัหา) 

0 0 0 0 

15 นางสาวภทัรา     ชยัยศบรูณะ ผูจ้ดัการทัว่ไป 
(ส่วนงาน
ปฏิบติัการ
ธุรกิจ) 

0 0 0 0 

 

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

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

ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการแทนผูค้รบก าหนดออกตามวาระ โดยกรรมการท่ีครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่งอาจไดร้ับคดัเลือกเขา้เป็นกรรมการอีกได ้โดยในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครั้ ง ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งจ  านวน 1 ใน 3 ของจ  านวนกรรมการในขณะนั้น ถา้จ  านวนกรรมการจะแบง่ใหต้รงออกเป็นสามส่วนไมไ่ดก้็ให ้
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ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดร้ับเลือกใหก้ลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกหรือปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นให้จบัสลากกัน  ส่วนปีถัดไปให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 
 กรณีท่ี 2 ต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
 ใหค้ณะกรรมการเลือกบคุคลซ่ึงมีคุณสมบติั  เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป  เวน้แต่
วาระของกรรมการผูน้ ั้นจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน  โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน  โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
 
3.หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ 

- ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุน้ต่อ 1 เสียง 
- ผูถื้อหุน้แต่ละคนใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท ั้งหมดเลือกตั้ งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด  ้
- บคุคลท่ีไดร้ับคะแนนสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้ับเลือกเป็นกรรมการเทา่จ  านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณีท่ีบคุคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการ
ท่ีจะพึงมี ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

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

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการแต่งต้ังกรรมการใหม่  
หลกัเกณฑ์การคดัเลือก 
 บริษทัจะคดัเลือกกรรมการจาก 2 ช่องทางคือ 

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

2. ผูถื้อหุน้เสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม 
 
กระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม ่
 เม่ือไดร้ายช่ือผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการใหมแ่ลว้ เลขานุการคณะกรรมการฯ  จะน าเสนอเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เพ่ือพิจารณาคุณสมบติัเบ้ืองตน้และขอ้มลูประกอบอ่ืนๆ  
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หากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  มีมติเห็นชอบ จะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเสนอ
ต่อท่ีประชุมประจ าปีผูถื้อหุน้ต่อไป 
 
การแต่งตั้งกรรมการใหมจ่ะตอ้งไดร้ับมติเห็นชอบจากท่ีประชุมประจ าปีผูถื้อหุน้ ตามก าหนดเวลาดงัน้ี 

ช่วงเวลา กิจกรรม 
สิงหาคม – พฤศจิกายน แจ้ง ช่ือผู ้มีคุณสมบัติ เหมาะสมต่อ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน  
พฤศจิกายน  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั 
คณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบน าเสนอต่อท่ีประชุมประจ าปีผูถื้อหุน้  

มกราคม ของปีถดัไป ท่ีประชุมประจ าปีผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติ 
 

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

อ่ืนๆ ใหเ้ป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ วา่ สมควรพิจารณาต่อไปหรือไม่ 
 มีประสบการณ์ในต าแหน่งผูบ้ริหารตั้งแต่กรรมการผูจ้ดัการขององค์กรท่ีมีรายไดใ้กล้เคียงกับบริษทัฯ หรือมีลักษณะ

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

ขององค์กร 
 เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม มีจริยธรรม ไมมี่ประวติัเส่ือมเสีย ไมเ่คยตอ้งคดีอาญา  

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

 
คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส และ ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 การศึกษาไมต่ ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 
 มีประสบการณ์ในต าแหน่งผูบ้ริหารขององค์กรท่ีมีรายไดใ้กลเ้คียงกบับริษทัฯ หรือมีลกัษณะอุตสาหกรรมใกลเ้คียงกัน 

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

ขององค์กร 
 เป็นผูท่ี้มีคุณธรรม มีจริยธรรม ไมมี่ประวติัเส่ือมเสีย ไมเ่คยตอ้งคดีอาญา  
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร*** ท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
สอดคลอ้งกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทัและเปรียบเทียบกับบริษทัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ดงัน้ี 
(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
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 1.1  ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเทา่นั้น) 
ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไมเ่กิน 6 ลา้นบาท แบง่เป็นดงัน้ี 
 ค่าเบ้ียประชุม (ต่อครั้ งท่ีเขา้ร่วมประชุม) ในอตัราเดียวกบัปี 2560 คือ 

-  ประธานกรรมการบริษทั   เป็นเงิน 35,000 บาท 
- กรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย เป็นเงิน 25,000 บาท 

 จา่ยบ าเหน็จกรรมการบริษทัในอตัราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลท่ีจา่ยจากผลการด าเนินงานปี 2560 
           ทั้งน้ี บริษทัไดข้ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) 

คณะกรรม 
การบริษัท 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการ 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

รวม 

1. นายสรรเสริญ จฬุางกูร ประธาน
กรรมการ 

70,000    311,760 381,760 

2.นายสริศ           พฒันะเมลือง กรรมการ 150,000    311,760 461,760 
3.นายมากาโต      เทราอุรา กรรมการ -    311,760 311,760 
4.นายทวีฉัตร      จฬุางกูร กรรมการ 75,000    311,760 386,760 
5.นายกรกฤช      จฬุางกูร 1 กรรมการ 25,000    311,760 336,760 
6.นายวฒิุภมิู       จฬุางกูร 2 กรรมการ 75,000    - 75,000 
7.นายเคอิโซ       ทานิ 3 กรรมการ 75,000    - 75,000 
8นายฮาจิเมะ       คาโตะ4 กรรมการ 75,000    - 75,000 
9.นางสาวสิริณา  พฒันะเมลือง5 กรรมการ 75,000    311,760 386,760 
10.นายสันติ        พฒันะเมลือง 6 กรรมการ 50,000    - 50,000 
11.นายอภินนัท ์  ณ ระนอง กรรมการอิสระ 150,000 100,000 75,000 50,000 311,760 686,760 
12.นายปริญญา    ไววฒันา กรรมการอิสระ 150,000 100,000 75,000 50,000 311,760 686,760 
13.นายฉัตรชยั    เอียสกุล กรรมการอิสระ 150,000 100,000 75,000 50,000 311,760 686,760 
14นายวีรวฒัน์     ขอไพบลูย ์ กรรมการอิสระ 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 
หมายเหตุ: 1. นายกรกฤช จุฬางกรู      ลาออกจากต าแหนง่กรรมการ เม่ือวนัท่ี  22 พฤศจิกายน 2560  
                   2. นายวุฒิภูมิ   จุฬางกรู      เข้ารับต าแหนง่กรรมการ แทน นายกรกฤช จุฬางกรู มีผลตั้ งแตว่นัท่ี 22 พฤศจิกายน    2560 เป็นต้นไป 
                   3. นายเคอิโซ   ทานิ      ลาออกจากต าแหนง่กรรมการและต าแหนง่อ่ืนๆ เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 
                  4. นายฮาจิเมะ  คาโตะ      เข้ารับต าแหนง่กรรมการ แทน นายเคอิโซ ทานิ มีผลตั้ งแตว่นัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 
                  5. นางสาวสิริณา  พฒันะเมลือง  ลาออกจากต าแหนง่กรรมการ เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 
                   6. นายสนัติ  พฒันะเมลือง  เข้ารับต าแหนง่กรรมการ แทน นางสาวสิริณา พฒันะเมลือง มีผลตั้ งแตว่นัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นต้นไป 
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ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหาร*** ของบริษทั 

ค่าตอบแทน 
ปี 2560 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
ปี 2561 

จ านวนเงิน (ล้านบาท) 
เงินเดือน โบนสัและอ่ืนๆ 66.47 (จ  านวน 14 ราย) 69.60 (จ  านวน 17 ราย) 
 

1.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร*** 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีนโยบายให้ปรับค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร

ประจ าปี 2561 ในอตัรา 5% ของอตัราในปีก่อนหนา้  
 ค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร***  ระดบัรองลงไป เป็นดุลยพินิจของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 
ในปี 2561 บริษทัได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู ้บริหาร ***  จ  านวน 

17 ราย รวมทั้งส้ิน 69.60  ล้านบาท 
 

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

บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทนุส ารองเล้ียงชีพ โดยพนกังานจา่ยสมทบในอตัราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือน และ
บริษทัสมทบใหใ้นอตัราเทา่กนั โดยในปี 2561 บริษทัไดจ้า่ยเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผู ้บริหาร
ทั้งหมด รวมทั้งส้ิน 1,296,639.74 บาท 

เงินประกนัสังคม 
ในปี 2561 บริษทัไดจ้า่ยเงินประกนัสังคมส าหรับผูบ้ริหารทั้งหมด รวมทั้งส้ิน 64,500 บาท 
 
*** ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีนบัต่อจากคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, กรรมการผู ้จดัการ, 

รองกรรมการผูจ้ดัการ, ผูจ้ดัการทัว่ไปทกุราย และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 
 

 ทั้งน้ีบริษทัน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ  ได้แก่ ค่าเบ้ียประชุม  ค่าบ าเหน็จกรรมการ และสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆ ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเป็นประจ าทกุปี 
 
นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
 คณะกรรมการบริษทั  มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการก ากบัดูแล
ใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย แนวทางและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนได ้
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เสีย  เพ่ือใหก้รรมการทกุทา่นมีศกัยภาพสามารถขบัเคล่ือนบริษทัใหเ้ป็นไปตามวิสัยทศัน์ และภารกิจของบริษทั ท่ีก าหนด
ไวไ้ดน้ั้น  คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการพฒันาความรู้และทกัษะต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง ทั้งในแง่การ
ก ากบัดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ  เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  ฯลฯ เพ่ือช่วยสนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพของกรรมการ  ท ั้งน้ีกรรมการบริษทัตอ้งเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย 1 ทา่นต่อปี 
การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของคณะกรรมการ 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม รุ่นท่ี สถาบัน 
ปีท่ีเข้า
อบรม 

1 นายสรรเสริญ จฬุางกูร ประธาน
กรรมการ/ 

ประธานบริษทั 

- - - - 

2 นายมากาโต เทราอุรา กรรมการ - - - - 
3 นายทวีฉัตร จฬุางกูร กรรมการ 1. Director 

Accreditation 
Program (DAP)  

109/2014   IOD 2557 

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

148/2011 IOD 2561 

5 นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการ/ 
กรรมการ
ผูจ้ดัการ/ 
ประธาน

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง) 

1. Director 
Certification 
Program (DCP) 

42/2004 IOD 2547 

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

253/2018 IOD 2561 

7 นายฮาจิเมะ         คาโตะ กรรมการ/ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป  
(ส่วนงานวิจยั
และพฒันา) 

 

1. Director 
Accreditation 
Program (DAP)  

 

146/2018 IOD 2561 
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ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม รุ่นท่ี สถาบัน 
ปีท่ีเข้า
อบรม 

8 นายปริญญา ไววฒันา กรรมการอิสระ/ 
ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน/ 
ประธาน

กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ 

1.  Audit Committee 
Program (ACP)  

9/2005 IOD 2548 

2.  Director 
Accreditation 
Program (DAP) 

35/2005 IOD 2548 

3. Director 
Certification 
Program (DCP)  

72/2006 IOD 2549 

4. Monitoring the 
System of Internal 
Control & Risk 
Management (MIR)  

2/2008 IOD 2551 

5. Role of the 
Compensation 
Committee (RCC)  

10/2010 IOD 2553 

6.  AC vs การ
เปล่ียนแปลง
รายงานทางการเงิน
ปี 2554 

- SET 2554 

9 นายอภินนัท ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ/ 
กรรมการ
ตรวจสอบ/ 
ประธาน

กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน/ 
กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ  

1.  Audit Committee 
Program (ACP)  

9/2005 IOD 2548 

2. Director 
Accreditation 
Program (DAP)  

35/2005 IOD 2548 

3. Monitoring the 
System of Internal 
Control & Risk 
Management (MIR)  

2/2008 IOD 2551 
 

 
 

 
10 นายฉัตรชยั เอียสกุล กรรมการอิสระ/ 

กรรมการ
1.  Director 

Accreditation 
84/2010 IOD 2553 
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ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง หลักสูตรท่ีอบรม รุ่นท่ี สถาบัน 
ปีท่ีเข้า
อบรม 

ตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน/ 
กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ 

Program (DAP) 

11 นายวีรวฒัน์ ขอไพบลูย ์ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการ
ตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน/ 
กรรมการก ากบั
ดูแลกิจการ 

1. Director 
Accreditation 
Program (DAP) 

13/2014 IOD 2547 

2. Directors 
Certification 
Program (DCP) 

151/2011 IOD 2554 

3. Financial 
Statements for 
Directors (FSD) 

14/2011 IOD 2554 

 
บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)            
 ณ วนัท่ี     30 กนัยายน 2561 บริษทัมีพนกังานทั้งส้ินจ  านวน 891 คน และมีพนักงานชั่วคราวท่ีจา้งผ่านบริษทั
รับเหมาจา้งแรงงานอีกจ านวน 420 คน โดยสามารถแบง่แยกตามประเภทผลิตภณัฑ์ ดงัต่อไปน้ี 
 

ธุรกิจ 
30 กันยายน 2559 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2561 

พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ช่ัวคราว 

พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ช่ัวคราว 

พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ช่ัวคราว 

 สายควบคุมรถยนต์ 240 240 254 214 266 213 

 สายควบคุม - รถจกัรยานยนต์ 91 91 94 8 81 26 

 ชุดควบคุม-รางกระจกหนา้ต่างรถยนต์ 20 20 17 25 16 29 

 ส่วนกลาง 645 645 618 145 528 152 

รวมจ านวนพนักงาน 996 996 983 392 891 420 
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การเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั 
- ไมมี่ -  
ขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญัในระยะเวลา 3 ปี 
- ไมมี่ – 
 
เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางกสิตา  พิทกัษส์งคราม ท าหนา้ท่ีเลขานุการบริษทั โดยใหมี้อ านาจหน้าท่ีตามท่ี
ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 โดยมี
คุณสมบติั ขอบเขตและหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 
 คุณสมบติั 

อา้งอิงจากกฎหมายมิไดก้ าหนดคุณสมบติัของเลขานุการบริษทัไว ้ จึงถือเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการท่ีจะต้อง
ดูแลรับผิดชอบใหไ้ดบ้คุคลท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมเขา้มาปฏิบติัหนา้ท่ี  โดยเลขานุการบริษทัซ่ึงเป็นลูกจา้งของ
บริษทัมิสามารถรับหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัในบริษทัอ่ืนๆ แต่อาจรับหนา้ท่ีเลขานุการบริษทัในบริษทัยอ่ยได  ้

ขอบเขตและหนา้ท่ี  
 บริษทัไดจ้ดัใหมี้เลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร ท าหน้าท่ีดูแล

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

ปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการ  
2. ประสานงานระหวา่งกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

รวมทั้งด าเนินการใหมี้การปฎิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั  
3. จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคับของบริษทั และข้อพึง

ปฎิบติัต่างๆ  
4. บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษ ัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบติัตาม

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

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

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

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

ในปี 2561 บริษทัไดป้ฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่ดีของหลกัการก  ากบัดูแลกจิการ และจดัใหมี้การอบรม เผยแพร ่เพ่ือมัน่ใจไดว้า่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกคน มีความเขา้ใจและ

สามารถน าแนวปฏิบตัิไปสูก่ารบริหารจดัการองค์กรไดอ้ยา่งแทจ้ริง สามารถดาวน์โหลดคูมื่อหลกัการก  ากบัดูแลกจิการ  ไดท้ี ่

http://www.thaisteelcable.com/investor_information.php?id=3&subid=4 

การก ากบัดูแลกจิการ 
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 นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการตามแนวปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดงัน้ี 

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

ทั้งหมด 
4. เปิดเผยหลัก เกณฑ์และกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังานกรรมการเป็นรายบุคคล และ

