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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                                                                     
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 
ในปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเปล่ียนแปลงของโลกทั้งจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ ท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ไทยค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดส าหรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับ
หน่ึงของภูมิภาคอาเซียน โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นน า รวมทั้งบริษัทยังคงได้รับ
ความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ให้เป็นผู้ผลิตและออกแบบสายควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งใน
ไทยและต่างประเทศ  โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการรับรองระบบ VDA (Verband der  Deutschen 
Automobilindustrie E.V.) ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพของผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และจาก
ความท้าทายในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  บริษัทตระหนักถึงความจ าเป็นในการขยาย
ขีดความสามารถ พัฒนากระบวนการด าเนินงานบนพื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0 รองรับการเปล่ียนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกได้อย่างเท่าทัน ควบคู่กับการท างานวิจัยและพัฒนา คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วย
ลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงรักษาคุณภาพเช่นเดิม บริษัทสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับจัดการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทั้งภายในและระหว่างองค์กร
และคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาไปสู่ความส าเร็จร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 
1.1 วิสัยทัศน์และภารกิจ 

 

วิสัยทัศน ์ 

 เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก 
ภารกิจ 

 ด้านการตลาด – มุ่งสู่ตลาดโลก 

 การวจิัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ – มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบระดับโลก 

 ด้านองค์กร – มุ่งสู่ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้

 ด้านผลิตภัณฑ์ – พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลก 
 

ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ  5 ปี  และ
ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนและอนุมัติทุกรอบปีบัญชีของบริษัท   
 
ส าหรับปี 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2559  เห็นควรให้ใช้
งานฉบับเดิมต่อไปเนื่องจากยังคงเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน   
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 
บริษัทเดิมมีชื่อว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จ ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยผู้ก่อตั้งหลัก 
2 ท่าน คือนายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ านวน 4 ล้าน
บาท  
 

ต่อมาได้ร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่
ที่สุดรายหนึ่งของโลก  
 

ในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปล่ียนชื่อเป็น บริษัท  
ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) แต่สัดส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม 
 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
ปี กิจกรรม 

2558 - ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Excellence Award 2014” จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
ซึ่งเป็นรางวัลส าหรับผู้ส่งมอบชิ้นส่วนที่มีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมประจ าปี 2557 

- ได้รับรางวัล Top Supplier Award ซึ่งเป็นรางวัลส าหรับผู้ผลิตที่มีกิจกรรมลดต้นทุนทางด้านวิศวกรรม (VA/VE) ดีเด่น
ประจ าปี 2557 จากบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

- ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ TCC-HRD ระดับ Graduate ประจ าปี 2557 จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย       แปซิฟิค 
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนท่ีมีผลงานดีเด่นในการพัฒนา
ความรู้และทักษะการท างาน รวมทั้งพัฒนาความเป็นผู้น าของระดับหัวหน้างานส่วนงานผลิต 

- ได้รับรางวัลการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่นประจ าปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทท่ีสามารถจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ได้รับใบรับรองการประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมและผ่านการตรวจประเมินระดับ A ของกิจกรรมด้าน
ความปลอดภัยของบริษัทในเครือผู้ผลิตชิ้นส่วนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์  เอเชียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนู
แฟคเจอริ่ง จ ากัด ซึ่งบริษัทได้รับการประเมินอยู่ในระดบั A และได้รับเลือกให้เป็นผู้น าเสนอผลงานในการประชุม “The 
9th TCC-Safety Activity 2014 Final Conference” 

- ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามั ยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
(ระดับประเทศ) ประจ าปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จากส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี กระทรวงแรงงาน 
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ปี กิจกรรม 
2559 -  ได้รับใบรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System)” จาก กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการ

รับรองว่า องค์กรมีการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและมีการทบทวนเพื่อ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

-  ได้รับรางวัล “J.I.T. Service Parts Supplier Performance Award” ครั้งที่ 22 จาก บริษัท โตโยต้า พาร์ทเซ็นเตอร์ 
เอเชีย แปซิฟิค เป็นรางวัลทางด้านการประกันคุณภาพยอดเยี่ยม 

-  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการได้รับคัดเลือกให้เป็น “หน่วยงานต้นแบบในการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 
ภาคปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอัดอากาศ”  จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ร่วมกับสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

-  ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง “การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจ ริต” จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  

-  ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ปี 2559 (ระดับประเทศ) ประเภทรางวัลต่อเนื่องกัน 1-4 ปี ระดับทอง” จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน โดยได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 

-  ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Award 2015” จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 
ซึ่งเป็นรางวัลผู้ส่งมอบชิ้นส่วนที่มีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมประจ าปี 2558 

2560 -  ได้รับรางวัลการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยของชมรมความร่วมมือโตโยต้า 
ประจ าปี 2016 ในการประชุม The 11st TCC Safety Activity 2016 Final Conferenceโดยได้รับความไว้วางใจจาก
ชมรมความร่วมมือโตโยต้า ให้เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าและตรวจประเมินให้บริษัทในกลุ่ม Supplier 
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและข้อก าหนดลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขพ้ืนท่ีปฏิบัติงานให้เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดกับพนักงาน 

-  ได้รับรางวัลในหัวข้อ การจัดส่งดีเยี่ยมส าหรับกลุ่ม Spare Part จากบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
-  ได้รับรางวัลในหัวข้อ คุณภาพดีเยี่ยม จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
-  ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture) คือการท่ีทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจท างานอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในทุกด้านของ
การประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

-  ได้รับรางวัลคุณภาพดีเยี่ยม ประจ าปี 2016 จากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
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6% 
 

กลุ่มจุฬางกูร 
 

กลุ่มพัฒนะเมลือง 
 

อื่นๆ 
 

ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น 
 

94% 
 

41.74% 12.03% 19.29%  26.94% 

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 
    

โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนะเมลือง 
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งสามกลุ่มมีการถือหุ้น
ในบริษัทรวมเป็นจ านวน 209,678,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.71 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของ
บริษัท 
 
บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดหาจาก
แหล่งจ าหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง โดยในปี 2560 มียอดการ
ส่ังซื้ออยู่ที่ 279.49 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 19.87% ของยอดการส่ังซื้อทั้งหมด 
 
และบริษัทมีการท ารายการซื้อขายกับบริษัทซึ่งมีความสัมพันธ์กันจ านวน 17 บริษัท โดยบริษัทต่างๆ ดังกล่าวมี
กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลืองเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในปี 2560 มียอดการส่ังซื้ออยู่ที่ 448.53 ล้านบาท
ต่อปี หรือคิดเป็น 31.89% ของยอดการส่ังซื้อทั้งหมด 
 
อย่างไรก็ดี รายการซื้อขายทั้งหมดเป็นการซื้อขายตามธุรกิจปกติ มีหลักฐานการเปรียบเทียบราคา ราคาขายเป็น
ราคาตลาดที่เป็นธรรม มีเงื่อนไขทางการค้าและวิธีการช าระเงินตามปกติเช่นเดียวกับการซื้อขายกับผู้ผลิตอื่นๆ   
และไม่มีข้อสัญญาบังคับว่าจะต้องซื้อขายกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น 
 