คณะกรรมการชุดยอ่ยทกุคณะ 
 

 *บริษทัมีนโยบายจา่ยค่าตอบแทนท่ีชดัเจน โดยในระยะส้ันมีการก าหนดเป้าหมายการท างานของพนักงานและ
ของบริษทัในแต่ละปีไว ้การจา่ยค่าตอบแทนจะสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังานจริงท่ีเกิดข้ึนในปีนั้นๆ ส าหรับในระยะยาว 
บริษทัมีการจดัท าแผนการบริหารการเติบโตในต าแหน่งงานไวล้่วงหนา้ 5 ปี โดยมีแผนการพฒันาพนกังานเป็นรายบุคคล
รองรับการเติบโตดงักล่าว ซ่ึงการจา่ยค่าตอบแทนก็จะสอดคลอ้งกบัแต่ละต าแหน่งงาน ผลการปฏิบติังานจริงท่ีเกิดข้ึนและ
นโยบายของบริษทัท่ีก าหนดไว ้
 

เร่ืองท่ีไมไ่ดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีดงัน้ี 

ข้อ เร่ือง แนวทางการด าเนินการ 
1 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”คณะกรรมการควรประกอบดว้ย

กรรมการอิสระมากกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีท่ีประธาน
คณะกรรมการไมเ่ป็นกรรมการอิสระ 

ไมส่ามารถปฏิบติัได ้
เน่ืองจากไมส่อดคลอ้งและ

ไมเ่หมาะสมกบัการ
ปฏิบติังานจริง 

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

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

4 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” 
คณะกรรมการควรเลือกกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 

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

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

บริษทัส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี  ด าเนินการแข่งขนัธุรกิจอยา่งเป็นธรรม  หลีกเล่ียงการด าเนินการท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  รวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทกุขั้นตอน 
การต่อตา้นการทจุริต 

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

บริษทัสนบัสนุนการปฏิบติัตาม "ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน
อ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบประเด็นดา้นสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนกังาน ปฏิบติัตามนโยบายการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน   
การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษทัจะปฏิบติัต่อพนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม  จดัให้มีสวสัดิการ ความปลอดภยัและอาชีว 
อนามยั  อีกทั้งสนบัสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน และสวสัดิภาพทางสังคมของผูใ้ชแ้รงงาน ตลอดจนปฏิบติั
ตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับสมคัรและจา้งงานทกุประการอยา่งเคร่งครัด  
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บริษทัมุง่พฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีไมก่่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้ริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ภายใตเ้ง่ือนไข
ท่ีเป็นธรรมและใหข้อ้มลูผลิตภณัฑ์อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ ไมเ่กินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่น าไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในทางมิชอบ 
 
 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 

บริษทัถือเป็นภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญัในการสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม  ส่ิงแวดลอ้มและพฒันาชุมชน  เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีในสังคมไทยในดา้นต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  เพ่ือเป็นการ
ตอบแทนและคืนก าไรสู่สังคม   
การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญั  โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยัในกระบวนการธุรกิจ รวมถึงสนบัสนุนใหมี้การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและมีประสิทธิภาพ  
นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

บริษทัสนบัสนุนการสร้างสรรค์  การพฒันานวตักรรมท่ีสร้างความสมดุลของการด าเนินธุรกิจกับส่ิงแวดล้อม  
เพ่ือใหธุ้รกิจเติบโตอยา่งย ัง่ยืน 

ทั้งน้ี บริษทัไดส่้งเสริมใหค้ณะกรรมการ ผู ้บริหาร พนักงานรับทราบ และปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น 
เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 
 
การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปช่ัน  
 โดยในปี 2561 ไมมี่ขอ้ร้องเรียนใดๆ   
 มีการประเมินความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่  และบริษทัไดเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อตา้นการทจุริตในโครงการแนวร่วม

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

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

 โดยในปี 2560-2561 ไดมี้การทบทวนนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่ือสารและอบรม ติดตามการรายงานและตรวจสอบ
การควบคุมภายใน และในปี 2561 น้ี ไดจ้ดัท าแบบประเมินตนเองของ CAC (71 ข้อ) แล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวม
เอกสารอา้งอิงท่ีใชต้อบแบบประเมินตนเองเพ่ือเตรียมยื่นต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิกฯ ภายในเดือนมีนาคม 2562 
ก่อนท่ีจะหมดอายใุนวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 ต่อไป 

 พนกังานทกุระดบั ทกุคนของบริษทั จะไดร้ับการอบรมคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ซ่ึ งประกอบด้วยจรรยาบรรณ
ธุรกิจในวนัปฐมนิเทศ ตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจ าปี  เพ่ือปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบติังานของ
องค์กร  ตลอดจนสนบัสนุนใหพ้นกังานตระหนกัถึงความส าคญั  ผลเสีย ของการต่อตา้นการทจุริตและการคอร์รัปชั่น  
อีกทั้งมีกระบวนการด าเนินการเม่ือมีการร้องเรียนและนโยบายคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส (รายละเอียดตามคู่มือหลักการ
ก ากบัดูแลกิจการ) 
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ภารกิจของบริษทั "ดา้นองค์กร - มุง่สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้" ซ่ึงมุง่ม ัน่และส่งเสริมใหบ้คุลากรของ
บริษทัไดมี้การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองทั้งความสามารถในการปฏิบติังานและการด าเนินชีวิตประจ าวนั  เป็นไปตาม
ปรัชญาของบริษทัและรู้จกัคุณค่าของคน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ  เพ่ือใชเ้ป็นแนวคิดและ
แนวทางในการปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
 

ปรัชญา 
สร้างสมดุลระหวา่งการท างานและชีวิต 

สร้างมลูค่าสูงสุดใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด 
คนและองค์กรท่ีเติบโตไปพร้อมกนั 
กา้วไปขา้งหนา้อยา่งไมห่ยดุย ั้ง 

ร่วมสร้างสรรค์สังคมท่ีดี  
 
การจัดท ารายงาน 
 บริษทัจดัท ารายงานความย ัง่ยืน ในปี 2561 ตามแนวทางการจดัท ารายงานแห่งความย ัง่ยืนตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และอา้งอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Standards 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaisteelcable.com/company_profile_th.php?aboutusid=2
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  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดร่้วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหวา่งปี 2561 โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการ ครั้ งท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาความเพียงพอ และ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  โดยอา้งอิงจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงท่ีประชุมมีความเห็นวา่ “บริษทัมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั” มีสาระส าคญัดงัน้ี 

1.  การควบคุมภายในองค์กร 
 บริษทัไดก้ าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได ้ไดแ้ก่ การก าหนดแผนธุรกิจ วตัถุประสงค์

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

 ส าหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษ ัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยมีการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับ
การทจุริตและคอร์รัปชัน่ภายในบริษทั รวมทั้งก าหนดใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น เพ่ือให้ม ัน่ใจว่าบริษทั มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การประเมินความเส่ียง 
 บริษทัไดก้ าหนดนโยบาย กรอบ หลกัการ และกระบวนการบริหารความเส่ียง เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษทั

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

 
 
 
 

การควบคมุภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง   
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3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

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

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
 บริษทัก าหนดใหมี้การจดัเก็บขอ้มลูท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอ เพ่ือใหค้ณะกรรมการใชป้ระกอบการตัดสินใจโดย

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

บริษทัมีกระบวนการติดต่อส่ือสารกับภายนอกบริษทั และจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษ หรือลับเพ่ือให้
บคุคลภายนอกสามารถแจง้ขอ้มลู/เบาะแสเก่ียวกบัทจุริต หรือคอร์รัปชัน่แก่บริษทัไดอ้ยา่งปลอดภยั 

5. ระบบการติดตาม 
 บริษทัไดมี้การติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหม้ ัน่ใจวา่ ผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว ้ระบบควบคุมภายในยงัมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ฝ่ายบริหารจดัท ารายงานการด าเนินงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั รายไตรมาส หรือเม่ือ เกิดเหตุการณ์ ซ่ึงในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 6 ครั้ ง 
คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหมี้การตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ โดยให้ผู ้
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานไดอ้ยา่งอิสระ
ของผูต้รวจสอบภายใน  

สรุป คือ บริษทัไดจ้ดัท าและรักษาไวซ่ึ้งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในอยา่งสม ่าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การด าเนินการ การก ากบัดูแลการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเส่ียง ซ่ึงบริษทัมีการ
ตรวจสอบภายในโดยว่าจา้งผู ้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน (บริษทัตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ  ากัด) และมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษทัด าเนินการตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีท่ีได้รับอนุมติั รวมทั้งเ ร่ืองท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ และ
มอบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในของบริษทัติดตามผลการแกไ้ขปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง และรายงานผลการตรวจสอบ
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โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2561 ซ่ึงจดัท าโดยผู ้ให้บริการงาน
ตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดท่ีเป็นนัยส าคัญ บริษทัมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีรัดกุมเพียงพอ มีบคุลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบควบคุมภายในไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
การปฏิบติัตามระเบียบขอ้ก าหนด และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้มีการ
ป้องกนัทรัพยสิ์น มิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไมมี่อ านาจ รวมทั้งได้มีการปรับปรุง
ระบบการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
 
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
 เพ่ือใหบ้ริษทัมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และให้สิทธิแก่ผู ้มีส่วนได้เสีย  ได้สามารถรายงานการพบเห็นการ
คอร์รัปชัน่/แจง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียน การทจุริต การกระท าผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณหรือนโยบายบริษทั หรือการเรียกร้อง
การถูกละเมิดสิทธิ หรือเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
 บริษทัจึงจดัใหมี้ช่องทางในการรับและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยผ่านช่องทางดงัน้ี 
ติดต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เวบ็ไซต์ของบริษทั   :  www.thaisteelcable.com  (หวัขอ้ แจง้เบาะแส) 
ไปรษณีย ์   :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษทั 
       บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) 
       700/737 หมู ่1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ.ชลบรีุ 20160 
 
กล่องรับความคิดเห็น (กล่องแดง)  ส าหรับพนกังานบริษทัทกุระดบั   
น าส่งไดท่ี้ ณ อาคารส านกังาน และอาคารโรงงาน 
 
 โดยเบาะแสขอ้ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและด าเนินการตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยไมเ่ปิดเผยช่ือผูแ้จง้ รวมทั้งจดัเก็บขอ้มลูดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัและมีมาตรการคุม้ครองผู ้แจง้
เพ่ือใหม้ ัน่ใจไดว้า่จะไมไ่ดร้ับผลกระทบใดๆ จากการแจง้ดงักล่าวอยา่งแน่นอน 
 
 บริษทัใหค้วามส าคญักบัการเก็บขอ้มลูผูแ้จง้ไวเ้ป็นความลบัและไดก้ าหนดขั้นตอนการรับเร่ืองและการสอบสวน 
ซ่ึงเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบคุคลท่ีเก่ียวดว้ยเทา่นั้น บริษทัจะใชข้อ้มลูการแจง้น้ีเพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารงานและก ากบัการปฏิบติังานภายใน หรือเปิดเผยตามค าส่ังโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามค าส่ังศาล และ/หรือตาม
ค าส่ังของส านักงาน ก.ล.ต, ตลท. หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จะพิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ ตามความเหมาะสมต่อไป 
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การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
 คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัเร่ืองการดูแลการใชข้อ้มลูภายใน อนัเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้าง
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ดงันั้นบริษทัจึงไดก้  าหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในข้ึน (เปิดเผยในคู่มือหลักการ
ก ากบัดูแลกิจการ)  เพ่ือเป็นการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในท่ีส าคญัของบริษทัท่ียงัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน  ไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น  และแจง้แนวทางดงักล่าวใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบติั ตลอดจน
ก าหนดใหก้รรมการทกุคนและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามกฎหมายจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่
คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยในรายงานประจ าปี  
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 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
กรรมการตรวจสอบของบริษทัได้พิจารณารายการระหว่างกัน ประจ าปี  2561 แล้วมีความเห็นว่ารายการซ้ือขาย
ผลิตภณัฑ์ และบริการรวมถึงรายการซ้ือสินทรัพยร์ะหวา่งกนั เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติของบริษทั และเป็นไป
อยา่งสมเหตุสมผล และจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยการเข้าท ารายการดังกล่าวบริษทัได้พิจารณาถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นส าคญั โดยเง่ือนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนจะถูก
ก าหนดให้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือ เป็นราคาท่ีมีความ
สมเหตุสมผล  และมีเง่ือนไขไมแ่ตกต่างจากการท ารายการกบับคุคลภายนอก (Fair and at arm's length) 

 
 มาตรการหรือข้ันตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

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

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

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

 
นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียฯ 
 บริษทัก าหนดให้กรรมการ ผู ้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องด าเนินการรายงานการมีส่วนได้เสียตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดงัต่อไปน้ี 
1. รายงานครั้ งแรกภายใน 15 วนันบัจากคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแบบรายงานฯ 
2. แจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มลูทกุๆ ครั้ ง ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
3. เลขานุการบริษทัรวบรวมขอ้มลูเพ่ือน าเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั นับจาก
วนัท่ีไดร้ับรายงานฯ 
 
จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 ดว้ยความมุง่ม ัน่ท่ีจะส่งเสริมใหบ้ริษทัเป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย ทั้งใน
เร่ืองการด าเนินธุรกิจและเร่ืองบคุลากร บริษทัจึงก าหนดแนวทางการปฏิบติัส าหรับคณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน
เพ่ือยึดถือปฏิบติัในการด าเนินงาน  ซ่ึงอยูใ่นคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน  
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูร้ับผิดชอบงบทางการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากัด (มหาชน) และข้อมูลทาง
การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัอย่างดีท่ีสุดในการ
จดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหม้ ัน่ใจว่าการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมี
ความถูกตอ้ง ครบถว้น โดยงบการเงินของบริษทัไดร้ับการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั ใน
การตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษทัไดส้นบัสนุนขอ้มลูและเอกสารต่าง ๆ เพ่ือให้ผู ้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผูส้อบบญัชีไดป้รากฏในรายงานของผูส้อบบญัชี
ท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 
 
 ในการน้ีบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู ้บริหาร เจา้หน้าท่ีหรือ
ลูกจ ้างบริษทั เป็นผู ้รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ซ่ึงปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่งบการเงินของบริษทัประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีความเช่ือถือได ้
โดยไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
  

                          
 
 

(นายสริศ พฒันะเมลือง)   (นายสรรเสริญ จฬุางกูร) 
กรรมการผูจ้ดัการ   ประธานกรรมการ 

 
 

 

ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคญั 
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ฐานะทางการเงิน 

หน่วย : ล้านบาท 
2559 

ณ 30 ก.ย. 59 
2560 

ณ 30 ก.ย. 60 
2561 

ณ 30 ก.ย. 61 
สินทรัพยห์มนุเวียน 1,440.46 1,565.15 1,318.63 
สินทรัพยร์วม 2,750.99 2,782.16 2,487.48 
หน้ีสินหมนุเวียน 931.59 981.32 726.91 
หน้ีสินรวม 1,112.39 1,097.45 803.38 
ส่วนของเจา้ของรวม 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) 

อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ 17.35% 17.93% 19.25% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 8.37% 10.45% 14.90% 
อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน 1.55 1.59 1.81 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุ 0.68 0.65 0.48 

 
อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ (Gross Profit Ratio) ของปี 2561 เพ่ิมข้ึน 1.32% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เน่ืองมาจากมี
การบริหารตน้ทนุและมีการควบคุมตน้ทนุอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on Equity : ROE) เพ่ิมข้ึน 4.45% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากผล     
 ประกอบการของบริษทัท่ีดีข้ึน 
 
อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน (Current Ratio)  ปี 2561 เพ่ิมข้ึน 0.22 เทา่ จากปีก่อน เน่ืองจากหน้ีสินหมนุเวียนลดลง 
 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุ (Debt/Equity Ratio) ปี 2561 ลดลง 0.17 เทา่ จากปีก่อน เน่ืองจากบริษทัจา่ยคืนเงินกูย้ืมธนาคาร
พาณิชย ์
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายและวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 
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ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ล้านบาท 

2559 

(1 ต.ค.58 - 30 

ก.ย.59) 

% ต่อยอด 
ขาย 

2560 

(1 ต.ค. 59 - 30 

ก.ย. 60) 

% ต่อยอด 
ขาย 

2561 

(1 ต.ค. 60 - 30 

ก.ย. 61) 

% ต่อยอด 
ขาย 

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

รายไดอ่ื้น 32.57 1.20% 33.23 1.14% 33.36 1.07% 

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

ค่าใชจ้า่ยในการขาย
และบริหาร 

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

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

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

ก าไรส าหรับงวด 137.20 5.04% 176.00 6.06% 250.85 8.07% 

ก าไร (ขาดทนุ) จาก
การเปล่ียนแปลง
ประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

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

ก าไร(ขาดทนุ)
เบด็เสร็จ 

131.51 4.83% 176.00 6.06% 246.20 7.92% 

 
ปี 2561 เป็นอีกปีท่ีบริษทัสามารถพฒันาผลการด าเนินงาน โดยมีรายได้จากการขายเพ่ิมข้ึน 6.93% และมีก าไรสุทธิ
เพ่ิมข้ึน 42.53% เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากการขยายฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึน, เพ่ิมผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ือรองรับกับรถ
รุ่นใหมข่องลูกคา้ รวมถึงการควบคุมตน้ทนุการผลิต , ควบคุมค่าใช้จ่าย, และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจบุนั 
 
รายไดจ้ากการขายในปี 2561 เทา่กบั 3,107.02  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 201.34 ลา้นบาท หรือ 6.93%, เน่ืองจากได้รับค าส่ังซ้ือ
จากลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน, มีผลิตภณัฑ์ใหม ่ๆ เพ่ิมข้ึน และรวมถึงตลาดรถยนต์เร่ิมฟ้ืนตวั นอกจากน้ี ตน้ทนุขายลดลง 1.32% 
ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหารลดลง 0.52% เน่ืองจากการควบคุมค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ , อัตรา
ค่าใชจ้า่ยทางการเงินลดลง 0.21% เน่ืองจากจ่ายคืนเงินกู ้ท  าให้ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียลดลง เม่ือเปรียบเทียบในช่วงเวลา
เดียวกนักบัปีก่อน 
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ในปี 2561 บริษทัมีการลงทนุวิจยัและพฒันาด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 3.8 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิม 
ศกัยภาพในการผลิตและพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ์อยา่งต่อเน่ือง 

 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับปี 2561 เทา่กบั 246.20 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนกวา่ปี 2560 เทา่กบั 70.20 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 
39.89% เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ และ
ในปี 2561 มีผลขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงประมาณการเร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
เทา่กบั 4.65 ลา้นบาท 
 
บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์ต่างๆ มีการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหมอ่อกสู่ตลาดมากข้ึน ตลาดรถยนต์และช้ินส่วนมีปริมาณการส่ังซ้ือท่ี
เพ่ิมมากข้ึนตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและการส่งออกท่ีเร่ิมปรับตัวดี
ข้ึน ประกอบกบับริษทัฯ ยงัคงด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ท่ีตั้งไว ้จึงประเมินวา่ปัจจยัต่าง ๆ ส่งผลให้บริษทัฯ เติบโตได้
มากข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
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 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) 
 

ความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน)  (บริษทัฯ) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ ้นและงบ
กระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย  การบญัชีท่ี
ส าคญั  

  ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 ผลการด าเนินงานและกระแส   
เงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ได้กล่าวไวใ้น วรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัฯ
ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ ตามท่ีระบใุนขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ข้าพเจา้
เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจบุนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ   งบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ท ั้งน้ี ขา้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ   
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของข้าพเจา้ได้รวม
วิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดงัต่อไปน้ี 

รายได้จากการขาย 

  เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเป็นรายการบญัชีท่ีมีมลูค่าท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินอยา่งมาก และเป็นรายการท่ี
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯโดยตรง นอกจากน้ี บริษทัฯมีรายการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนั ด้วยเหตุน้ีข้าพเจา้จึงให้ความส าคัญต่อการรับรู้รายได้จากการขายของบริษทัฯ 
โดยเฉพาะเร่ืองงวดเวลาการรับรู้รายได ้

  ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวข้องกับวงจรรายได้ โดยสอบถาม
ผูร้ับผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมส าคญัท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้ขา้พเจา้ได้
สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและในช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลด
หน้ีท่ีบริษทัฯออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มลูบญัชีรายไดจ้ากการขายสินคา้ 

คดีฟ้องร้อง 

  ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5 (ข) บริษทัฯได้บนัทึกประมาณการหน้ีสิน จากการถูก
ฟ้องร้องจากคู่คา้เรียกค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญาซ้ือขาย โดยการพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไมแ่ล้วเสร็จ ท าให้          ฝ่าย
บริหารจ าเป็นต้องใช้ดุยพินิจอย่างมากในการพิจารณา ข้อกฏหมายต่างๆท่ีเก่ียวข้องในการประเมินผลของคดี                     
ท่ีถูกฟ้องร้องเพ่ือใช้ในการประมาณการหน้ีสินจากความเสียหายดังกล่าว ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือการพิจารณา                                
คดีดงักล่าวส้ินสุด อาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณการไว ้จึงท าใหมี้ความเส่ียงเก่ียวกบัการรับรู้ประมาณการหน้ีสิน
หรือการเปิดเผยขอ้มลูหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายดงักล่าว 

ข้าพเจ ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารและแผนกกฎหมายของบริษ ัทฯเก่ียวกับวิธีการท่ีผู ้บริหารใช้ในการประมาณ                      
การหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องและประเมินดุลยพินิจท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้องดังกล่าวโดย
การ  
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 • สอบทานเง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวข้องในสัญญา รวมถึงค าฟ้องและค าคัดค้านต่างๆทั้งของบริษทัฯและ
คู่กรณีท่ีไดน้ าเสนอต่อศาลเพ่ือท าความเขา้ใจในเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึน 

 • สอบทานเอกสารโตต้อบระหวา่งกนัของบริษทัฯและท่ีปรึกษากฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเอกสารท่ีเก่ียวข้องซ่ึงใช้
ประกอบการพิจารณาของผูบ้ริหารในการใช้ผลงานของผู ้เช่ียวชาญภายนอก รวมถึงส่งหนังสือยืนยนัไปยงัท่ี
ปรึกษากฏหมายภายนอกท่ีบริษทัฯใชเ้พ่ือใหร้ายงานรายละเอียด สถานะและความเห็นของท่ีปรึกษากฏหมาย
เก่ียวกบัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯโดยขา้พเจา้ไดป้ระเมิน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็น
อิสระ และความเท่ียงธรรมของท่ีปรึกษากฏหมายตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงพิจารณาถึงหลัก
กฏหมาย ขอ้ก าหนดต่างๆ ซ่ึงท่ีปรึกษากฏหมายภายนอกใช้ในการอ้างอิงว่ามีความสอดคล้องกับคดีความของ
บริษทัฯ 

นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดส้อบทานการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีฟ้องร้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน 

  ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบต่อขอ้มลูอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มลูท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ าปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึง    
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น)  

  ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจา้ไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให ้  
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มลูอ่ืนนั้น 

  ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดร้ับจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม ่หรือปรากฏว่าข้อมูล
อ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่หากในการปฏิบติังานดงักล่าว ขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มลูอ่ืนแสดงขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งรายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไมพ่บ วา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

  ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู ้บริหารพิจารณาว่าจ  าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท า   งบ
การเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง การ
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ี
ด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไมส่ามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีก
ต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่
ไมไ่ดเ้ป็นการรับประกันว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่า
มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผล
ต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง                           
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 • ระบแุละประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน     ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ 
ความเส่ียงท่ีไมพ่บขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ี
เกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้ งใจ
ละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูท่ีไมต่รงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 • ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไมใ่ช่เพ่ือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ 

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ                                 
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

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

 • ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม ่ 
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  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบ                                 
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

   ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจา้
เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจา้และมาตรการท่ีข้าพเจา้ใช้เพ่ือ
ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

  จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดใน                                             
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจบุนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไมใ่หเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียาก
ท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไมค่วรส่ือสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ ท่ีผู ้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสาร
ดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

พูนนารถ เผ่าเจริญ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
กรุงเทพฯ: 20 พฤศจิกายน 2561 
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บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วันที ่30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 322,256,681        575,990,985        
เงินลงทุนชัว่คราว 8 175,532,346        202,080,430        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 543,786,831        549,507,290        
สินคา้คงเหลือ 10 246,255,480        211,351,452        
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 30,799,372          26,221,337          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,318,630,710    1,565,151,494    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว 11 25,704,000          25,704,000          
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 12 125,005,953        127,154,781        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 975,260,788        1,019,984,581    
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 14 15,999,256          20,014,441          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 8,995,959            8,375,093            
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 17,879,092          15,772,231          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,168,845,048    1,217,005,127    
รวมสินทรัพย์ 2,487,475,758    2,782,156,621    

งบการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 15 -                            300,000,000
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 662,285,704 599,373,250
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 48,520,000          64,920,000          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 4,454,060 4,686,772
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 11,651,542 12,335,700
รวมหนี้สินหมุนเวียน 726,911,306        981,315,722        
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 17 -                            48,520,000          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 18 1,812,983            6,024,028            
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 54,328,638          49,894,505          
ประมาณการหน้ีสิน 20 20,230,202          11,600,012          
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 93,056                 96,456                 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 76,464,879          116,135,001        
รวมหนี้สิน 803,376,185        1,097,450,723    
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน 
     หุ้นสามญั 268,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 268,500,000        268,500,000        
   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
     หุ้นสามญั 259,800,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 259,800,000        259,800,000        
ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 464,870,185        464,870,185        
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 21 26,850,000          26,850,000          
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 932,579,388        933,185,713        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,684,099,573    1,684,705,898    
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,487,475,758    2,782,156,621    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560

ก ำไรขำดทุน:

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 24 3,107,021,922        2,905,683,160        

รายไดอ่ื้น 33,363,341              33,226,297              

รวมรำยได้ 3,140,385,263        2,938,909,457        

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทนุขาย 2,509,020,281        2,384,784,381        

ค่าใชจ่้ายในการขาย 68,065,030              54,571,920              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 290,353,359           295,810,236           

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,867,438,670        2,735,166,537        

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 272,946,593           203,742,920           

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (9,817,662)              (15,309,952)            

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 263,128,931           188,432,968           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (12,275,831)            (12,431,604)            

ก ำไรส ำหรับปี 250,853,100           176,001,364           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,649,425)              -                                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 246,203,675 176,001,364

ก ำไรต่อหุ้น 25

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.97                          0.68                          

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: บาท)
2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนภาษี 263,128,931           188,432,968           

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 140,134,107           150,334,826           

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 3,970,396                3,932,784                

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (4,704,491)              (658,696)                  

   ส ารองจากการประมาณการหน้ีสิน 9,854,408                14,393                     

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 966,101                   4,821,197                

   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (384,865)                  (55,631)                    

   เงินปันผลรับ (1,889,367)              (3,861,703)              

   ดอกเบ้ียรับ (3,720,779)              (4,088,585)              

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 9,817,662                15,309,952              

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 417,172,103           354,181,505           

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,279,169                (59,874,315)            

   สินคา้คงเหลือ (38,874,425)            20,681,178              

   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (4,578,035)              (17,405,998)            

   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (23,310,961)            (12,624,945)            

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 64,234,953              46,454,069              

   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (3,358,313)              (104,627)                  

   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (1,227,617)              (955,083)                  

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 414,336,874           330,351,784           

   จ่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,436,425)              (810,643)                  

   จ่ายดอกเบ้ีย (9,842,351)              (15,288,768)            

   จ่ายภาษีเงินได้ (9,967,511)              (7,007,629)              

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 393,090,587           307,244,744           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินลงทนุชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 26,548,084              (1,577,865)              

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (74,545,261)            (43,259,211)            

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (3,061,970)              (2,559,159)              

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 13,957,860              1,808,263                

เงินปันผลรับ 1,889,367                3,861,703                

รับดอกเบ้ีย 4,909,086                2,816,420                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (30,302,834)            (38,909,849)            

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง (300,000,000)          -                                

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

เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน (4,792,057)              (4,380,811)              

จ่ายเงินปันผล (246,810,000)          (129,900,000)          

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (616,522,057)          (199,200,811)          

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (253,734,304)          69,134,084              

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 575,990,985           506,856,901           

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี (หมำยเหตุ 7) 322,256,681           575,990,985           

-                                -                                

รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด

   เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ืออุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (659,960)                  1,811,409                

   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 348,300                   2,178,500                

   โอนสินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืนไปอุปกรณ์ 21,112,850              9,888,342                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมลูค่า จดัสรรแลว้ - รวมส่วนของ

และช าระแลว้ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 ตุลำคม 2559 259,800,000       464,870,185       26,850,000         887,084,349       1,638,604,534    

ก าไรส าหรับปี -                           -                           - 176,001,364       176,001,364       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                           -                           176,001,364       176,001,364       

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                           -                           -                           (129,900,000)      (129,900,000)      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 กนัยำยน 2560 259,800,000       464,870,185       26,850,000         933,185,713       1,684,705,898    

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

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

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

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                           -                           -                           (246,810,000)      (246,810,000)      

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

บริษทั ไทยสตลีเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยำยน 2561

ก าไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  และชุดควบคุมรางกระจก
หนา้ต่างรถยนต์ ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี เลขท่ี 700/737 หมู่ท่ี 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง 
จงัหวดัชลบรีุ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน  

 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทนุเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับ
การปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกับผู ้ใช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของ
บริษทัฯ 

  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหวา่งปีปัจจบุนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐาน การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเทา่เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง จะไมมี่ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั  

4. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคัญของความเป็นเจา้ของ
สินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบก ากบัสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับ
สินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง 
ซ่ึงถึงก าหนดจา่ยคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไมมี่ขอ้จ  ากดัในการเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนี้การค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมลูค่าตามจ านวนมลูค่าสุทธิท่ีจะไดร้ับ บริษทัฯบนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมไ่ด ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ
การวิเคราะห์อายหุน้ี   
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4.4 สินค้าคงเหลือ 

สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมลูค่าตามราคาทนุตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต ่ ากว่า ราคาทุนดังกล่าววดัมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซ่ึงใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และ
ประกอบดว้ยตน้ทนุวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมลูค่าตามราคาทนุถวัเฉล่ียหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดร้ับแลว้แต่ราคาใดจะต ่ ากว่า 
และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทนุการผลิตเม่ือมีการเบิกใช้ 

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทนุทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่า
เผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

 บริษทัฯใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการค านวณตน้ทนุของเงินลงทนุ  

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมลูค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุในราคาทนุซ่ึงรวมตน้ทนุการท ารายการ หลงัจากนั้น 
บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุดว้ยราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณ 20 ปี และ 40 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดร้ับสุทธิจากการจ  าหน่ายกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทนุในปีท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุออกจากบญัชี 