1.5 เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ในระดับโลก ซึ่งบริษัทตระหนักว่าปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ บริษัท
จะต้องด าเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งผลิตภัณฑ์
ตลอดจนการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น   
 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
ทุนช าระแล้ว 259.80 ล้านบาท 

บริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จ ากดั 
ทุนช าระแล้ว 11.15 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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ในการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์นั้น บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อจะผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้นและ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีการพัฒนาสายการผลิตไปสู่ระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและลด
จ านวนแรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่นๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการขนส่งก็มีการพัฒนา
อยู่อย่างต่อเนื่อง 
 
อีกปัจจัยที่ส าคัญส าหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คือ การวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณท์ บริษัทได้ร่วม
ออกแบบและแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้ท าการ
วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นน าของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิศวกรรม ซึ่งเป็นการ
สานต่อวิสัยทัศน์ “เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี พร้อมตระหนักถึงความยั่งยืนของทุกภาคส่วนตลอดไป 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                                                         
โครงสร้างรายได้แยกตามผลติภัณฑ์  
บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหก้ับคู่คา้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัท
แยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2558 – 2560 ได้ดังตารางต่อไปนี้  

สายผลิตภัณฑ ์

2558 2559 2560 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้จากการขายในประเทศ 2,675 93 2,542 92 2,771 94 
- สายควบคุมรถยนต ์ 1,859 65 1,853 67 2,018 69 
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 356 12 326 12 364 12 
- ชุดควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 460 16 363 13 389 13 
- อื่นๆ - - - - - - 
รายได้จากการขายต่างประเทศ 153 5 182 7 135 5 
- สายควบคุมรถยนต ์ 9 - 14 1 8 0 
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 1 - - - - - 
- ชุดควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 1 - - - - - 
- อื่นๆ 142 5 168 6 127 4 
รายได้อื่น       
- อื่นๆ 37 1 33 1 33 1 

รวมรายได้ 2,865 100 2,757 100 2,939 100 
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ผลิตภัณฑข์องบริษทั 
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ 
1)  สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย 

-  สายควบคุมระบบตา่งๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปดิฝากระโปรงหน้า - 
หลังสายสตาร์ทเครื่องยนต์ สายคันเร่ง สายเกยีร์ เป็นต้น 

- สายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลัช  สาย
วัดรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น 

2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ แบบใช้
สายควบคุมส าหรับรถยนต์ทุกประเภท 

 

การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 
บริษัทท าการผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical 
Assistance Agreement) ระหว่างบริษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุม
ส าหรับยานยนต์ชั้นน าของประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
 
ปัจจุบันบริษัทตั้งโรงงานและส านักงานใหญ่เพื่อด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้ง 2 ประเภท อยู่ที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 50 ไร่ 56 ตาราง
วา (ประมาณ 80,224 ตารางเมตร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

พื้นที่ใช้ในการผลิต จดัเก็บและจัดส่งสนิค้า (เดิม) พื้นที่ (ตารางเมตร) 

ส่วนการผลิตสายควบคุม 
   - สายควบคมุรถยนต ์
   - สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
4,821 
1,934 

ส่วนการผลิตชดุควบคุมรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 1,404 
พื้นที่จัดเก็บและจัดส่งสินคา้ 8,640 
พื้นที่ใช้สอยร่วม 12,001 

รวม 28,800 
 

พื้นที่อืน่ๆ (เดิม) พื้นที่ (ตารางเมตร) 

พื้นที่ซ่อมบ ารงุ 3,584 

พื้นที่ส านักงานและโรงอาหาร 10,200 
รวม 13,784 
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พื้นที่ใช้ในการผลิต จดัเก็บและจัดส่งสนิค้า (ใหม่) พื้นที่ (ตารางเมตร) 

ส่วนการผลิตสายควบคุม 
   - สายควบคมุรถยนต ์
   - สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
7,503 
2,236 

ส่วนการผลิตชดุควบคุมรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 1,299 

ส่วนการจดัเตรียมชิ้นส่วนการผลิต 8,525 

พื้นที่จัดเก็บและจัดส่งสินคา้ 10,881 

พื้นที่ใช้สอยร่วม  8,958 

พื้นที่ Free  Area 9,988 

พื้นที่ Loading  Area  1,010 
รวม 50,400 

 
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1. สายควบคุมรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ (Control Cable) 
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ (Window Regulator) 

 

บริษัทท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement 
Equipment Manufacturer) เพื่อส่งให้แก่โรงงานประกอบของลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน และศูนย์อะไหล่ ซึ่งได้แก่ 
ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทต่างๆ ในเครือของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น 
โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีดังนี้ 

 

1. สายควบคุม (Control Cable) 
บริษัทท าการผลิตสายควบคุมทั้งที่ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็นอุปกรณ์ที่มี
ความส าคัญมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
อาทิเช่น ระบบเบรค ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช เป็นต้น บริษัทมียอดขาย
สายควบคุมในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 70 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศ
ร้อยละ 99.60 และเป็นการขายต่างประเทศร้อยละ 0.40  ของยอดขายรวมของสายควบคุม ทั้งนี้
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สายควบคุมของบริษัทมีดังนี้ 

 

สายควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable) 
บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนาด 1 ตัน ซึ่ง
โดยเฉล่ียแล้วในรถยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8 - 16 ประเภท ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของ
ระบบต่างๆ ในรถยนต์ เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ในรถยนต์ได้
ทุกๆ ประเภท 
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ภาพสายควบคุมหลักของรถยนตท์ี่บริษัทผลิต 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

นอกจากสายควบคุมดังแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ควบคุมระบบอ่ืนๆ 
ของรถยนต์  อาทิ  สายโช้ค สายปรับเบาะที่นั่ ง  สายล็อคประตู  สายควบคุมกระจกมองข้าง  สาย
เครื่องปรับอากาศ และสายไมล์/วัดความเร็ว สายเข็มขัดนิรภัย  สายประตูท้าย  เป็นต้น 

 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมียอดการจ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
 2558 2559 2560 

ในประเทศ 1,859 1,853 2,018 

ต่างประเทศ 9 14 8 

รวม 1,866 1,867 2,026 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) (7) 0 9 
 

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) 
บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นทุกประเภท ซึ่งโดยเฉล่ียแล้วในรถจักรยานยนต์ 1 
คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8 ประเภทซึ่งท าหน้าที่ควบคุมการท างานของระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ 
เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ท้ังนี้ บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ในรถจักรยานยนต์ได้ทุกประเภท 

 

ภาพสายควบคุมหลักของรถจักรยานยนต์ที่บริษัทผลิต 
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ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมียอดการจ าหน่ายสายควบคุมรถจกัรยานยนต์ ดังนี ้
หน่วย : ล้านบาท 

 2558 2559 2560 
ในประเทศ 356 326 364 

ต่างประเทศ 1 0 0 

รวม 357 326 364 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) (13) (9) 12 

 
2.  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด  - ปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้ความส าคัญในการท าตลาด เนื่องจากสามารถใช้ได้กับรถทุกชนิด และทุกขนาด 
บริษัทมียอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 13 ของ
ยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศเกือบทั้งหมด 