4.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอุปกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทนุโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 20  ปี 
อาคาร  - 20, 40  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 - 20  ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 3 - 20  ปี 
เคร่ืองมือและเคร่ืองใช ้ - 3 - 10  ปี 
แมพิ่มพ์  - 2 - 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน - 3 - 10  ปี 
ยานพาหนะ - 5 - 10  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไมมี่การคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 
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บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ  าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ  าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทนุจากการจ  าหน่ายสินทรัพย ์
จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทนุเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ  าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม    (ถ้ามี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจ  าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ  ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการ
ดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ  าหน่ายและวิธีการตดัจ  าหน่ายของสินทรัพยไ์มมี่ตัวตนดังกล่าวทุกส้ิน
ปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ  าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ้า่ยในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ  

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ  ากดัมีดงัน้ี 

      อายกุารใหป้ระโยชน์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   3 - 10 ปี 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯ
ควบคุมไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ  

นอกจากน้ีบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบคุคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมี
อ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจา่ยฝ่ายทนุดว้ยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ท่ีเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจา่ยตามสัญญาเช่าแลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจา่ยจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุตลอดอายขุองสัญญา
เช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุข อง
สัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่  

 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู ้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน จ  านวนเงินท่ีจา่ยตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ้า่ยในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตาม
วิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ  
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 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ ัตราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ท่ี
ไมมี่ตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บง่ช้ีวา่สินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือ
มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดร้ับคืนของสินทรัพยมี์มลูค่าต ่ากวา่มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ท ั้งน้ีมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ
คืนหมายถึงมลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทนุในการขายของสินทรัพยห์รือมลูค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูง
กวา่ 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ  

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บง่ช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ี
รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดร้ับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับ
รายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้  าหนดมลูค่าท่ีคาด
วา่จะไดร้ับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าครั้ งล่าสุด โดยมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีเพ่ิมข้ึน
จากการกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าตอ้งไมสู่งกวา่มลูค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผล
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทนุทนัที 
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4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้า่ยเม่ือเกิดรายการ  

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทนุส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ี
บริษทัฯจา่ยสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทนุส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ี
บริษทัฯจา่ยสมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ้า่ยในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา บริษทัฯถือ
วา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

 บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน และโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญ
อิสระไดท้  าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 บริษทัฯรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานในก าไรหรือ
ขาดทนุ 

4.14 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว 
และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น 
และบริษทัฯสามารถประมาณมลูค่าภาระผูกพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  
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4.15 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจบุนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจาก
ก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้อ ัตราภาษีท่ีมีผลบงัคับใช ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชใ้นจ านวน
เทา่ท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไมไ่ดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทกุส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท า
การปรับลดมลูค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อ
การน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวข้องกับรายการท่ี
ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มลูค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดร้ับจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสิน
ใหผู้อ่ื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดั
มลูค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไมมี่ตลาดท่ี
มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมี
สภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมลูค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมลูค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ 
และพยายามใชข้อ้มลูท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมลูค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่ง
ออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มลูอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทางตรงหรือทางออ้ม 
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 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูท่ีไมส่ามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึน
ประจ า 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเร่ืองท่ีมีความไมแ่น่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ  านวนเงินท่ี
แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจาก
จ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และ
มลูค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดร้ับคืนต ่ากวา่มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นั้น ในการน้ีฝ่าย
บริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพย์
นั้น  

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย โดยคดีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการเพ่ือฟ้องร้องใน
ชั้นศาล ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง  
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6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่านั้น ซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560  นโยบายการก  าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั    
รายไดจ้ากการขาย 192 207 ราคาทุนบวกก  าไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 434 449 ราคาทุนบวกก  าไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ือสินทรัพย ์ 5 1 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าลิขสิทธ์ิ 35 43 ร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิ 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560                                               
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,562 34,643 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 84 134 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 16)   
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 84,218 71,854 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,018 1,523 
ค่าลิขสิทธ์ิคา้งจา่ย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,743 11,718 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการ
และผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 70,438 67,699 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,580 2,836 
รวม 72,018 70,535 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
เงินสด 624 715 
เงินฝากธนาคาร 321,633 575,276 
รวม 322,257 575,991 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 0.375 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.05 
ถึง 0.50 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ ากบัธนาคารหลายแห่ง ซ่ึงถึงก าหนดจา่ยคืนภายในระยะเวลามากกว่า 3 เดือนนับ
จากวนัท่ีไดม้าและไมมี่ขอ้จ  ากดัในการเบิกใช  ้

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  
    (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไมถึ่งก าหนดช าระ 39,932 33,838 
คา้งช าระไมเ่กิน 3 เดือน 630 805 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,562 34,643 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไมถึ่งก าหนดช าระ 493,769 485,767 
คา้งช าระไมเ่กิน 3 เดือน 180 51 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 493,949 485,818 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 534,511 520,461 
ลูกหน้ีอ่ืน   
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 84 134 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 36,105 55,825 
รวม 36,189 55,959 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (26,913) (26,913) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 9,276 29,046 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 543,787 549,507 
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10. สินค้าคงเหลือ 

 (หนว่ย: พนับาท) 

  
ราคาทุน 

การปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลคา่
สุทธิท่ีจะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินค้าส าเร็จรูป 61,370 50,361 (8,433) (5,905) 52,937 44,456 

สินค้าระหวา่งผลิต 36,969 33,107 (425) (225) 36,544 32,882 
วตัถุดิบ 118,527 98,415 (2,789) (1,547) 115,738 96,868 

วตัถุดิบระหวา่งทาง 34,833 29,521 - - 34,833 29,521 

อะไหล ่ 6,203 7,624 - - 6,203 7,624 

รวม 257,902 219,028 (11,647) (7,677) 246,255 211,351 

ในระหวา่งปีปัจจบุนั บริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดร้ับ เป็นจ านวน 
4 ลา้นบาท (2560: 4 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทนุขาย  

11. เงินลงทุนระยะยาว 
        (หนว่ย: พนับาท) 
 

ชื่อบริษัท 
 

ลักษณะธุรกจิ 
จัดตั้งข้ึน
ในประเทศ 

 
ทุนช าระแลว้ 

 
สดัสว่นเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 
     ร้อยละ ร้อยละ   
Hi-Lex Vietnam 

Co., Ltd. 
ผลิตชิ้นสว่น
 ยานยนต์ 

เวียดนาม USD  
11,150,000 

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

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 มลูค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุของบริษทัฯไดแ้ก่ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ณ วนัท่ี   30 กันยายน 
2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร  รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561:    
ราคาทุน 93,510 161,877 255,387 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,076) (126,305) (130,381) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 89,434 35,572 125,006 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560:    

ราคาทุน 93,510 161,877 255,387 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,076) (124,156) (128,232) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 89,434 37,721 127,155 

 การกระทบยอดมลูค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 127,155 129,316 
ค่าเส่ือมราคา (2,149) (2,161) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 125,006 127,155 

 มลูค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 
ท่ีดิน 332,400 264,000 
อาคาร 68,400 82,400 
รวม 400,800 346,400 

 มลูค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระซ่ึงใชเ้กณฑ์ราคาตลาดส าหรับท่ีดินและใชเ้กณฑ์วิธีต้นทุนทดแทน
ส าหรับอาคาร 

13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หนว่ย: พนับาท) 
   เคร่ืองจักร  เคร่ืองตกแตง่   
   อุปกรณ์  ติดตั้ง อุปกรณ ์   
 ท่ีดินและ อาคารและ โรงงาน  ส านักงาน สินทรัพย์  
 สว่นปรับปรุง สว่นปรับปรุง และอุปกรณ ์  และอุปกรณ ์ ระหวา่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน อาคาร โรงงานอ่ืน ยานพาหนะ ด าเนินงานอ่ืน และกอ่สร้าง รวม 

ราคาทุน        
1 ตุลาคม 2559 142,981 575,858 1,208,655 20,508 100,876 12,651 2,061,529 
ซ้ือเพ่ิม - - 7,308 - 3,858 36,083 47,249 
จ าหนา่ย/ตัดจ าหนา่ย - - (15,305) - (3,711) (18) (19,034) 
โอนเข้า (ออก) - 372 39,021 - - (29,505) 9,888 
30 กนัยายน 2560 142,981 576,230 1,239,679 20,508 101,023 19,211 2,099,632 
ซ้ือเพ่ิม - - 5,378 7,458 2,393 59,004 74,233 
จ าหนา่ย/ตัดจ าหนา่ย - - (48,319) (15,240) (11,328) - (74,887) 
โอนเข้า (ออก) - 856 34,514 - 6,658 (20,915) 21,113 
30 กนัยายน 2561 142,981 577,086 1,231,252 12,726 98,746 57,300 2,120,091 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 ตุลาคม 2559 99 160,105 697,926 17,281 82,106 - 957,517 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 36 15,801 114,504 1,062 8,612 - 140,015 
คา่เส่ือมราคาส าหรับ         
   สว่นท่ีจ าหนา่ย - - (14,259) - (3,626) - (17,885) 
30 กนัยายน 2560 135 175,906 798,171 18,343 87,092 - 1,079,647 
คา่เส่ือมราคาส าหรับปี 36 15,847 106,733 1,587 6,614 - 130,817 
คา่เส่ือมราคาส าหรับ         
   สว่นท่ีจ าหนา่ย - - (39,463) (15,240) (10,931) - (65,634) 
30 กนัยายน 2561 171 191,753 865,441 4,690 82,775 - 1,144,830 
มลูค่าสุทธิตามบัญชี        
30 กนัยายน 2560 142,846 400,324 441,508 2,165 13,931 19,211 1,019,985 
30 กนัยายน 2561 142,810 385,333 365,811 8,036 15,971 57,300 975,261 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        
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 (หนว่ย: พนับาท) 
   เคร่ืองจักร  เคร่ืองตกแตง่   
   อุปกรณ์  ติดตั้ง อุปกรณ ์   
 ท่ีดินและ อาคารและ โรงงาน  ส านักงาน สินทรัพย์  
 สว่นปรับปรุง สว่นปรับปรุง และอุปกรณ ์  และอุปกรณ ์ ระหวา่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน อาคาร โรงงานอ่ืน ยานพาหนะ ด าเนินงานอ่ืน และกอ่สร้าง รวม 

2560 (จ านวน 130 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทุนขาย สว่นท่ีเหลือรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร)  140,015 
2561 (จ านวน 122 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทุนขาย สว่นท่ีเหลือรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหาร)  130,817 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมีมลูค่าสุทธิตาม
บญัชีเป็นจ านวนเงิน 4 ลา้นบาท (2560: 7 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีอุปกรณ์จ  านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่  มูลค่าตาม
บญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ  านวนเงินประมาณ 459 ลา้นบาท (2560: 426 ลา้นบาท)  

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งติดตั้ง 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561:    
ราคาทนุ 80,293 2,407 82,700 
หกั: ค่าตดัจ  าหน่ายสะสม (66,701) - (66,701) 
มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 13,592 2,407 15,999 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560:    
ราคาทนุ 79,546 - 79,546 
หกั: ค่าตดัจ  าหน่ายสะสม (59,532) - (59,532) 
มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 20,014 - 20,014 
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การกระทบยอดมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
   2561 2560 
มลูค่าตามบญัชีตน้ปี   20,014 25,614 
ซ้ือเพ่ิม   3,153 2,559 
ตดัจ  าหน่าย   (7,168) (8,159) 
มลูค่าตามบญัชีปลายปี   15,999 20,014 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา     เช่าการเงิน โดย
มีมลูค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท (2560: 5 ลา้นบาท) 

15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
           (หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
 

2561 
 

2560 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MMR - 300,000 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากธนาคารเป็นเงินกูย้ืมสกุลบาทและไมต่อ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ้ าประกนั 

16.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  84,218 71,854 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 410,413 362,725 
เจา้หน้ีอ่ืน 40,595 33,355 
ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 127,060 131,439 
รวม 662,286 599,373 

17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 
  (หน่วย: พนับาท) 

อตัราดอกเบ้ีย    
(ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 2561 2560 

3.90 ช าระคืนเป็นงวดทกุเดือน เดือนละ 5.41 ลา้นบาท               
เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 

48,520 113,440 

หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (48,520) (64,920) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ                     
ภายในหน่ึงปี - 48,520 



  

                                                                                                                                    89 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560  113,440 
หกั: ช าระคืนเงินกู ้  (64,920) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561  48,520 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 และอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ีใหเ้ป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา เป็นต้น เงินกู ้ยืมดังกล่าวไม่
ตอ้งใชห้ลกัทรัพยค์ ้ าประกนั 

18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 6,633 11,648 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ  าหน่าย (366) (937) 
รวม 6,267 10,711 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,454) (4,687) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 1,813 6,024 

บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใช้ในการด าเนินงานของ
กิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ  3 ถึง 5 ปี 

บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจา่ยค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  
 (หนว่ย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้ นต ่าท่ีต้องจา่ยทั้งส้ินตามสญัญาเชา่ 4,772 1,861 6,633 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเชา่การเงินรอการตัดบญัชี                                                                                                                                                                                                               (318) (48) (366) 

มูลคา่ปัจจุบันของจ านวนเงินขั้ นต ่าท่ีต้องจา่ยทั้งส้ินตามสญัญาเชา่ 4,454 1,813 6,267 

 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้ นต ่าท่ีต้องจา่ยทั้งส้ินตามสญัญาเชา่ 5,278 6,370 11,648 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเชา่การเงินรอการตัดบญัชี                                                                                                                                                                                                               (591) (346) (937) 

มูลคา่ปัจจุบันของจ านวนเงินขั้ นต ่าท่ีต้องจา่ยทั้งส้ินตามสญัญาเชา่ 4,687 6,024 10,711 
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19. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
  (หนว่ย: พนับาท) 
 ส ารองโครงการ

ผลประโยชน์   หลัง
ออกจากงานของ

พนักงาน 

ส ารองผลประโยชน์  
ระยะยาวอ่ืนของ

พนักงาน รวม 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน             ณ วันที่ 1 

ตุลาคม 2559 42,399 3,485 45,884 
สว่นท่ีรับรู้ในก  าไรหรือขาดทุน:    
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  3,420 386 3,806 
ต้นทุนดอกเบ้ีย 934 81 1,015 

ผลประโยชน์ท่ีจา่ยในระหวา่งปี (304) (506) (810) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                       ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2560 46,449 3,446 49,895 

สว่นท่ีรับรู้ในก  าไรหรือขาดทุน:    
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  3,849 381 4,230 
ต้นทุนดอกเบ้ีย 1,046 82 1,128 
ต้นทุนบริการในอดีตและผลก  าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจาก
การจา่ยช าระผลประโยชน ์ (6,553) 2,161 (4,392) 

สว่นท่ีรับรู้ในก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:    
(ก  าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั    

สว่นท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติ ด้าน
ประชากรศาสตร์ 11,205 - 11,205 

สว่นท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติ                    
ทางการเงิน  (6,536) - (6,536) 

สว่นท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ ์ 235 - 235 
ผลประโยชน์ท่ีจา่ยในระหวา่งปี (828) (608) (1,436) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                     ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2561 48,867 5,462 54,329 
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ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 

ตน้ทนุขาย 608 3,042 
ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบริหาร 358 1,779 

รวมค่าใชจ้า่ยท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 966 4,821 

 บริษทัฯคาดวา่จะจา่ยช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 8 ล้านบาท 
(2560: จ านวน 1 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
บริษทัฯประมาณ 20 ปี (2560: 18 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 2561 2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.3 2.7 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 3.0 - 6.5 0.0 – 6.5 
อตัราการเปล่ียนแปลงใน 
จ านวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 2.0 - 20.0 0.0 – 20.0 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

อตัราคิดลด  
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (5,526) 
 ลดลงร้อยละ 1 6,688 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 6,478 
 ลดลงร้อยละ 1 (5,477) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอาย ุ (4,640) 
 ลดลงร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอาย ุ 5,546 
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20. ประมาณการหนี้สิน 

จ านวนเงินประมาณการหน้ีสินเป็นประมาณการหน้ีสินเก่ียวกับการฟ้องร้อง และการรับประกันสินค้า โดยมี
รายการเปล่ียนแปลงส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

ประมาณการหน้ีสิน 
จากการฟ้องร้อง 

ประมาณการหน้ีสิน
จากการรับประกนั 

สินคา้ รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 12,536 12,536 
เพิ่มข้ึนในระหว่างปี - 3,788 3,788 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง - (950) (950) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน - (3,774) (3,774) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 - 11,600 11,600 
เพิ่มข้ึนในระหว่างปี (หมายเหตุ 29.5) 11,546 2,908 14,454 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง - (1,224) (1,224) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน - (4,600) (4,600) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 11,546 8,684 20,230 

 บริษทัฯบนัทึกประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ โดยตั้งข้ึนในอตัราร้อยละของยอดขายซ่ึงอตัราดงักล่าว
ประมาณข้ึนจากค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

21. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้า
มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ  านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่
สามารถน าไปจา่ยเงินปันผลได ้ในปัจจบุนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใชจ้า่ยแบง่ตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้า่ยท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 560,096 544,337 
ค่าเส่ือมราคา 132,966 142,176 
ค่าตดัจ าหน่าย 7,168 8,159 
ส ารองการรับประกนัสินคา้ 2,908 3,788 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 9,686 21,654 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,589,861 1,479,536 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิต 14,871 12,224 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  3,970 3,933 
ค่าบรรจุภณัฑ์ 9,082 3,477 
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23.  ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 12,642 7,952 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (366) 4,480 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  12,276 12,432 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 
กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทนุจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (255) - 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 2561 2560 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 263,129 188,433 

   
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคูณอตัราภาษี 52,626 37,687 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   
การส่งเสริมการลงทนุ (หมายเหตุ 24) (42,004) (27,228) 
ค่าใชจ้า่ยตอ้งหา้ม 1,900 (247) 
ค่าใชจ้า่ยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (939) (198) 
อ่ืน ๆ 693 2,418 

รวม (40,350) (25,255) 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ  12,276 12,432 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี ประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 30 กนัยายน 2561 30 กนัยายน 2560 
   
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 5,270 5,270 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 606 399 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,825 2,594 
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนัสินคา้ 452 603 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 600 - 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 1,070 1,100 
อ่ืน ๆ - 22 

 10,823 9,988 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเส่ือมราคาสะสม - อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 658 692 
เงินทดรองจ่ายค่าภาษีอากร 1,001 921 
อ่ืน  ๆ 168 - 
 1,827 1,613 

สุทธิ 8,996 8,375 

24. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯไดร้ับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
2520 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 สิทธิประโยชน์ท่ีส าคญับางประการสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

   การยกเวน้  
  การยกเวน้ ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  
 บัตรส่งเสริม อากรขาเข้า ส าหรับก  าไรสุทธิ วนัเร่ิมใช้สิทธิ 
 การลงทุนเลขท่ี ส าหรับเคร่ืองจกัร เป็นระยะเวลา ในบัตรส่งเสริม 

การผลิตสายควบคุมส าหรับ
ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์ 

1715(2)/2555 หมดอายุแลว้ 7  ปี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 

การผลิตสายควบคุมส าหรับ
ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์ 

1006(2)/2557 หมดอายุแลว้ 7  ปี 9 ธันวาคม 2556 

การผลิตสายควบคุมส าหรับ
ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์ 

1539(2)/2557 หมดอายุแลว้ 7  ปี 2 มีนาคม 2559 

การผลิตสายควบคุมส าหรับ
ยานพาหนะและรางกระจกรถยนต์ 

60-0797-0-00-1-0 จะหมดอายุ                          
ภายในวนัท่ี                                

19 มกราคม 2563 

7 ปี 4 พฤษภาคม 2560 

 

 



  

                                                                                                                                    95 

รายไดข้องบริษทัฯจ าแนกตามกิจการท่ีไดร้ับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บ  

การส่งเสริมการลงทุน  
กิจการท่ีไมไ่ดรั้บ  

การส่งเสริมการลงทุน  รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายไดจ้ากการขาย        
 รายไดจ้ากการขายในประเทศ  2,255,676 2,108,693 730,519 661,833 2,986,195 2,770,526 

 รายไดจ้ากการส่งออก 26,108 31,476 94,719 103,681 120,827 135,157 

รวมรายไดจ้ากการขาย  2,281,784 2,140,169 825,238 765,514 3,107,022 2,905,683 

25. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไมร่วมก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
อ่ืน) ดว้ยจ  านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

26. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มลูส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานไดร้ับและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและ          จ าหน่าย
สายควบคุมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหนา้ต่างรถยนต์ และด าเนินธุรกิจในเขตภมิูศาสตร์
เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงานซ่ึงวดัมลูค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทนุจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น 
รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ด าเนินงานและเขตภมิูศาสตร์แลว้ 

 ขอ้มลูเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

ใน ปี 2561 บ ริษ ัทฯมีรายได้จากกลุ่ มบ ริษ ัทรายใหญ่จ  านวนสามกลุ่ ม เ ป็นจ านวน เงินประมาณ 606                        
ล้านบาท 555 ล้านบาท และ 370 ล้านบาท (2560: จ  านวนเงิน 541 ล้านบาท 537 ล้านบาท และ 395 ล้านบาท 
ตามล าดบั)  

27. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทนุส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน 
กองทนุส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย บริษทั เอไอเอ จ  ากดั และจะจา่ยใหแ้ก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงาน
ตามระเบียบวา่ดว้ยกองทนุของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ  านวน 8 
ลา้นบาท (2560: 8 ลา้นบาท) 
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28. เงินปันผล 
 

เงินปันผล 
 

อนุมติัโดย 
 

เงินปันผลจา่ย 
เงินปันผล               
จา่ยต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2559 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 64,950 0.25 
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 64,950 0.25 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560  129,900 0.50 

    
เงินปันผลประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 2560 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 142,890 0.55 
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ  

เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 103,920 0.40 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  246,810 0.95 

29. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

29.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัรายจา่ยฝ่ายทนุเป็นจ านวนเงิน 49 ล้านบาท และ 0.05ล้านเหรียญ
สหรัฐ (2558: 19 ลา้นบาท และ 0.03 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ืออุปกรณ์ 

29.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ และสัญญาบริการ อายขุองสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษทัฯมีจ  านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจา่ยในอนาคตทั้งส้ินภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

จา่ยช าระ 2561 2560 
ภายใน 1 ปี 35 29 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 19 10 
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29.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาค่าสิทธิ 

 บริษทัฯไดท้  าสัญญาค่าสิทธิและรับความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงในต่างประเทศเพ่ือ
การใชเ้คร่ืองหมายการคา้ และรับขอ้มลูดา้นการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ โดย
ภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมปีละ 2 ครั้ งตามอัตราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงในระหว่างปี
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 35 ลา้นบาท (2560: 43 ลา้นบาท) 

29.4 การค ้าประกัน 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็นจ านวน  3 
ลา้นบาท (2560: 3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพันทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึง
ประกอบดว้ยหนงัสือค ้ าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 

29.5 คดีฟ้องร้อง 

ก) จากกรณีท่ีกรมศลุกากรไดเ้ขา้ตรวจสอบหลงัการตรวจปล่อย และไดก้ล่าวหาวา่บริษทัฯส าแดงพิกัดประเภท
อตัราศลุกากรสินคา้น าเขา้ในใบขนสินคา้ขาเขา้ระหวา่งปี 2546 ถึง 2549 ต ่ ากว่าความเป็นจริง โดยประเมิน
อากรขาเขา้และภาษีมลูค่าเพ่ิมขาดเป็นเงินจ านวนเงินรวม 17.9 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไมร่วมเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม ใน
เดือนกนัยายน 2560 ศาลภาษีอากรกลางมีค าพิพากษาใหเ้พิกถอนการประเมินเฉพาะอากรขาเขา้ และเงินเพ่ิม
อากรขาเขา้ แต่บริษทัฯไมมี่อ านาจฟ้องกรมสรรพากรขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีมูลค่าเพ่ิม เน่ืองจาก
บริษทัฯยงัไมไ่ดใ้ชสิ้ทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามท่ีบญัญัติไวป้ระมวลรัษฎากร มาตรา 
30 ท ั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กรมศลุกากรไดย้ื่นอุทธรณ์และบริษทัฯไดย้ื่นค าแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์
คดีช านญัพิเศษเรียบร้อยแลว้ ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เช่ือวา่บริษทัฯไมมี่หนา้ท่ีตอ้งช าระอากรขา
เขา้และภาษีมลูค่าเพ่ิมท่ีขาดรวมทั้งเบ้ียปรับและเงินเพ่ิม ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯไดช้ าระภาษีอากรน าเข้าอย่าง
ถูกตอ้งแลว้ตามพระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากรพ.ศ. 2530 โดยพิจารณาจากความเห็นทางกฎหมาย และ
จากผูเ้ช่ียวชาญพิกดัอตัราภาษีศลุกากรท่ีเห็นวา่ สินคา้ท่ีบริษทัฯ ส าแดงเป็นไปตามความของประเภทสินค้าท่ี
ระบใุนพิกดัอตัราภาษีศลุกากร บริษทัฯจึงไมไ่ดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากคดีความดงักล่าวในงบการเงิน 

ข) บริษทัฯถูกบริษทัคู่คา้ฟ้องร้องวา่ยกเลิกสัญญาซ้ือขายโดยมิชอบ และเรียกร้องใหช้ าระค่าสินคา้ประมาณ 12.8 
ลา้นบาท ในเดือนมิถุนายน 2561 ศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาใหบ้ริษทัฯ ช าระเงิน 10.1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้อง (2 ธนัวาคม 2559) ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแล้วเห็นว่าบริษทัฯ
อาจจะไดร้ับผลเสียหายจากคดีความดังกล่าว จึงได้บนัทึกประมาณการหน้ีสินส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวในงบการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 (ตามท่ีแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ท่ี 20 ) อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์แลว้  

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 



  

                                                                                                                                    98 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้า เงิน
ลงทนุ เจา้หน้ีการคา้ เงินกูย้ืมระยะส้ัน และเงินกู ้ยืมระยะยาว บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ี
โดยการก าหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯจึงไมค่าดว่าจะได้รับความ
เสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตัวเน่ืองจาก
บริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ  านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้
สินเช่ือคือมลูค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย  

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ืมระยะส้ัน และเงินกู ้ยืมระยะ
ยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั ความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯ
จึงอยูใ่นระดบัต ่า 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์และหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม ่(หาก
วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหมถึ่งก่อน) ไดด้งัน้ี      

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไมมี่อตัรา   อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแท้จริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 307.5 14.8 322.3 0.05 - 1.00 
เงินลงทุนชัว่คราว 175.5 - - - 175.5 0.80 - 1.50 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - - - 543.8 543.8 - 

เงินลงทุนระยะยาว - - - 25.7 25.7 - 
 175.5 - 307.5 584.3 1,067.3  

       
  (หนว่ย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไมมี่อตัรา   อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแท้จริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 
หนี้สินทางการเงิน       
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เงินก ูยื้มระยะสั้นจากธนาคาร - - - - - - 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - - - 662.3 662.3 - 
หน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงิน 4.5 1.8 - - 6.3 2.46 - 6.47 

เงินก ูยื้มระยะยาวจากธนาคาร 48.5 - - - 48.5 3.90 
 53.0 1.8 - 662.3 717.1  

       
 

  (หนว่ย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไมมี่อตัรา   อตัราดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแท้จริง 

      (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด - - 567.8 8.2 576.0 0.05 - 0.50 
เงินลงทุนชัว่คราว 202.1 - - - 202.1 0.80 - 1.375 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - - - 549.5 549.5 - 

เงินลงทุนระยะยาว - - - 25.7 25.7 - 

 202.1 - 567.8 583.4 1,353.3  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินก ูยื้มระยะสั้นจากธนาคาร - - 300.0 - 300.0 2.90 - 3.00 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - - - 599.3 599.3 - 
หน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงิน 4.7 6.0 - - 10.7 2.46 - 6.47 

เงินก ูยื้มระยะยาวจากธนาคาร 64.9 48.5 - - 113.4 3.90 

 69.6 54.5 300.0 599.3 1,023.4  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัฯไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

หน้ีสินทางการเงิน        ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทตอ่หนว่ยเงินตราตา่งประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 0.5 1.1 1.1 32.41 33.37 
เยน 3.3 4.0 172.8 141.8 0.29 0.30 

บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

- ส
กลุเงิน 

- จ า
นวนท่ีซ้ือ 

- อตัราแลกเปล่ียน
ตามสญัญา 

ของจ านวนท่ีซ้ือ วนัครบก  าหนดตามสญัญา 

 (ล้าน) (บาทตอ่หนว่ยเงินตราตา่งประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.3 32.21 - 32.87 กมุภาพนัธ์ - มีนาคม 2562 
เยน 70.3 0.29 - 0.30 มกราคม - มีนาคม 2562 
    

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

- ส
กลุเงิน 

- จ า
นวนท่ีซ้ือ 

- อตัราแลกเปล่ียน
ตามสญัญา 

ของจ านวนท่ีซ้ือ วนัครบก  าหนดตามสญัญา 

 (ล้าน) (บาทตอ่หนว่ยเงินตราตา่งประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 33.93 - 34.16 ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 
เยน 30.0 0.30 - 0.31 พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561 
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30.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะส้ัน เงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับ
อตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบญัชีท่ี
แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์เปิดเผยมลูค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ดงัน้ี  

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

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ  - 401 - 401 

ในระหวา่งปีปัจจบุนั ไมมี่การโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม 

31. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคัญของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือ
สนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กับผู ้ถือหุ ้น  โดย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 
2561 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุเทา่กบั 0.48:1 (2560: 0.65:1) 

32. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 
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1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

รายการท่ี ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี 
ประเภทของงาน

ตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนของงาน

ตรวจสอบ 
1 

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

2 ตรวจสอบ BOI    320,000 

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ 1,500,000 

 
2.  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

รายการ 
ประเภทของงานบริการอ่ืน  

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทน 
ของงานบริการอ่ืน 

ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปี

บัญชี 

ส่วนที่จะ 
ต้องจ่าย 
ในอนาคต 

1 บริการใหค้ าปรึกษากฏหมาย บริษทั วีระวงค์, ชินวฒัน์ และ
พาร์ทเนอร์ส จ  ากดั 

2,165,236.90 - 

2 บริการใหค้ าปรึกษาดา้น BOI บจก. เดียบอน พีซี 742,268.04 - 

3 บริการใหค้ าปรึกษาคดี Outer นายนิติพฒัน์ เสถียรไพศาล 611,340.21 - 

4 บริการใหค้ าปรึกษาดา้น BOI บจก. บางกอก อินเตอร์เนชัน่
แนล 

480,000.00 - 

5 บริการใหค้ าปรึกษาและพยาน
คดี Outer 

นายพิทกัษ ์ ส าราญสุข 
310,000.00 - 

6 IT Consultant Service บจก. คลาวด์คูลสั (ประเทศ
ไทย) 

220,000.00 - 

7 ท่ีปรึกษาระบบความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน 

บจก.เซฟต้ี เซ็นเตอร์ (ประเทศ
ไทย) 125,000.00 - 

8 บริการใหค้ าปรึกษากฏหมาย
ศลุกากร 

หา้งหุน้ส่วนสามญั วีเอ็มเอส 
120,000.00 - 

9 ค่าทนายคดี CEVA เพ่ือท าการ
ยึดทรัพย ์

นาย ปเนต ไพบลูยธ์นธร 
84,050.00 - 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี   
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รายการ 
ประเภทของงานบริการอ่ืน  