 

แผนภาพแสดงชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคมุ 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมียอดการจ าหน่ายสายควบคุมรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
 2558 2559 2560 

ในประเทศ 460 363 389 

ต่างประเทศ 1 0 0 

รวม 461 363 389 

อัตราการเติบโต (ร้อยละ) 112 (21) 7 

  
สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

การออกแบบรถยนต์ในปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงและพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลาย สายควบคุมก็
เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอดีต สายควบคุมจะเป็นระบบ
จักรกล (Mechanic) แต่ปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จะถูกออกแบบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซึ่งมี
ข้อดีกว่าระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดขั้นตอนการประกอบสายควบคุม ระบบการควบคุมมีความแม่นย า
มากขึ้น แต่ในทางกลับกันก็มีข้อเสียที่ตามมา เช่น ต้องเพิ่มการติดตั้งสายไฟและสายสัญญาณจ านวนมาก 

X-arm Types Arm and Sector Types Cable and Drum Types 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

- 10 - 
 

และแม้ว่าในแง่การพัฒนาและภาพลักษณ์ของรถยนต์จะดูทันสมัยและซับซ้อนยิ่งขึ้น     แต่ต้นทุนราคาและ
ปัญหาทางด้านเทคนิคก็ยังเป็นปัจจัยที่ท าให้การเลือกใช้สายควบคุมแบบเดิมยังเป็นทางเลือกที่ผู้ผลิตส่วน
ใหญ่คงนิยมอยู่ 

 
2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
ก) นโยบายการตลาด 
 เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เพื่อรักษาผลก าไรตามเป้าหมายของบริษัท 
 รักษาความพึงพอใจลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงสุดทั้งในด้านราคา การบริการ คุณภาพและจัดส่ง  

 
2.2.1  กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทได้ด าเนินธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 39 ปี และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 21 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้า
มาอย่างต่อเนื่อง โดยในการด าเนินงานท่ีผ่านมาบริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

1) มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 
บริษัทยังคงให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์หลัก ในส่วนของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และราง
กระจกหลังรถกระบะ โดยพยายามเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐาน
การตลาดที่มีอยู่ โดยจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน าหลายรายเริ่มใช้ระบบ
สายเคเบิลส าหรับชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในรถรุ่นใหม่มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความส าเร็จในการขยายส่วน
แบ่งตลาดจากหลายโครงการ  
 
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งจะเปล่ียนมาใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมการท างานใน
รถยนต์มากขึ้น จะส่งผลให้ ตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ 
สายเบรค สายเกียร์ สายเปิดฝาถังน้ ามัน และอื่นๆ ซึ่งรถยนต์บางค่ายได้เริ่มปรับเปล่ียนดีไซน์ไปแล้วในรุ่น
ปัจจุบัน และรุ่นใหม่ที่ก าลังจะเปิดตัวในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปล่ียนไป ในปี 2560 ที่
ผ่านมา บริษัทจึงจัดตั้งทีมวิศวกรเพื่อท าการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของกลุ่ม
วิศวกรออกแบบภายใน และ ร่วมกับสถาบันผู้ช านาญการในด้านต่างๆ เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่
ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า และ รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door) 
และ ชุดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate) รวมถึง รางยกกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ประกอบส าเร็จกับชุด
ประตู (Integrated Window Regulator or Door Module)  
 
โดยในปี 2561 นี้ ทางบริษัทได้ก าหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าหลักอันได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ ทั้งนี้ ทางบริษัทมุ่งเน้นที่
จะน าเอาความช านาญด้านวิศวกรในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้ามาใช้ในการน าเสนอและมีส่วนร่วม 
ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนารถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆกับลูกค้า ส าหรับรถรุ่นใหม่ ที่ก าลังจะเปิดตัวในอีก 3-4 ปีข้างหน้า  
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รวมถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหมเ่ป็นโปรเจค localize เพื่อเป็นแนวทางลดต้นทุนให้กับคู่ค้าของบริษัทอีก
ด้วยจากการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีลูกค้าหลายราย เริ่มก่อตั้ง R&D center ที่
มีบทบาทมากขึ้นในประเทศไทยและดว้ยความสัมพันธ์อันด ีจึงท าให้บริษัทมีโอกาสที่จะผลักดันนโยบายนี้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 

2) มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
แม้บริษัทจะมีกิจกรรมลดต้นทุนโดยการวิเคราะห์คุณค่าทางวิศวกรรม (VA/VE หรือ Value Analyses/ 
Value Engineering) แต่บริษัทก็ตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด จากเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงท าการพัฒนาคุณภาพการผลิตมาโดยตลอด การที่บริษัทสามารถ
รักษามาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้การผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีของ
เสียระหว่างผลิตน้อย ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ าลงด้วย 
 

3) มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้า 
บริษัทให้ความส าคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นหลักการบริการลูกค้าสัมพันธ์ 
(Customer Relation Management : CRM) ด้วยการศึกษาความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน คือ 
คุณภาพ ราคา และการส่งมอบ (Quality, Cost, Delivery) เพื่อบริหารจัดการให้สอดคล้องและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีสัมพันธ์ภาพท่ีดีต่อกัน โดยมีการก าหนดระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งน ามาวิเคราะห์และก าหนดแผนการปรับปรุงร่วมกัน เพื่อสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังได้ก าหนดแผนการออกเยี่ยมพบลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และ
น าข้อเสนอแนะของลูกค้ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งพนักงานไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้พนักงานเข้าใจความต้องการและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งการร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อไป 
 

4) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงต่อเวลา 
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการเป็นปัจจัยที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์  ซึ่ง บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะน าระบบ Toyota 
Production System (TPS) ซึ่งเป็นระบบท่ีคิดค้นโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น มาใช้ในกระบวนการ
ผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในโครงการต่างๆที่จะเป็น
การยกระดับมาตรฐานการบริการโดยเฉพาะ เพื่อลดข้อผิดพลาดด้านการจัดส่งและ เพิ่มการจัดส่งตรง
เวลา อาทิ การเพิ่มจุดตรวจสอบด้านคุณภาพก่อนส่งงาน เพื่อป้องกันปัญหาหลุดรอดไปที่ลูกค้า รวมถึง
การน าเอา WMS (Warehouse Management System) และระบบ Barcode ซึ่งได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 
2557   
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5) มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ 
การท่ีบริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ
เช่น ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น การท าสัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค และยังมีผู้ผลิต
ชิ้นส่วนประกอบรายย่อยทั้งในและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุน ท าให้ สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มี
คุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้บริษัทได้รับการยอมรับในด้าน
มาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากลูกค้าตลอดมา 

 
6) กลยุทธ์ด้านการก าหนดราคา 

ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ท าให้บริษัทต้องท าการควบคุมต้นทุนการ
ผลิตให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
 

ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้มีการลดต้นทุนทั้งจากกิจกรรมภายใน โดยการจัดกิจกรรม Kaizen กับทุกส่วนงาน
อย่างต่อเนื่องทุกปี และ การลดต้นทุนจากการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนให้มีความสามารถที่จะด าเนินการด้วย
ต้นทุนต่ า เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ จะช่วยให้บริษัทสามารถก าหนดราคา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ 
 