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทน 
ของงานบริการอ่ืน 

ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปี
บัญชี 

ส่วนที่จะ 

ต้องจ่าย 
ในอนาคต 

10 ใหบ้ริการท่ีปรึกษาการคืนอากร
ส าหรับการสงวนสิทธ์ิตาม
มาตรา 12 

บริษทั โปร คอนซลัแทนท ์
จ  ากดั 10,309.28 - 

11 Local content for new product 
from germany 

นายสมบรูณ์พงษ ์พุกกะเวส 
1,500.00 - 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) 4,869,704.43  

 

3. ผู้สอบบัญชี                   
  บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 
  เลขท่ี 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย  
  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

 โทรศพัท์    :    (02) 264 9090 
 โทรสาร      :   (02) 264 0789  
 
 นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 
 นายกฤษดา  เลิศวนา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 
 นางสาววิสสุตา  จริยธนากร      ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 
 
ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ทา่นขา้งตน้  เป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบติัท่ีไดร้ับการยอมรับเป็นผู ้สอบบญัชี
ของบริษทัและได้รับความเห็น ชอบจากส านักงาน ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(ก.ล.ต.) 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายสรรเสริญ   จุฬาง
กรู 
 
วนัท่ีได้รับแตง่ตั้ ง 
2 เมษายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 ดุษฎีบัณฑิต 
 
หลักสูตร : IOD 
- ไมมี่ - 

ทางตรง 
83,115,000 หุ้น 

(31.992%) 
 

ทางออ้ม 
- ไมมี่ - 

 

บิดานายทวี
ฉัตร จุฬางกรู 
และนายวฒิุ
ภูมิ จุฬางกรู 
 

บริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
2521 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์

บริษัททั่วไป 
2515 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัส
ตรี  

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ทุกชนิด 

2525 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิ้นสว่นประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหลก็ ทองเหลือง และ
ปลอกสาย 

2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอด้ี อินดัส
ตรี  

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างท าแบบพิมพ ์

2530 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท อีเลค็โทรนิค คอม
โพเน้นท์  

ผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิคส ์

2531 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
กรรมการ 

บจ.บางกอก อีเกลิ วงิ  ผลิตชิ้นสว่น Press Part 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายสรรเสริญ   จุฬางกรู 
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2531 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างท าพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์รถยนต ์

2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมทที
เรียล  

น าเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหลก็แผน่ 
รับจ้างตดัเหลก็ 

2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต 
บอด้ี เวิร์ค  

ผลิตชิ้นสว่นตวัถงัรถยนต์จากการป๊ัมข้ึนรูป   
ชิ้นสว่นทอ่ไอเสีย 
 

2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชัน่ ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอ่ืนๆ 

2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต 
ซีท          แมนูแฟคเจอร่ิง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เล่ือน 

2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมทที
เรียล     แมนูแฟคเจอร่ิง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผน่พลาสติก 
แผน่เสน้ใยอดัและแผน่พลาสติกเพ่ือใชป้ระกอบ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

2536 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท โชวา่ แมนูแฟค
เจอร่ิง  

ผลิตโช๊คอพั ชิ้นสว่นเคร่ืองยนต์ระบบสง่ก  าลัง 
ระบบเบรค ระบบกนัสะเทือนหรือระบบสติร่ิง 

105
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายสรรเสริญ   จุฬางกรู 
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.เอส เอน็ ซี ซาวด์ พรู๊ฟ  ผลิตชิ้นสว่นยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt 

2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขัดนิรภยัและสาย
เข็มขัดนิรภยั 

2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ 
อินดัสตรี  

ผลิตผา้ส าหรับหุ้มเบาะรถยนต ์

2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัส
ตรี  

ผลิตชิ้นสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต ์

2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 
กรรมการ 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนูแฟ็คเจอร่ิง  

ผลิตชิ้นสว่นยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส ์และอ่ืนๆ 

2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 
กรรมการ 

บจ.ซัมมิท ชโูกก ุเซอิรา่  ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  

2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ    
กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท ครูาตะ แมนูแฟค
เจอร่ิง  

ผลิต ขาย แกนคอมา้รถยนต์ รวมทั้งชิ้นสว่น
อะไหลแ่ละอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายสรรเสริญ   จุฬางกรู 
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2540 – ปัจจุบัน 
 
 

ประธานกรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท แอนเซ ่ออโต
พาร์ท  

ผลิตชิ้นสว่นผลิตภณัฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์ 
ฝากระโปรงรถยนต,์ ฝากระบะทา้ย, หว่งล็อค
ประตู  
 

2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท เอน็จิเนียร่ิง เซ็น
เตอร์  

ผลิตและออกแบบแมพิ่มพ ์เคร่ืองฉีดพลาสติก
โลหะงานไม ้
 

2541 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดักส ์อินดัส
ตรี  

ผลิตและพิมพล์ายไม ้และเคลือบชิ้นสว่นรถยนต ์

2541 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท อินดัสตร้ี  
(ประเทศไทย)   

ธุรกิจให้เชา่ 

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท 
คอร์ปอเรชัน่ 

ผลิตเบาะน่ังรถยนต ์

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เอช เอส เอช  ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอ่ืน 
2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   

กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปร
ดักส ์ 

ผลิต น าเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปูพ้ืน 
หัวหมอนเบาะรถยนต ์

2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ
คลับ 

ประกอบกจิการสนามกอล์ฟ  

2546 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี ผลิตชิ้นสว่นเบาะท่ีน่ังรถยนต ์
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายสรรเสริญ   จุฬางกรู 
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

เวียดนาม 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท   ผลิตชิ้นสว่นรถยนต ์
2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   

กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท โอซกูะ แมนูแฟค
เจอร่ิง  

ผลิตเบรคมือรถยนต ์

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท รีเทอร์ นิทโตก ุ
ซาวด์ พรู๊ฟ  

ผลิตเพ่ือขายและสง่ออกซ่ึงวสัดุกนัเสียงส าหรับ
รถยนต์ 
 

2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท กรีนวลัเลย่ ์
เชียงใหม ่กอล์ฟคลับ 

ประกอบกจิการสนามกอล์ฟ  

2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็น
เตอร์  

ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเคร่ืองมือว ัด 
วิเคราะห์วิจัยและพฒันาเทคโนโลยี ออกแบบ
เค ร่ือง มือ แมพิ่มพ์และกระบวนการผลิ ต
ชิ้นสว่นยานยนต์ 

2551 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท ประกอบกจิการผลิตชิ้นสว่นรถยนต ์

2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอด้ี สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกจิการฝึกอบรม 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สตีล อลัลายแอนซ ์
เซอร์วิส เซ็นเตอร์ 

Coil Stee, Slitter Steel  
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายสรรเสริญ   จุฬางกรู 
(ตอ่) 

    2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ซัมมิท คียเ์ลกซ์ 
(ประเทศไทย) 

ประกอบกจิการโรงงานผลิตชิ้นสว่นอะไหล ่
และอุปกรณข์องยานพาหนะ 

 

2. นายสริศ  พฒันะเมลือง  
 
วนัท่ีได้รับแตง่ตั้ ง 
2 เมษายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
New Hampshire 
College, 
สหรัฐอเมริกา 
 
หลักสูตร: IOD 
- Director  
  Certification 
  Program 
(DCP42/2004) 

  
โดยสถาบันอ่ืนๆ 
- การสืบทอดธุรกิจ
ครอบครัวอยา่งยัง่ยืน  
รุน่ท่ี 5/2010 (บจ. แฟ
มีล่ี บิสสิเนส โซ
ไซต้ี) 

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

ทางตรง 
10,506,400 หุ้น 

(4.044%) 
 
ทางออ้ม 
- ไมมี่ - 

 

พ่ีชาย นาย
สนัติ พฒันะ
เมลือง 
และน้องชาย 
นางสาวสิริณา  
พฒันะเมลือง 

บริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผูจ้ัดการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์

บริษัททั่วไป 
2539 – ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท ชโูกก ุเซอิรา่ ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิ้นสว่นประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภทซิงค์ พลาสติก เหลก็ ทองเหลือง ปลอก
สาย 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนูแฟ็คเจอร่ิง  

ผลิตชิ้นสว่นยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคสแ์ละอ่ืนๆ 

2554 – กรกฎาคม 
2556 

กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม  

บจ.พี. ทูลล่ิง ออกแบบและจดัสร้างแมพิ่มพทุ์กชนิดทุกประเภท  
รวมทั้ งเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ. โบลตัน คอร์ปอเรชัน่ 
(ประเทศไทย) 

ผลิตน๊อตตัวผูส้ าหรับรถและอุตสาหกรรม 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายสริศ  พฒันะเมลือง 
(ตอ่)  
 

Exclusive Event 
“Stop  

Committing Random 
Acts of Digital” 
08/2018 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ. อมตะ ซัมมิท เรดด้ี บิลท ์ ใชเ้ชา่และจ าหนา่ยโรงงาน 

3. นายมากาโต เทราอุรา 
 
วนัท่ีได้รับแตง่ตั้ ง 
2 เมษายน 2548 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

80 Mechanical 
Engineering, Faculty 
of Technology,  
Shizuoka University, 
Japan 
 
หลักสูตร: IOD 
- ไมมี่ - 

ทางตรง 
- ไมมี่ – 

 
ทางออ้ม 

- ไมมี่ - 
 
 

 บริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
2524 – ปัจจุบัน กรรมการ   บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์
 

บริษัททั่วไป 
2515 – ปัจจุบัน กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  
2516 - ปัจจุบัน กรรมการ Tajima TSK, Inc. ผลิตชิ้นสว่นยานยนต ์
2516 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX KANTO, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต ์
2518 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต ์
2521 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์
2523 – ปัจจุบัน กรรมการ Dae Dong System Co., Ltd.  ผลิตสายควบคมุรถยนต ์
2524 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Saitama, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์
2528 – ปัจจุบัน กรรมการ Izushi Cable, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต ์

 
2532 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Controls Inc. ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ และ 

Rear Slider 
2532 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Shimane, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุราง
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายมากาโต เทราอุรา 
(ตอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระจกหน้าตา่งรถยนต ์
2532 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Parts. 

Indonesia 
ผลิตชิ้นสว่นยานยนต ์

2535 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX America Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ และรถจักรยานยนต ์
2535 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ TSK of America Inc. บริษัทผูถื้อหุ้น 
2536 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Mexicana, S.A 

DE.C.V 
ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ Chongqing HI-LEX Cable 
System Group  Co., Ltd. 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 

HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX  Vietnam Co., Ltd.  ผลิตสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 
2543 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Cable System Co., 

Ltd. 
ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าตา่งรถยนต ์

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 

Guangzhou TSK Control 
Cable Co., Ltd. 

ผลิตชิ้นสว่นส าหรับรถยนต์ 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ Yantai TSK Cable System 
Co., Ltd. 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าตา่งรถยนต ์

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ Dae Dong HI-LEX Inc. 
(Korea) 

ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ และ 
Door Module 

2549– ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Hungary Cable 
System 
Manufacturing LLC. 

ผลิตสายควบคมุรถยนต ์

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ Guangdong HI-LEX Cable ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายมากาโต เทราอุรา 
(ตอ่) 

System Co., Ltd. และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ Changchun HI-LEX Auto 

Cable Co., Ltd. 
ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์

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

ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ และ 
Door Module 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Sun Medical Technology 
Research Corp. 

ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย ์

2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Cirebon ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าตา่งรถยนต ์

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

ผลิตอุปกรณ์การแพทย ์

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Miyagi, Inc ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าตา่งรถยนต ์

4. นายทวีฉัตร  จุฬางกรู 
 
วนัท่ีได้รับแตง่ตั้ ง 
2 เมษายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 

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

ทางตรง 
21,204,900 หุ้น 

(8.16%) 
ทางออ้ม 

- ไมมี่ - 
 

บุตรนาย
สรรเสริญ 
จุฬางกรู และ 
พ่ีชาย นายวุฒิ
ภูมิ จุฬางกรู 

บริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์

บริษัททั่วไป 
2536 – ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอด้ี อินดัส
ตรี  

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างท าแบบพิมพ ์

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม 
อินดัสตรี  

ผลิตชิ้นสว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์  
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายทวีฉัตร  จุฬางกรู 
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท ชโูกก ุเซอิรา่  ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  

2539 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท ครูาตะ แมนูแฟค
เจอร่ิง 

ผลิต ขาย แกนคอมา้รถยนต์ รวมทั้งชิ้นสว่น
อะไหลแ่ละอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด 

2541 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดักส ์อินดัส
ตรี 

ผลิตและพิมพล์ายไม ้และเคลือบชิ้นสว่นรถยนต ์

2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซัมมิท อินดัสตร้ี 
(ประเทศไทย) 

ธุรกิจให้เชา่ 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชัน่  ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอ่ืนๆ 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัส
ตรี 

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ทุกชนิด 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต 
ซีท แมนูแฟคเจอร่ิง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เล่ือน 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอด้ี 
เวิร์ค 
 

ผลิตชิ้นสว่นตวัถงัรถยนต์จากการป๊ัมข้ึนรูป 
ชิ้นสว่นทอ่ไอเสีย 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายทวีฉัตร  จุฬางกรู 
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมทที
เรียล  
 

น าเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหลก็แผน่ 
รับจ้างตดัเหลก็ 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท เอน็จิเนียร่ิง เซ็น
เตอร์  

ผลิตและออกแบบแมพิ่มพ ์เคร่ืองฉีดพลาสติก
โลหะงานไม ้

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปร
ดักส ์ 

ผลิต น าเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปูพ้ืน 
หัวหมอนเบาะรถยนต ์

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมทที
เรียลแมนูแฟคเจอร่ิง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผน่พลาสติก 
แผน่เสน้ใยอดัและแผน่พลาสติก เพ่ือใชป้ระกอบ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ
คลับ 

ประกอบกจิการสนามกอล์ฟ 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ 
อินดัสตรี  

ผลิตผา้ส าหรับหุ้มเบาะรถยนต ์

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างท าพวงมาลัยรถยนต์และ
กระปุกเกียร์รถยนต ์

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี 
เวียดนาม  

ผลิตชิ้นสว่นเบาะท่ีน่ังรถยนต ์
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายทวีฉัตร  จุฬางกรู 
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ. คอมพลีท  โอโตพาร์ท ผลิตชิ้นสว่นประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหลก็ ทองเหลือง    
และปลอกสาย 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท โอซกูะ แมนูแฟค
เจอร่ิง  

ผลิตเบรคมือรถยนต ์

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท  ผลิตชิ้นสว่นรถยนต ์
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนูแฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตชิ้นสว่นยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส ์และอ่ืนๆ 

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิ้นสว่นยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส ์และอ่ืนๆ 

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท กรีนวลัเลย่ ์
เชียงใหม ่กอล์ฟคลับ 

ประกอบกจิการสนามกอล์ฟ 

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.เจ แมค็ โมโนโปลี คอร์
ปอเรชัน่ 
 

ประกอบกจิการ หา ซ้ือ ขายและให้เชา่เกี่ยวกบั
สงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพยทุ์กประเภท 

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.เจ แมค็ พร็อพเพอร์ต้ี 
แอค็เซ็ส 
 

ประกอบกจิการจัดหา ซ้ือ ขาย และให้เชา่
เคร่ืองจักร รวมทั้งอุปกรณ์ชิ้นสว่นของสินค้า 
ประเภทดังกลา่วทุกประเภท 

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอด้ี สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกจิการฝึกอบรม 

115 



  

                                                                                                                                    116 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายทวีฉัตร  จุฬางกรู 
(ตอ่) 

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็น
เตอร์  

ประกอบกจิการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ
ผลิตภณัฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเคร่ืองมือวดั 
วิเคราะห์วิจัยและพฒันาเทคโนโลยี ออกแบบ
เคร่ืองมือ แมพิ่มพแ์ละกระบวนการผลิต
ชิ้นสว่นยานยนต์ 
 