7) กลยุทธ์การพัฒนาชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Parts) 
บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้มากขึ้น เพื่อที่จะลดการส่ังซื้อวัตถุดิบน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้ต้นทุนต่ าลง และบริษัทมีความยืดหยุ่นในการใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขัน 
และการวางแผนผลิตชิ้นส่วนรุ่นใหม่ๆ ในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยลดความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนด้วย 
อีกประการหนึ่งการได้ศึกษาข้อมูลของคู่แข่งและท าการวิเคราะห์การเปรียบเทียบราคา จะช่วยเพิ่มการ
พัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันได้   

 
2.2.2  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ในปี 2560 บริษัทมียอดขายรวมทั้งส้ินจ านวน 2,905 ล้านบาท โดยเมื่อแบ่งสัดส่วนยอดขายแยกตามยี่ห้อ
ของลูกค้า (รวมยอดขายให้แก่ศูนย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย) จะสามารถ
แบ่งได้ตามแผนภูมิวงกลมดังนี้  
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดังนี้ 
1.  ผู้ผลิต 

กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ปรับประมาณการการผลิตรถยนต์ปี 2560 ใหม่อยู่ที่ 1.93 ล้านคัน จากเดิม
คาดไว้ที่ 2 ล้านคัน เนื่องจากคาดวา่การผลิตเพื่อส่งออกปีน้ีจะลดลงอยู่ที่ 1.1 ล้านคัน จากเดิมคาดไว้ที่ 1.2 ล้านคัน และ
ลดลงจากปีก่อนที่ผลิตได้ 1.16 ล้านคันท้ังนี้ การพิจารณาปรับประมาณการผลิตรวมที่ลดลงเป็นไปตามภาวะการส่งออก
รถยนต์ส าเร็จรูปชะลอตัว เห็นได้จากการส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป 7 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค. -ก.ค.2560) ลดลงจากช่วง
เดียวกันปีก่อน 9.73% มาอยู่ที่ 626,421 คัน ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย ตลาด
แอฟริกา และตลาดอเมริกาเหนือ  

 

ขณะที่ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้น นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น ราคาสินค้า
เกษตรปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งการส่งออกที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง ทางส.อ.ท.จึงมั่นใจว่ายอดผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศปี 
2560 จะสามารถผลิตได้ 830,000 คัน จากก่อนหน้านี้ปรับลดประมาณการลงไปอยู่ที่ประมาณ 800,000 คัน  
 

แม้ว่าประมาณการการผลิตรถยนต์ภาพรวมในปี 2560 มีแนวโน้มที่จะลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากยอดส่งออกที่ลดลง 
แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ส่อเค้าไปในทางที่ดีขึ้น ทางบริษัทยังคงตั้งเป้าที่จะเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยยัง
มุ่งเน้นที่จะขยายตลาดส าหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และต่อยอดธุรกิจ
เพิ่มจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ทางบริษัทก าลังพัฒนา เช่น ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door) และ ชุดเปิดประตู
หลังไฟฟ้า (Power Lift Gate) โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยังคงเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน าต่างๆ ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า 
ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด, บริษัท นิสสันมอเตอร์ ไทยแลนด์ จ ากัด, บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ไทยแลนด์ จ ากัด และ
บริษัทฟอร์ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จ ากัด เป็นต้น ซึ่งลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าของบริษัทมาเป็นเวลานาน และมีนโยบายใน
การใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตทั้งส าหรับรถยนต์นั่งในกลุ่มอีโคคาร์ รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ และรถเพื่อการ
พาณิชย์  โดยในปีนี้ยังมีแผนท่ีจะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆ อีกหลายรุ่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ท าให้มีโอกาสในการขยายสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น 
 

นอกจากนั้น โอกาสขยายตลาดจากกลุ่มผู้ผลิตจากค่ายยุโรปยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก หลายค่ายอาทิ โฟล์คสวา
เกน และ บีเอมดับบลิว ได้ก าหนดนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนในการจัดหาชิ้นส่วนจากภูมิภาคเอเชียและจากประเทศไทย
ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพในการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์สูงในภูมิภาคนี้  โดยบริษัทโฟล์คสวาเกนได้มี
การโยกย้ายส านักงานทีมงานจัดซื้อส าหรับภูมิภาคอาเซียนจากประเทศมาเลเซียมาที่ประเทศไทยเพื่อให้มีการผลักดัน
อย่างจริงจัง จึงท าให้บริษัทมีโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นด้วย 
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ผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2556 – 2560) มีดังนี้ 
บริษัทผู้ผลิตรถยนต ์ รุ่นรถยนต ์

 
 

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

 
 

 

- City, Jazz, Civic, Accord, CR-V, Brio, Amaze 
- Jazz Hybrid, Mobilio, HR-V, BR-V 

 
 

 

- Space Wagon, Lancer Cedia, G-Wagon, Triton, Fuso, Pajaro sport, 
Lancer EX, Mirage, Atttrage 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 - Ford Fiesta, Ford Focus, Ranger, Everest, Eco-sport 

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

 
- Corolado, TrailBlazer, Captiva 

 
-  Swift, Ciaz, Celerio 

 
-  Xenon 
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กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ 
ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเล็กน้อย ในปี 2560 โดยล่าสุด ส.อ.ท. ได้ปรับเพิ่มประมาณการ
การผลิตรถจักรยานยนต์ปี 2560 เป็น 2.2 ล้านคัน จากเป้าหมายเดิมคาดไว้ที่ 2.15 ล้านคัน เนื่องจากประมาณการการ
ผลิตเพื่อจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 50,000 คัน อยู่ที่ 1.85 ล้านคัน ขณะที่ยอดการผลิต
รถจักรยานยนต์เพื่อส่งออกยังคงไว้ที่ 300,000 คัน   กลุ่มลูกค้าของบริษัทส าหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 
ได้แก่ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศอยู่ถึง ร้อยละ 80,  บริษัท ไทยยามาฮ่า 
มอเตอร์ จ ากัด ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศที่ร้อยละ 13, บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด และบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ 
เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 2   
 

บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด คิดเป็นร้อยละ 9 ของยอดขายรวม 
เนื่องจากเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทย  ซึ่งในปีที่ผ่านมาและปี 2561 บริษัทไทยฮอนด้าตั้งเป้าที่จะเปิดตัว
จักรยานยนต์รุ่นใหม่อีกเกินกว่า 10 รุ่น เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ทางบริษัทมีโอกาส
ทางการขายมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่ม
มากขึ้น โดยในปีนี้ ทางบริษัทได้มีโอกาสเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับ มอเตอร์ไซด์ ดูคาติ (Ducati) จากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็น
โปรเจค Localize โดยทางดูคาติต้องการที่จะเพิ่มสัดส่วนชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศไทย (Local Content) เพื่อสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี จึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจส าหรับกลุ่มสายมอเตอร์ไซด์  
 
ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2556 - 2560) มีดังนี้ 

บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต ์ รุ่นรถจักรยานยนต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 

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

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

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

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

MonkeyRK-125, Mini Classic, Infinity 
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2.  ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์  
 กลุ่มลูกค้าศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นลูกค้าต่อเนื่องจากกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

เนื่องจากเป็นส่วนของการบริการอะไหล่และซ่อมบ ารุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย การขยายตัวของ
ลูกค้ากลุ่มนี้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

 
 บริษัทมีทีมการตลาดที่มีประสบการณ์ในการขายโดยตรงและมีการบริการหลังการขายเป็นของตนเอง  โดยเจ้าหน้าที่

การตลาดของบริษัทจะท าการหารายชื่อและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ซึ่งมีทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นบริษัทในเครือและ
กลุ่มเป้าหมายใหม่  จากนั้นจะส่งทีมการตลาดซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรมในเรื่องผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีเข้าไป
ติดต่อ โดยบริษัทได้เน้นถึงความส าคญัของบริการหลังการขาย เจ้าหน้าที่การตลาดจะเข้าเยี่ยมเยียนและพบปะกับลูกค้า
อย่างสม่ าเสมอเพื่อรับทราบปัญหาและน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงสุดตามที่ลูกค้าคาดหวัง 

 
 2.2.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทมีช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

 การจัดจ าหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM (Original 
Equipment Manufacturer) ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตาม
แบบ (Specification) ที่ผู้ผลิตก าหนดไว้ในแต่ละรุ่น และท าสัญญากับผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิต
แต่ละรุ่น  ซึ่งมีระยะเวลาการผลิตประมาณ 4 - 8 ปี ส าหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี ส าหรับรถจักรยานยนต์  

 การจัดจ าหน่ายสายควบคุมและชดุควบคุมรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์หรือชิน้ส่วน (Components) ของ
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM ให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
และ รถจักรยานยนต์ (Second Tier) เพื่อผลิตเพิ่มเติมก่อนส่งให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ต่อไป โดยเป็นการผลิตตามค าส่ังซื้อของผู้ผลิตชิ้นส่วนน้ันๆ 

 การจัดจ าหน่ายสายควบคุมและชดุควบคุมรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ให้แก่ศูนย์อะไหล่ของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในลักษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ช่องทางเดียวกัน
กับการจัดจ าหน่ายในลักษณะ OEM เนื่องจากเป็นการจ าหน่ายให้แก่ศูนย์บริการของผู้ผลิตรถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์แต่ละราย ทั้งนี้จะเป็นการจัดจ าหน่ายตามใบค าส่ังซื้อเป็นครั้งๆ ไป 

 

ในปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากับร้อยละ  95 ต่อร้อยละ 5 
โดย มีการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย จีน อินเดีย เวียดนาม ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย บราซิล 
เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ฮังการี ปากีสถาน และ อียิปต์ 
 

ทั้งนี้ ในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์  บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการ
คัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดย
จะเปิดให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยการน าเสนอแบบและราคาของ
ชิ้นส่วนส าหรับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เป็นรุ่นๆ ไป  
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 2.2.4  ยอดการผลิตปี 2560 และแนวโน้มการผลิตปี 2561 
ปี 2560 
ในปี 2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ตั้งเป้าหมายการผลิตรถยนต์ที่ 2 ล้านคัน 
อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านมา 7 เดือน ส.อ.ท. จ าต้องปรับเป้าผลิตลดลงเหลือเพียง 1.93 ล้านคัน โดย
ปรับลดลงจากยอดประมาณการการผลิตเพื่อส่งออก จาก 1.2 ล้านคัน เหลือเพียง 1.1 ล้านคัน จากยอด
ส่งออกที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักยังคงซบเซา ประกอบกับตลาดตะวันออก
กลางมีนโยบายลดการน าเข้ารถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซ CO2 อย่างไรก็ตาม 
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามล าดับ โดยภาพรวมยอดขายในประเทศ 7 เดือน สูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 10 จึงคาดการว่าจะสามารถขยายตัวได้ถึง 830,000 แสนคันในปีนี้  
 
ปี 2561 
อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยในปี 2561-2562 คาดว่าจะมีทิศทางดีขึ้น ซึ่งเป็นอานิสงส์จาก การจ าหน่าย
รถยนต์ที่คาดว่าจะกลับมาเติบโตทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ตั้งแต่ปี 2561 โดยคาดว่าจะ
เติบโต ในอัตราร้อยละ 4-6 หรือมีปริมาณการ ผลิตอยู่ที่ 1.98-2.02 ล้านคัน และในปี 2562 ขยายตัวร้อย
ละ 3-5% มียอดผลิตที่ 2.06-2.10 ล้านคัน (ข้อมูลจากการวิจัยของธนาคารกรุงศรี สิงหาคม 2560) 
 

ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวมาจากปัจจัยหนุนด้านเศรษฐกิจในประเทศที่คาดว่าฟื้นตัวดีขึ้นเป็นล าดับซึ่งจะ
มีผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและก าลังซื้อภาคครัวเรือนปรับดีขึ้น  นอกจากนั้น รถยนต์ในโครงการรถคัน
แรก ซึ่งมีอายุครบ 5 ปี หรือทยอยพ้นก าหนดห้ามซื้อขายตามเงื่อนไขของ โครงการฯ ตั้งแต่ปลายปี2559 
เป็นต้นมา ดังจะเห็นได้จากยอดขายในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นในปี 2560 และ ค่ายรถหลายค่าย ทยอย
เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นตลาดรถยนต์ในประเทศได้อีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา
มีรถยนต์โมเดลใหม่เปิดตัว ในตลาดในระยะ 1-3 ปีข้างหน้าไม่ต่ากว่า 20 รุ่น อาทิ Toyota (รุ่น C-HR, 
Camry, Vios) Honda (รุ่น CRV, Accord, Civic, City) Nissan (รุ่น Note, Kick และ ปิคอัพดัดแปลง) 
และ MG (GS Crossover) เป็นต้น ในส่วนของตลาดส่งออกที่อาจจะหดตัวร้อยละ 6-8 ในปี 2560 มี
แนวโน้มที่จะกลับมาเติบโตได้ในปี 2561 เนื่องจากการส่งออกรถอีโคคาร์เฟส 2 ตามเงื่อนไขขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI รวมทั้งมีโอกาสส่งออกไปยังตลาดออสเตรเลียเพิ่มขึน้หลังฐานการผลิตรถยนต์
ในประเทศออสเตรเลียทยอยปิดตัว  

 
ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  
 ในปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์ใช้นโยบายจัดซื้อแบบ Global Sourcing ซึ่งจะเปรียบเทียบราคาชิ้นส่วนวัตถุดิบจาก