 

5. นายวุฒิภูม ิจุฬางกรู 
 
วนัท่ีได้รับแตง่ตั้ ง 
22 พฤศจิกายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต, สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกจิ
ศศินทร์ แหง่
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
หลักสูตร : IOD 
- Director 
Certification 
Program (DCP 
148/2011) 

ทางตรง 
- ไมมี่ - 

ทางออ้ม 
- ไมมี่ - 

 

บุตรนาย
สรรเสริญ  
จุฬางกรู และ 
น้องชาย 
นายทวีฉัตร 
จุฬางกรู 

บริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
 
 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผูมี้อ านาจลง

นาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  

 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผูมี้อ านาจลง

นาม 

บมจ. ไอรา่แอนด์ไอฟุล  ธุรกิจสินเชื่อสว่นบุคคล 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ. ซีเอด็ยูเคช ัน่ ธุรกิจผลิตหนังสือและวารสาร 

2256 -ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการผูมี้อ านาจลง

นาม 

บมจ.ไอรา่ แคปปิตอล ด าเนินธุรกิจการลงทุน ในบริษัทอ่ืนๆ 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผูมี้อ านาจลง

นาม 

บมจ. ไอรา่ แฟคตอร่ิง ผูใ้ห้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายวุฒิภูม ิจุฬางกรู (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัททั่วไป 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลง

นาม 

บจ. แอสไพเรชัน่ วนั ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลง

นาม 

บจ. แฟคทอร่ี ดีโป ซัพพลาย ธุรกิจซ้ือขายสินค้า โดยการแบง่ช  าระคา่สินค้า 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลง

นาม/ผอ.จัดซ้ือจัดหา 

บจ. ซัมมิท โอโต บอด้ี 

อินดัสตรี 

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างท าแบบพิมพ ์

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลง

นาม/ผอ.จัดซ้ือจัดหา 

บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต 

บอด้ีเวิร์ค 

ผลิตชิ้นสว่นตวัถงัรถยนต์จากการป้ัมข้ึนรูป

ชิ้นสว่นทอ่ไอเสีย 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลง

นาม 

ผอ.จัดซ้ือจัดหา 

บจ. ซัมมิท โอโต เทค อินดัส

ตรี 

ธุรกิจผลิตชิ้นสว่นยานยนต ์

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลง

นาม 

ผอ.จัดซ้ือจัดหา 

บจ. ไทยออโตอินดัสตรี ธุรกิจผลิตชิ้นสว่นยานยนต ์
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายวุฒิภูม ิจุฬางกรู (ตอ่) 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลง

นาม 

ผอ.จัดซ้ือจัดหา 

บจ. ซัมมิท อาร์ แอนด์ ดี 

เซ็นเตอร์ 

ประกอบกจิการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพ

ผลิตภณัฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเคร่ืองมือวดั

วิเคราะห์วิจัยและพฒันาเทคโนโลยี ออกแบบ

เคร่ืองมือ แมพิ่มพแ์ละกระบวนการผลิต

ชิ้นสว่นยานยนต์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลง

นาม 

ผอ.จัดซ้ือจัดหา 

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมทที

เรียล 

 

 

น าเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหลก็แผน่

รับจ้างตดัเหลก็ 

6. นายฮาจิเมะ คาโตะ 
 
วนัท่ีได้รับแตง่ตั้ ง 
12 กมุภาพนัธ์ 2561 
 
 
 
 
 
 
 

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

ทางตรง 
- ไมมี่ – 

 
 
ทางออ้ม 

- ไมมี่ - 

ไมมี่ 
 

บริษัทจดทะเบียน ไมมี่  
 กมุภาพนัธ์  2561 – 

ปัจจุบัน 
กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์
 

บริษัทจ ากดั 
มกราคม 2553-
ปัจจุบัน 

รองประธาน HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

7. นายปริญญา ไววฒันา 
 
วนัท่ีได้รับแตง่ตั้ ง 
2 เมษายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71   ปริญญาตรี (บัญชี
บัณฑิต) 

  สาขาการบัญช ี 
  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
หลักสูตร : 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   

ทางตรง 
- ไมมี่ – 

 
ทางออ้ม 

- ไมมี่ - 

 ไมมี่  บริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
มีนาคม 2561-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. นวนคร อสงัหาริมทรัพย์ 

พฤษภาคม 2559 - 
ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 
 
 
2548 – พฤษภาคม 
2559 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก  ากบั
ดูแลกจิการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและ
ก  าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก  ากบัดูแล
กิจการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและ
ก  าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการการลงทุน 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

บมจ.ไอรา่ แคปปิตอล การลงทุนบริษัทอ่ืน 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระกรรมการ
ก  ากบัดูแลกิจการ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่ เทคโนโลยี / ส่ือสาร 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายปริญญา ไววฒันา 
(ตอ่) 

   Committee (RCC 
10/2010) 

8. นายอภินันท์ ณ ระนอง 
 
วนัท่ีได้รับแตง่ตั้ ง 
2 เมษายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
หลักสูตร : IOD 
- Director Accreditation 
  Program (DAP 
35/2005)  

- Audit Committee 
Program  

  (ACP 9/2005) 
- Monitoring the 

System of  
  Internal Control and 

Risk   Management  
(MIR 2/2008) 

ทางตรง 
- ไมมี่ – 

 
ทางออ้ม 

- ไมมี่ - 

 ไมมี่  บริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
พฤษภาคม 2559 – 
ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2548 - พฤษภาคม 
2559 

ประธานกรรมการสรรหา
และก  าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก  ากบัดูแล
กิจการ 
กรรมการสรรหาและ
ก  าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์

บริษัททั่วไป 
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ   

ประธานบริหาร 
บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด  บริการจัดงานเล้ียง 

พฤษภาคม - ปัจจบุัน ประธานกรรมการ บจ.อมตะ ซัมมิท รีทส ์
แมเนจเมน้ท์  
 

ผูจ้ัดการกองทรัสต์เพ่ือลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ 
(เม่ือได้รับอนุมติัจากส านักงานคณะกรรมการ
ก  ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย) 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

9. นายฉัตรชยั เอียสกลุ 
 
วนัท่ีได้รับแตง่ตั้ ง 
17 พฤษภาคม 2553 

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

ทางตรง 
- ไมมี่ – 

 
ทางออ้ม 

- ไมมี่ - 

ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
2553 - ปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
ก  าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก  ากบัดูแล
กิจการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์

2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
บริษัท 

บมจ. ไทยบรรจุภณัฑ์ และ
การพิมพ ์

ผลิตและจ าหนา่ยบรรจุภณัฑ์และการพิมพ ์

บริษัททั่วไป 
2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ.ธัญญกจิ เซอร์วิส โกดังและทา่เทียบเรือ  

10. นายวีรวฒัน์  ขอ
ไพบูลย ์
 
วนัท่ีได้รับแตง่ตั้ ง 
26 มกราคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ  
University of New 
Haven 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
หลักสูตร : IOD 
- Director 
Accreditation 
Program, class 
13/2004 
- Director 
Certification Program,  

ทางตรง 
- ไมมี่ – 

 
ทางออ้ม 

- ไมมี่ - 

ไมมี่   บริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 

2559 - ปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
ก  าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก  ากบัดูแล
กิจการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์

2543 – กนัยายน 2560 กรรมการ  บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี ผลิตและจ าหนา่ยแบตเตอร่ี 

2556 – กรกฎาคม 2560 รองประธานกรรมการ 

2556 - 2557 รองประธานบริษัทฯ สาย
งานการตลาดและการขาย 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายวีรวฒัน์  ขอไพบูลย ์
(ตอ่) 

 class 151/2011 
- Financial Statements  
  for Directors, class  
  14/2011 
หลักสูตร : EDP 
- TLCA Executive  
  Development  
  Program รุน่ 12 

บริษัททั่วไป 
2546 – กรกฎาคม 
2560 

กรรมการ บจ. ผลิตภณัฑ์ 3เค  ตัวแทนจ าหนา่ยแบตเตอร่ีรถยนต์, แบตเตอร่ีรถ
กอล์ฟ, แบตเตอร่ีเพ่ือแสงสวา่ง และแบตเตอร่ี
รถมอเตอร์ไซด์ 2553 – 2557 รองประธานอาวุโส 

2558 – กนัยายน 2560 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ตุลาคม 2560 – 
ปัจจุบัน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
รว่ม 

2543 – กรกฎาคม 
2560 

กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล  ประกอบกจิการหลอมตะก ัว่ผสมและตะก ัว่
บริสุทธ์ิ 

2551 – กรกฎาคม 
2560 

กรรมการ บจ. 3เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี  ผลิตและจ าหนา่ยงานโลหะ, ขาย, ให้เชา่ และ
ให้บริการบ ารุงรักษาซอ่มแซมแบตเตอร่ี 

2553 – กรกฎาคม 
2560 

กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส  ผลิตและจ าหนา่ยเกี่ยวกบัพลาสติกทุกชนิด 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการประจ าคณะ
บริหารธุรกิจและการ
บัญชี ประเภท
ผูท้รงคณุวฒิุ           

มหาวิทยาลัยขอนแกน่  สถาบันการศึกษา 

กรกฎาคม 2561-
ปัจจุบัน 

กรรมการ บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิ
สติกส ์ 

การขนสง่และคลังสินค้าให้เชา่ 
 
 

11.นายสนัติ พฒันะเมลือง 
 
วนัท่ีได้รับแตง่ตั้ ง 
12 กมุภาพนัธ์ 2561    

40 ปริญญาโท 
คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

ทางตรง 

10,546,200 หุ้น
(4.06%) 

น้องชาย นาย
สริศ พฒันะ
เมลือง และ
น้องชาย 

บริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
2561 (กมุภาพนัธ์) - 
ปัจจุบัน 

กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต ์
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นายสนัติ พฒันะเมลือง 
(ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รามค าแหง 
 
หลักสูตร : IOD            
- Director       
Certification Program      
(DCP 253/2018) 

ทางออ้ม 
- ไมมี่ - 

นางสาวสิริณา 
พฒันะเมลือง 

บริษัททั่วไป 
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 
บจ. เอน็ไทร์ แอสเสทส ์2 ซ้ือ ขาย ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. เอน็ไทร์ แอสเสทส์ ซ้ือ ขาย ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. อมตะ ปีโตรเลียม ประกอบกจิการค้าเกี่ยวกบัพลงังาน 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. ธนเศรษฐ ์บิสซิเนส 
แอนด์  
ดีเวลลอปเมนท ์

ซ้ือ ขาย ให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ 

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท ชโูกก ุเซอิรา่ ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. ไทยโปรเกรส รับ
เบอร์ 

ผลิตชิ้นสว่นยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  
และอิเล็กทรอนิคส ์ และอ่ืนๆ 

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล ผลิตพวงมาลัยรถยนต์ ฝาครอบแตร 
และหัวเกียร์รถยนต ์

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับ
เบอร์ 
แมนูแฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตชิ้นสว่นยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  
และอิเล็กทรอนิคส ์ และอ่ืนๆ 

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

บจ. อมตะ ซัมมิท เรดด้ี 
บิลท ์

ให้เชา่และจ าหนา่ยโรงงาน 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

12. นางสาวสิริณา  
พฒันะเมลือง 
วนัท่ีได้รับแตง่ตั้ ง 
11 พฤษภาคม 2559      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

44 ปริญญาโท 
สาขาอกัษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ ์
 
หลักสูตร : IOD 

 - เลขานุการบริษัท  
 - Financial Statements 

for Directors 
(FSD26/2014) 

 - Director Certification 
Program 
(DCP227/2016) 

 - Ethical Leadership 
Program 

   (ELP9/2017) 
   หลักสูตร : TLCA 
 - Executive 
   Development 

 Program  
   (EDP15/2014) 

ทางตรง 

10,196,300 หุ้น
(3.92%) 

 
ทางออ้ม 

- ไมมี่ - 

พ่ีสาว  นาย
สริศ พฒันะ
เมลือง และ
นายสนัติ  
พฒันะเมลือง 
 

บริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
2559 (สิงหาคม) – 
2561 (กมุภาพนัธ์) 

กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต ์
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์

2559 (พฤษภาคม) – 
2561 (กมุภาพนัธ์) 

กรรมการ 

2545 - ปัจจุบัน ผูจ้ัดการทัว่ไปอาวุโส - 
สว่นงานบริหารธุรกิจ 

บริษัททั่วไป 
2555 – 2560 
(ธันวาคม) 

กรรมการ และ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ. โบลตัน คอร์ปอเรชัน่ 
(ประเทศ 
ไทย)  

ผูผ้ลิตน็อตพิเศษ ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2556 – ปัจจุบัน ผูจ้ัดการทัว่ไป – สว่น
ส านักงาน 

บจ. ซัมมิท ซูโกก ุเซอิรา่ ผูผ้ลิตน็อตพิเศษ ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2559 (พฤษภาคม) – 
ปัจจุบัน 

กรรมการ และ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

 

2559 (เมษายน) – 
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ และ 
กรรมการผูมี้อ านาจลง
นาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนูแฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตชิ้นสว่นยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
และอิเล็กทรอนิคส ์และอ่ืนๆ 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

13. นายสุทน เปรมปรี 
 
 
 

58 
 

ปริญญาตรีสาขา
รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
 

ทางตรง 
- ไมมี่ – 

 
ทางออ้ม 

- ไมมี่ - 

ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
ก.ค.2561-ปัจจุบัน ผูจ้ัดการทัว่ไปอาวุโส – 

สว่นงานคณุภาพ 
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์
2527– มิ.ย.2561 ผูจ้ัดการทัว่ไปอาวุโส - 

สว่นงานผลิต 

14. นายสวสัด์ิ สุขะอาจิณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
จุฬาลงกรณ์  
มหาวิทยาลัย 

ทางตรง 
- ไมมี่ – 

 
ทางออ้ม 

- ไมมี่ - 

ไมมี่ บริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
มิถุนายน 2561-
ปัจจุบัน 

ผูจ้ัดการทัว่ไปอาวุโส - 
สว่นงานผลิต 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต ์

สิงหาคม 2558 – 
มิถุนายน 2561 

ผูจ้ัดการทัว่ไปอาวุโส - 
สว่นงานจัดหา 

2554 - 2558    
          (มกราคม) 

ผูจ้ัดการทัว่ไป - สว่นงาน
คณุภาพ 

บริษัททั่วไป 
2558 (กมุภาพนัธ์ - 
มิถุนายน) 

ผูอ้ านวยการ สว่นงาน
ผลิต 

บจ.วาย เอส เอส (ประเทศ
ไทย) 

ผลิตชิ้นสว่นระบบกนักระเทีอน ส าหรับ
รถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 

2541 - 2554 ผูจ้ัดการฝ่ายผลิต บจ. ไทยยางกจิไพศาล ผลิตยางทางเทคนิคส าหรับผูผ้ลิตชิ้นสว่นยาน
ยนต์ 
 

15. นางกสิตา  พิทกัษ์
สงคราม 
 
 
 

36 
 

ปริญญาโท 
  หลักสูตบริหารธุรกิจ     
มหาบัณฑิต 
วิชาการบริหารและ           
พฒันาทรัพยากร  

ทางตรง 
- ไมมี่-  

 
ทางออ้ม 

- ไมมี่- 

 ไมมี่  บริษัทจดทะเบียน ไมมี่ 
2559 (พฤษภาคม) –
ปัจจุบัน 
 
 

เลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและก  าหนด
คา่ตอบแทน 
 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นางกสิตา  พิทกัษ์
สงคราม (ตอ่) 
 