ผู้ผลิตในแหล่งต่างๆ ทั่วโลก แม้ว่าจะท าให้มีโอกาสที่จะขายสินค้าได้มากขึ้น แต่ก็มีโอกาสที่จะถูกคู่แข่งแย่งชิง
ลูกค้าได้ในเวลาเดียวกัน ในระยะ 2-3 ปีท่ีผ่านมา ผู้ผลิตรถยนต์หลายค่าย ด าเนินนโยบายการเปรียบเทียบราคา 
เป็นกิจกรรมหลัก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย จีนและอินเดีย โดยนอกจากจะเทียบ
ราคาชิ้นส่วนกับรถรุ่นใหม่ที่ก าลังพัฒนา ยังขยายผลมายังรถยนต์รุ่นที่ผลิตอยู่ปัจจุบัน เพื่อท าให้ภาพรวมต้นทุน
ต่ าลงโดยเร็วที่สุด ซึ่งท าให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน เข้าสู่ภาวะการแข่งขันด้านราคาที่มีความเปล่ียนแปลงรวดเร็ว มีความ
แตกต่างด้านราคาค่อนข้างสูง และ หลากหลายปัจจัยจากคู่แข่งแต่ละประเทศ ผู้ผลิตชิ้นส่วน จึงต้องหาแนวทาง
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ในการพัฒนาต้นทุนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบให้ลดลงอย่างรวดเร็วตามแนวโน้มของผู้ผลิตรถยนต์ รวมถึง
การปรับปรุงคุณภาพ ราคาและความสามารถในการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทด้วย  

 
 ศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นทางออกหนึ่ง ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะการได้ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตรถยนต์ในระยะเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะ
ท าให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนสามารถน าเสนอแนวทางการลดต้นทุนไปพร้อมๆกับการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ รวมถึงการ
เลือกใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศในการน าเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าในราคาที่ดีกว่า นอกจากนั้น ยังสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ ในการน าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เปล่ียนจากระบบ
ก าลังเป็นระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  

 
อย่างไรก็ตาม ในภาวะการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ความสามารถในการจัดส่งและการดูแลคุณภาพยังคงเป็น
ส่ิงที่ผู้ผลิตรถยนต์ให้ความส าคัญ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ฐานการผลิตแห่งเดียวส าหรับส่งชิ้นส่วนให้กับประเทศ
ต่างๆ จะต้องควบคุมให้มีปริมาณสินค้าคงคลังอย่างเพียงพอ การบริหารการจัดส่งเพื่อรองรับการผลิตแบบ Just-
in-time การปรับปรุงความสามารถในด้านภาษา ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคในการติดต่องานข้ามประเทศ และต้อง
ค านึงถึงกรณีมีแก้ไขปรับปรุงด้านคุณภาพ จะไม่สามารถท าได้รวดเร็วเท่ากบัการจัดซือ้ภายในประเทศ  ดังนั้น แม้
ราคาของหลายประเทศจะต่ ากว่าของประเทศไทย แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยดังกล่าวร่วมกัน พบว่า สินค้าที่ผลิตจาก
ประเทศไทยมีราคาสูงกว่าอินเดียและจีน แต่ราคาและคุณภาพยังเป็นรองญี่ปุ่น ส่วนการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ใน
จุดศูนย์กลางของอาเซียนถือเป็นข้อได้เปรียบ โดยผู้ผลิตรถยนต์สามารถใช้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าภายใน
ภูมิภาคได้ จึงเห็นว่า ส าหรับในกลุ่มประเทศอาเซียน อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
และมีโอกาสขยายตลาดมากพอสมควร 
 

เปรียบเทียบคู่แข่งในภาพรวม 
จากภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านราคา บริษัทจะมุ่งการลดต้นทุน
และหาทางปรับปรุงราคา ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาสิทธิประโยชน์
ทางภาษี เพื่อช่วยลดต้นทุนส าหรับชิ้นส่วนท่ียังคงต้องน าเข้าจากต่างประเทศอยู่   
 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและแข่งขันราคา บริษัทได้น าเอาความช านาญด้านวิศวกรในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
มีมาหลายปี เข้ามาใช้ในการน าเสนอและมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนารถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆกับลูกค้า ส าหรับรถ
รุ่นใหม่ ที่ก าลังจะเปิดตัวในอีก 3-4 ปีข้างหน้า โดยปัจจุบันมีลูกค้าหลายราย เริ่มก่อตั้ง R&D center ที่มีบทบาท
มากขึ้นในประเทศไทย  ซึ่งท าให้บริษัทสามารถที่จะผลักดันนโยบายนี้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น 
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายชนิดร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง ยังคงท าอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบรับความต้องการที่เปล่ียนไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งหันมาเน้นการลดมลพิษ (Green 
Environment) ตัวอย่างเช่น ใช้ระบบเบรคไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับชุดควบคุมรางกระจกรถยนต์ ซึ่ง
โครงการเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลดต้นทุนการผลิต  
 

ดังนั้น หากพิจารณาในหลายๆปัจจัย บริษัทยังมีข้อได้เปรียบคู่แข่งหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความช านาญ 
(Know-how) จากผู้ร่วมทุนและทีมวิศวกรที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง มีเครื่องจักรทันสมัย และศูนย์ทดสอบ
ครบวงจรที่ใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา 
ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก ใน ปี 2559 ไทยมีปริมาณการ
ผลิตรถยนต์ทุกประเภทมากเป็นอันดับ 12 ของโลก อันดับ 5 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของอาเซียน ขณะที่ขนาด
ตลาดรถยนต์ทุก ประเภทในไทย (พิจารณาจากยอดจ าหน่าย) เป็นอันดับ 19 ของโลก อันดับ 6 ของเอเชีย และ
อันดับ 2 ของอาเซียน โดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งการผลิต ราว 70% ของก าลังการผลิตรถยนต์ทุกประเภท
ในไทยที่มีประมาณ 3.8 ล้านคันในปี 2559 ทั้งนีก้ารผลิตรถยนต์นั่งและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทยมีสัดส่วน
ใกล้เคียงกันในปัจจุบัน  
 

ผลกระทบจากโครงการรถคันแรกที่ดึงอุปสงค์ (Demand) ในอนาคต หรือความต้องการซื้อรถยนต์ในระยะ 3-4 ปี 
ล่วงหน้ามารวมไว้ภายในช่วงระยะเวลาโครงการฯ ท าให้ยอดจ าหน่ายรถยนต์ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.7-0.8 
ล้านคันต่อปี และตลาดรถยนต์ภายในประเทศมภีาวะการแขง่ขันรุนแรง จะเห็นได้จากส่วนแบ่งการตลาดของค่าย
รถยนต์มีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก อาทิ โตโยต้า มีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศลดลงอย่างมีนัยยะ 
ในขณะที่ค่ายรถยนต์อื่นๆ ได้แก่ อีซูซุ ฮอนด้า มิตซูบิชิ มาสด้าและฟอร์ด มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากการ
เปิดตัวโมเดลใหม่ๆ เข้ามาแข่งขัน 

 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต (ทั้งในและต่างประเทศ) 
ในปี 2560 - 2562 ที่คาดว่าน่าจะเป็นปีท่ีตลาดรถยนต์ในประเทศจะฟื้นตัวขึ้นตามล าดับ อย่างไรก็ตามจะน ามา
ซึ่งภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่าย
ก าหนดนโยบายโดยมุ่งเน้นการลดตน้ทุนการผลิตเป็นหลัก รวมไปถึงการเปรียบเทียบราคาและน าเข้าชิ้นส่วนจาก
กลุ่มประเทศ AEC จีนและอินเดีย มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่มีก าแพงภาษี ซึ่งมีผลกระทบกับผู้ผลิตชิ้นส่วน
ในประเทศไทยที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง  
 

การจับมือกันของค่ายญี่ปุ่นหลายค่ายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การแข่งขันในระดับ Global มีความเข้มข้นขึ้นในทุก
ด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนารถรุ่นต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดยในปีที่ผ่านมานิสสันได้ซื้อหุ้นของมิตซูบิชิมอเตอร์ 
มีแนวโน้มว่า ทั้งสองค่ายจะท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ส าหรับรถปิคอัพรุ่นต่อไป โดยจะเป็นการ
เพิ่มความแข็งแกร่งของ supply chain network และรวมถึงการร่วมมือกนัพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ในขณะ
ที่ มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่นบรรลุข้อตกลงร่วมกับอีซูซุ มอเตอร์สในการพัฒนารถปิคอัพเจนเนอเรชั่นต่อไป
ร่วมกัน ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายจะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของอีซูซู และช่วยรักษา
ความแข็งแกร่งในการตลาดของมาสด้า 
 

ในด้านการส่งออก ปี2561-2562 คาดว่าการส่งออกจะกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 ต่อปีหรือคิดเป็น1.13-
1.16 และ 1.18-1.20 ล้านคันตามล าดับ ซึ่งจะเป็นผลจากโครงการส่งเสริมการผลิต Eco-car ที่ทยอยครบก าหนด 
มีผลให้บริษัทรถยนต์ในไทยที่ขอส่งเสริมการลงทุนต้องเร่งผลิต Eco-car ให้ครบตามเงื่อนไขของ BOI ที่ 1 แสน
คัน ท า ให้บริษัทรถยนต์จ าเป็นต้องขยายการส่งออก โดยค่ายรถที่คาดว่าจะต้องเร่งส่งออกตามเงื่อนไขดังกล่าว 
อาทิ มิตซูบิชิ ซูซูกิ โตโยต้า และ มาสด้า นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีโอกาสขยายการส่งออกรถยนต์ไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ AEC และ โอกาสในการส่งออกตลาด
ออสเตรเลีย เนื่องจาก Toyota มีแผนจะลดก าลังการผลิตรถยนต์ของฐานการผลิตในออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2560 
และ คาดว่าจะปิดฐานการผลิตในออสเตรเลียทั้งหมดในปี 2562  
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ในส่วนของนโยบายภาครัฐ ซึ่งได้มีการวางแผนทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ส าหรับการผลักดันอุตสาหกรรม
รถยนต์ EV (Electric Vehicles) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์
ไทยโดยรวม ซึ่งจะมีผลให้บริษัทรถยนต์ในประเทศไทยต้องเริ่มวางแผนปรับเปล่ียนนโยบายการผลิตรถยนต์อีก
ครั้ง โดยมีแนวโน้มที่ผู้ผลิตจะลงทุนพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นล าดับ ประเทศ
ไทยซึ่งถือได้ว่า เป็นฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนส าคัญแห่งหนึ่งของโลก และมีห่วงโซ่การผลิตที่ครอบคลุม
การผลิตชิ้นส่วนที่หลากหลาย ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศจึงต้องเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะต่อยอดและยกระดับไปสู่เทคโนโลยีรถยนต์
ไฟฟ้า EV ในอนาคต       

 
ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม    

 รถยนต์ รถจักรยานยนต ์

 
ปี 

ยอดผลิต 
(คัน) 

ยอดขายใน
ประเทศ 
(คัน) 

ยอดส่งออก 
(คัน) 

อัตรา 
การเติบโตของ
ยอดผลิต (%) 

ยอดผลิต 
(คัน) 

ยอดขายใน
ประเทศ 
(คัน) 

ยอดส่งออก 
(คัน) 

อัตรา 
การเติบโตของ
ยอดผลิต (%) 

2558 1,913,002 799,632 1,204,895 2 1,807,325 1,639,090 939,980 (2) 

2559 1,944,417 768,788 1,188,515 2 1,820,358 1,738,231 924,917 1 

2560* 1,477,744 629,004 848,740 (32) 1,552,667 1,283,550 269,115 (17) 

 * ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)       
 ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ณ วันที่  30 กันยายน  2560 
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2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ก)  การจดัให้ได้มาซื่งผลติภัณฑ์เพื่อจ าหน่าย  

การผลิต (จ านวนโรงงาน และก าลังการผลิตรวม) 
บริษัทมีก าลังการผลิตและอัตราการใช้ก าลังการผลิตในชว่งปี 2558 - 2560 ดังตารางต่อไปนี้  
 2558 2559 2560 
สายควบคุมรถยนต ์    

ก าลังการผลิต (เส้น) 54,226,400 54,226,400 51,056,232 
การผลิตจริง (เส้น) 28,698,082 26,602,771 31,163,716 
อัตราการใชก้ าลังการผลิต (ร้อยละ) 53% 49% 61% 

สายควบคุมรถจกัรยานยนต ์    
ก าลังการผลิต (เส้น) 26,227,632 26,227,632 22,342,632 
การผลิตจริง (เส้น) 7,854,746 7,479,386 8,177,777 
อัตราการใชก้ าลังการผลิต (ร้อยละ) 30% 29% 37% 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์    
ก าลังการผลิตรวม (ชุด) 3,921,600 3,921,600 4,674,876 
การผลิตจริง - แบบใช้สายควบคมุ (ชุด) 860,749 1,327,779 1,361,048 
อัตราการใชก้ าลังการผลิต (ร้อยละ) 22% 34% 29% 

ยอดรวมทกุผลิตภัณฑ ์    
ก าลังการผลิตรวม (ชุด) 84,375,632 84,375,632 78,073,740 
การผลิตจริง - แบบใช้สายควบคมุ (ชุด) 37,413,577 35,409,936 40,702,541 
อัตราการใชก้ าลังการผลิต (ร้อยละ) 44% 42% 52% 
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ขั้นตอนการผลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
การผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีขั้นตอนการผลิตที่เหมือนกันทุกประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 
ขั้นตอน หลัก ดังนี ้
1.    ขั้นตอนการผลิตสายนอก  เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบ โดยน าลวดกลมที่มีคุณภาพและขนาดตามความต้องการ

ของลูกค้ามารีดให้แบน จากนั้นจึงน าลวดซึ่งได้ผ่านการรีดแบนแล้วมาเข้าเครื่องม้วน
เป็นท่อ แล้วจึงน าท่อที่ได้มาหุ้มพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง ก่อนที่จะตัดให้ได้ขนาดตาม
ต้องการ 

2.    ขั้นตอนการผลิตสายใน   เริ่มจากการน าลวดส าเร็จรูปมาตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ ปอกฉนวนที่ปลาย (กรณีที่
ลวดนั้นหุ้มพลาสติก) ใช้แรงกดท าให้ลวดนั้นบานออก และใส่หัวยึด เพื่อรอน าไป
ประกอบกับสายนอก 

3.    ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน  น าเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ้นรูปพลาสติกตามแบบที่ต้องการเพื่อน าไปเป็น 
       พลาสติกส าเร็จรูป ส่วนประกอบส าหรับสายควบคุมรถยนต์ต่อไป 
4.    ขั้นตอนการประกอบ    น าสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ ตาม