วนัท่ีได้รับแตง่ตั้ ง 
14 พฤษภาคม 2555  
 
ท่ีอยูติ่ดตอ่ : 
     19/5 หมู ่3  

ต าบลบา้นสวน 
อ าเภอเมือง  จังหวดั
ชลบุรี 
20000 
 

การมีสว่นได้เสียในวาระ 
การประชมุ 
    - ไมมี่    
 
 
 
 
 
 
  
 
 

มนุษย ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
หลักสูตร :  
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   

2555 (พฤษภาคม) – 
ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2551 - 2553 

เลขานุการคณะกรรมการ
ก  ากบั ดูแลกิจการ
เลขานุการบริษัท 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ัดการ 
เลขานุการกรรมการ
ผูจ้ัดการ 

บริษัททั่วไป  
2550 - 2551 ผูช้ว่ยผูจ้ัดการฝ่ายธุรการ บจ. มารูอิ อินดัสตรี  

(ไทยแลนด์) 
ผลิตชิ้นสว่นพลาสติกส าหรับยานยนต์  

2548 - 2550 เลขา นุการผู้จั ดการฝ่าย
ผลิต 

บจ. คอบร้า อินเตอร์เนชั่น
แนล  

ผลิตและสง่ออกอุปกรณ์กีฬาทางน ้า 
 
 

 

126 



  

                                                                                                                                    127 

ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นางกสิตา  พิทกัษ์
สงคราม (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Program (SDP) 
- การใชง้านระบบ   
  SPC Straight   
  Through   
 - Basic IR Training 
- Stock Valuation  for  
   IR 
- Good Practices for   
  Analyst Presentation 
- แนวทางการจัดท า 
  รายงานการก  ากบั 
  ดูแลกจิการท่ีดี   
  ส าหรับบริษัทจด 
  ทะเบียน ปี 2556 
  โดย SEC, SET  
- การบริหารความ 
  รับผิดชอบตอ่สงัคม 
  เพ่ือการพฒันาอยา่ง 
  ยัง่ยืน ปี 2558 
- Responsible Supply  
  Chain Management  
  ปี 2558 
- การจัดท ารายงาน 
  ความรับผิดชอบตอ่ 
  สงัคม รุน่ 1 ปี 2558 
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นางกสิตา  พิทกัษ์
สงคราม (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โดยสถาบันอ่ืนๆ 
- โครงการพฒันา 
  ผูบ้ริหาร Global  
  Mini MBA รุน่ท่ี 78   
  คณะ  พาณิชยศาสตร์ 
  และการบัญชี  
  มหาวิทยาลัยธรรม 
  ศาสตร์ 
- PA (Personal   
  Assistant) training ปี  
  2558 โดย Thailand  
  Chapter Young  
  Presidents'   
  Organization Inc. 
- การจัดประชมุผูถื้อ 
  หุ้นตามหลักการ 
  ก  ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- AGM 100 
- สิทธิและหน้าท่ีของผู ้
  ถือหุ้น บนมิติ หยิน- 
  หยาง : ขาว-ด า ท าใน 
  ส่ิงท่ีถูกต้อง” 
 - PA (Personal  
  Assistant) training ปี  
  2559 (Thailand   
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ช่ือ-สกลุ 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

จ านวนหุ้นและ
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท (%)      
(ณ วันที่ 30 

ก.ย.2561) 

ความสัมพันธ์ 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นางกสิตา  พิทกัษ์
สงคราม (ตอ่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Chapter Young    
  Presidents'  
  Organization Inc.) 
- Finance for Non- 
  Finance Executive  
  (PSR Management  
  Training) 
- Rockefeller Habits  
  (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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 ในปี  2561  บริษ ัทได้จ ัดท าจดหมายข่าวท่ีน าเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษ ัทเผยแพร่ใน
หนังสือพิมพ์ท ันหุ ้น  ฉบับวัน ท่ี 21  พฤศจิกายน 2561 

การแถลงข่าวต่อส่ือมวลชน/ 
การจัดท าจดหมายข่าวทีน่ าเสนอถึงฐานะทางการเงิน 
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เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) ไดร้ับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั มี
กรรมการตรวจสอบ 4 ทา่น มีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยฯ์ มีรายนาม และจ านวนครั้ งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 
ดงัน้ี  
 
 

 
 
 
 
 
 

* นายปริญญา ไววฒันา  เป็นกรรมการตรวจสอบผูมี้ความรู้และประสบการณด์้านบญัชีและการเงิน 

 
    คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
          ในรอบปี 2561 (เร่ิมวนัท่ี 1 ตุลาคม  2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561) คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุม
รวม 4 ครั้ ง บางครั้ งไดมี้การประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีสาระส าคัญสรุป
ไดด้งัน้ี 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี เพ่ือให้ม ัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทัได้
จดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู ้สอบบญัชีว่า  งบ
การเงินดงักล่าว มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชี หลกัการบญัชี และวิธีปฏิบติั
ทางบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป รวมทั้งไดมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายบริหารเก่ียวขอ้งทกุไตรมาส 
 

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ โดยวา่จา้งผูเ้ช่ียวชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในท าหนา้ท่ีตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจ าปีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง 
การประชุม 

จ านวนคร้ัง 
การเข้าร่วมประชุม 

1 นายปริญญา    ไววฒันา*  
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
4 4 

2 นายอภินนัท ์    ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 4 4 

3 นายฉัตรชยั      เอียสกุล กรรมการตรวจสอบ 4 4 

4 นายวีรวฒัน์     ขอไพบลูย ์ กรรมการตรวจสอบ 4 3 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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อนุมติั ซ่ึงครอบคลุมระบบงานท่ีส าคญั รวมทั้งไดม้อบหมายใหติ้ดตามผลการแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องตาม
รายงานผลการตรวจสอบดว้ย เห็นวา่บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะ
ของกิจการ และไมพ่บขอ้บกพร่อง หรือจดุอ่อนเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นสาระส าคญั มีการดูแล
รักษาทรัพยสิ์นอยา่งเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วน  นอกจากน้ี ได้สอบทานระบบการ
ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ อัตราก าลัง และความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู ้จดัการ มีความเห็นว่า การตรวจสอบ
ภายในของบริษทัเป็นไปอยา่งอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล 
 

3. สอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษทัโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซ่ึงบริษทัเป็นผู ้
บง่ช้ีความเส่ียง ประเมินความเส่ียงทั้งจากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ประกอบด้วยความเส่ียงด้าน       
กลยุทธ์ ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ รวมถึงความเส่ียงท่ี เก่ียวข้องกับการจัดการข้อมูลด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเส่ียงการบริหารจดัการทางการเงิน และความเส่ียงการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ข้อบงัคับของ
หน่วยงานก ากบัดูแล โดยมีการจดัการความเส่ียง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือใหม้ ัน่ใจวา่ สามารถปฏิบติังานได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และหากเกิดเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อการ
บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร สามารถจดัการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้อย่างทนักาล  และได้
รายงานการบริหารความเส่ียงใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงความเส่ียงต่างๆ และมีความเห็นว่า บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงอย่างเพียงพอ และ
ควรเฝ้าติดตามปรับปรุงเพ่ือใหมี้การบริหารความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิผลอยา่งต่อเน่ืองยิ่งข้ึน 
 

4. สอบทานใหบ้ริษทัมีการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษทั มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องท่ีมี
สาระส าคญัในเร่ืองการไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

5. พิจารณาผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน ในการสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านการ
ทจุริต  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษทัมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการ
ทจุริต และคอร์รัปชัน่อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์  การปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู ้บริหารและพนักงาน 
ไมพ่บรายการท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดังกล่าวอย่าง
ถูกตอ้งครบถว้น  รวมทั้งไดป้ฏิบติัเป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณฯ ท่ีก าหนดอยา่งเหมาะสม 
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7. พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมผู ้ถือ
หุน้ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังานของผู ้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมา รวมทั้งความรู้ 
ความเช่ียวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษทัเพ่ือขออนุมติัท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้น
แต่งตั้งนายกฤษฎา เลิศวนา และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่ง
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 (รอบบญัชี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
ค่าสอบบญัชีรวม 1,180,000 บาท (ไมร่วมค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน 
จ  านวน 340,000 บาท) 
 
โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีระบุไว ้ในกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และมีความเห็นว่าบริษทัมีการรายงาน
ขอ้มลูทางการเงิน และการด าเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  มีระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบ
ภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และข้อ
ผูกพนัต่างๆ มีการปฏิบติักบัรายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบติังานท่ีสอดคล้องกับระบบการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได ้รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู ้สอบ
บญัชีเพ่ือแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
                                   
 
 
 
 

(นายปริญญา    ไววฒันา) 
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  าากดั (มหาชน) 
 
  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ประกอบด้วยกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเป็นอิสระ 4 ท่าน  
ลว้นเป็นผูมี้ความรู้ และประสบการณ์  ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั 

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบติัหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีระบุในกฎบตัร
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดงัน้ี 
งานดา้นการสรรหา 
1. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย โดยก าหนดจ านวน โครงสร้าง 

และ องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบติัของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขอ
อนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา ผูบ้ริหารระดบัสูงเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. พิจารณาสรรหาและเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย และผู ้บริหาร

ระดบัสูง 
4. สนบัสนุนใหบ้ริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอรายช่ือบคุคลเขา้รับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษทั  
5. ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการสรรหาตามไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
งานดา้นการก าหนดค่าตอบแทน 
1. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษทั กรรมการชุดยอ่ย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป  
2. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผู ้บริหารระดับสูง

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
3. ใหค้ าช้ีแจงและตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
4. รายงานนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56 -

1) และรายงานประจ าปีของบริษทั  
5. ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 
 
 

 
 
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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ทั้งน้ีคณะกรรมการฯ ทกุทา่นไดเ้ขา้ร่วมการประชุม  สรุปไดด้งัน้ี 

ล าดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ัง 

การประชุม 

จ านวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นายอภินนัท ์      ณ ระนอง ประธาน 3 3 

2 นายปริญญา       ไววฒันา  กรรมการ 3 3 

3 นายฉัตรชยั        เอียสกุล  กรรมการ 3 3 

4 นายวีรวฒัน์       ขอไพบลูย ์ กรรมการ 3 2 

 

 

 
(นายอภินนัท ์   ณ ระนอง) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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  เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) 
  คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  ประกอบด้วยกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู ้มี
ความรู้ และประสบการณ์  ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
  ในปี 2561 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ปฏิบติัตามกฎบตัรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการของบริษทัอย่าง
ครบถว้น  พิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบติัตาม CG Code ไปปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจของบริษทัแล้ว   และได้
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษ ัท ต า ม ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม  ซ่ึ ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม  
ทกุครั้ ง คณะกรรมการฯ ไดร้ายงาน แสดงความเห็นและใหข้อ้เสนอแนะอยา่งอิสระ  โดยส่งเสริมและติดตามความคืบหน้า
ข อ ง ก ร ะบวน ก า ร พั ฒ น า ก า ร ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร ท่ี ดี แ ล ะค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บต่ อ สั ง ค มอ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  
การพิจารณาปรับปรุงคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ  (CG Handbook) ในการประชุมครั้ งท่ี 2/2561 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 
2561 ซ่ึงประกอบดว้ยจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบายทั้งหมดของบริษทั  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  รวมทั้งใหแ้นวทาง ขอ้เสนอแนะอ่ืนท่ีจ  าเป็นเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการของบริษทั 

 
 ทั้งน้ีคณะกรรมการฯ ทกุทา่นไดเ้ขา้ร่วมการประชุม  สรุปไดด้งัน้ี 

ล าดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ัง 

การประชุม 

จ านวนคร้ัง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นายปริญญา       ไววฒันา ประธาน 2 2 

2 นายอภินนัท ์      ณ ระนอง  กรรมการ 2 2 

3 นายฉัตรชยั        เอียสกุล  กรรมการ 2 2 

4 นายวีรวฒัน์       ขอไพบลูย ์ กรรมการ 2 2 

 

 

 

 
(นายปริญญา     ไววฒันา) 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 
 

รายงานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
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 เรียน ผูถื้อหุน้ บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากดั (มหาชน) 
  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ  ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการ
บริษทั  มีกรรมการบริหารความเส่ียง 7 ทา่น มีรายนามดงัน้ี 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ัง
การประชุม 

จ านวนคร้ัง
การเข้าร่วม
ประชุม 

1 นายสริศ           พฒันะเมลือง 
(กรรมการผูจ้ดัการ) 

ประธาน 4 4 

2 นายสุทน          เปรมปรี 
(ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส - ส่วนงานคุณภาพ) 

กรรมการ 4 4 

3 นางสาวสิริณา  พฒันะเมลือง 
(ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส-ส่วนงาน
บริหารธุรกิจ) 

กรรมการ 4 4 

4 นายสวสัด์ิ        สุขะอาจิณ 
(ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส – ส่วนงานผลิต) 

กรรมการ 4 4 

5 นางสาวภทัรา   ชยัยศบรูณะ1 
(ผูจ้ดัการทัว่ไป ส่วนงานปฏิบติัการธุรกิจ) 

กรรมการ 4 4 

6 นายฮาจิเมะ       คาโตะ2 
(ผูจ้ดัการทัว่ไป ส่วนงานวิจยัและพฒันา) 

กรรมการ 3 3 

7 นางสาวชุลีกร   สุวิจิตร3 
(ผูจ้ดัการทัว่ไป ส่วนงานจดัหา) 

กรรมการ 1 1 

             1. แตง่ตั้ งต าแหนง่กรรมการ  เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม     2561 
 2. แตง่ตั้ งต าแหนง่กรรมการ  เม่ือวนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์  2561 
 3. แตง่ตั้ งต าแหนง่กรรมการ  เม่ือวนัท่ี 22 มิถุนายน    2561 
 

ในรอบปี 2561 (เร่ิมวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2561) ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 
1. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  เพ่ือให้ม ัน่ใจว่าสอดคล้อง เหมาะสม และ

สนบัสนุนใหอ้งค์กร สามารถบริหารความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. พิจารณาทบทวนกรอบบริหารความเส่ียง กระบวนการบริหารความเส่ียง ระดบัการประเมินระดับความเส่ียง 

เพ่ือใหมี้แนวทางปฏิบติังานท่ีเป็นปัจจบุนั และปฏิบติัไดส้อคคลอ้งตามแนวทางท่ีก าหนดไว  ้

รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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3. พิจารณาการจดัการความเส่ียงต่างๆ ขององค์กร ไดแ้ก่ ผลประเมินความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้าน
ปฏิบติัการ ความเส่ียงการบริหารจดัการทางการเงิน และความเส่ียงการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ข้อบงัคับของ
หน่วยงานก ากบัดูแล และการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging 
Risks) และความเส่ียงดา้นคอร์รัปชัน่  ตลอดจนพิจารณาการตอบสนองความเส่ียงโดยค านึงถึงความจ าเป็น
และเร่งด่วนในการตอบสนองความเส่ียงจากผลประเมินความเส่ียง  ระดับความเส่ียงท่ีองค์กรยอมรับได ้
(Risk Appetite) และความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจเกิดจากความเส่ียง (Risk Severity) ขององค์กร เพ่ือ
ตอบสนองความเส่ียงใหเ้หมาะสม 

 
สรุปในภาพรวม คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบติัหน้าท่ีครบถ้วนตามท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั และมีความเห็นว่าบริษทัด าเนินการ
บริหารความเส่ียงไดค้รอบคลุมกบัปัจจยัเส่ียงต่างๆ มีการก ากบั ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเส่ียง
ท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างต่อเน่ือง และมีการจัดการความเส่ียงระดับองค์กรอย่างมี
ประสิทธิผล  

 
 
 

                   (นายสริศ   พฒันะเมลือง) 
 

    (นายสริศ   พฒันะเมลือง) 
          ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
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