คุณลักษณะของสายควบคุมรถยนต์ประเภทท่ีต้องการ 
5.    ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ  บริษัทจะท าการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานก่อนที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ลง

กล่องเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป 
 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

น าท่อท่ีได้มาหุ้ม 
พลาสติกอีกช้ัน 

ตัดตาม ขนาดที่ 
ต้องการ 

ขั้นตอนการผลิตสายนอก 

ลวดส าเร็จรูป 

ตัดตาม ขนาดที่ 
ต้องการ 

ข้ึนรูปปลายสายใน 

ใส่หัวยึด 

ปอกฉนวนกรณีทีล่วดนั้น  
หุ้มพลาสติก 

 

ประกอบ 

ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพื่อเตรียมจัดส่ง 

ขั้นตอนการผลิตสายใน 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

น าท่อท่ีได้มาหุ้ม 
พลาสติกอีกช้ัน 

  ตัดตามขนาดที่ 
 

 
ต้องการ 

  ขั้นตอนการผลิตสายนอก 

ลวดส าเร็จรูป 

  ตัดตามขนาดที่ 
 ต้องการ 

ข้ึนรูปปลายสายใน 

ใส่หัวยึด 

ประกอบ 

   ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
  คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพื่อเตรียมจัดส่ง 

  ขั้นตอนการผลิตสายใน 
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ขั้นตอนการผลิตชดุควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
    
   

การผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนหลักดังนี ้
1. ขั้นตอนการประกอบโครงชุดรางเล่ือน เริ่มจากการน าโครงเหล็กที่จัดซื้อมา

ประกอบเข้าชุดตามแบบที่ต้องการ 
2. ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนหลัก เป็นการติดตั้งมอเตอร์ ลูกล้อ และสายเคเบิล 

(แบบสายควบคุม) ทาจาระบี เป็นต้น 
3. ขั้นตอนการประกอบเก็บรายละเอียด เก็บรายละเอียดต่างๆ และใส่ตัวน๊อต หรือ

ตัวยึด 
4. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน 

ก่อนที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ลงกล่องเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป 
 
 
 

การจดัหาวัตถดุิบ  
ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นั้น บริษัทมีการ
จัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากทั้งคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ 
(Component Parts) ที่บริษัทส่ังซื้อนั้นเป็นชิ้นส่วนท่ีบริษัทยังไม่สามารถหาผู้ผลิตในประเทศได้ หรือไม่คุ้มทุนท่ีจะ
ผลิต 

 

ในปี 2560 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบเพื่อน ามาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินประมาณ 1,689.81 ล้าน
บาท ท้ังนี้เป็นการจัดซื้อในประเทศไทยประมาณร้อยละ 72.94 และเป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศประมาณร้อย
ละ 27.06 โดยวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบหลักที่บริษัทซื้อมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบและชิ้นส่วน
ประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์  เป็นต้น  

 

ส าหรับคู่ค้าของบริษัทนั้นมีจ านวน 138 รายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้ากับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า 1 
ราย ที่มียอดส่ังซื้อรวมจากบริษัทในปี 2560 มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดการส่ังซื้อรวมของบริษัท ได้แก่           
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.58 ทั้งนี้วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบหลักที่ซื้อจากไฮเล็กซ์ 
คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบประเภทยาง ส่วนประกอบส าเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพื่อ
น ามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดย
สาเหตุที่บริษัทต้องจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น  นั้น เนื่องจากชิ้นส่วนประกอบ
ดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเองหรือไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดังนั้นการซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทที่มีนโยบายในการสนับสนุนด้านวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่มีคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้
ให้กับบริษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อยู่แล้วจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ท าสัญญาที่
ก าหนดให้บริษัทจะต้องจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เพียงผู้เดียวแต่อย่างใด 

 

น าโครงมาใส่ชุดอุปกรณ์

ใส่ส่วนประกอบ
(สายเคเบิล ลูกล้อ มอเตอร)์

ใส่น๊อตและตัวยึด

ข้ันตอนการผลิตชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ตรวจสอบ

บรรจุเพ่ือเตรียมจัดส่ง
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ส าหรับสัดส่วนการส่ังซื้อนั้น บริษัทมีการส่ังซื้อจากคู่ค้าหลายราย แต่ไม่ได้พึ่งพาการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้ นส่วน
ประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นส าคัญ และเนื่องจากบริษัทมีคู่ค้าหลายรายท าให้หากเกิดปัญหาในการ
จัดหาจากคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง บริษัทจะยังสามารถจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทดแทนที่มีคุณภาพใน
ระดับเดียวกันจากคู่ค้ารายอื่นได้ 
 

ข)  การก าจดัวตัถุดิบเหลือใช้ 
บริษัทมีการจัดท าพื้นที่เพื่อจัดเก็บส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นการก าจัดกาก
อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บท าเป็นสัดส่วนโดยแยกตามประเภทของส่ิงปฏิกูล ซึ่งทุกคนในบริษัทมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น คัดแยก การน ามาทิ้งอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 
 
ฝ่าย HRM ดูแลควบคุมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้เพื่อน าไปก าจัดให้สอดคล้องตามที่กฏหมายก าหนด ได้แก่ 
1.  ส่ิงปฏิกูลประเภท: เศษกระดาษ, เศษพลาสติก, เศษเหล็ก, เศษไม้, ถุงพลาสติก, เศษสแตนเลส, เศษ

อลูมิเนียม, เศษสังกะสี 

 ผู้ขนส่ง/จัดการโดย: บริษัท อีสเทิร์น รีคัพเวอรี่ จ ากัด 

 วิธีการก าจัด: คัดแยกประเภทเพื่อจ าหน่ายต่อ 
2.  ส่ิงปฏิกูลประเภท: หลอดไฟ, ภาชนะปนเปื้อน, ผงคาร์บอน, เศษผ้าถุงมือปนเปื้อน, น้ ามันใช้แล้ว, เศษสังกะสี

ปนเปื้อน 

 ผู้ขนส่ง/จัดการโดย : บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) 

 วิธีการก าจัด : ปรับเสถียรและฝังกลบแบบปลอดภัย,ท าเชื้อเพลิงผสม 
 
ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฏหมายและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้านส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วจากโรงงาน โดยทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกาก
อุตสาหกรรม มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม 

 
โดยได้น าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมโรงงานและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้ 
1. ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วส าหรับผู้ก่อก าเนิดส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.3) 
2. แบบค าขออนุญาตน าส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ต่อกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 
3. การแจ้งข้อมูลปริมาณขยะ ของเสีย หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิคส์ 
4. เอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย (ใบก ากับการขนส่งของเสียอันตราย) 
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5. แบบฟอร์มรายงานการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของผู้ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม 

 

โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทด าเนินการด้านเอกสารอย่างสอดคล้องเป็นไปตามที่กฏหมายและประกาศ
กระทรวง อีกทั้งบริษัทยังให้ความส าคัญกับงานด้านส่ิงแวดล้อมและปฏิบัติตามกฏหมายด้านส่ิงแวดล้อมจริงจัง
อย่างต่อเนื่อง บนหลักการของระบบ ISO14001 จึงท าให้ไม่มีข้อพิพาทหรือถูกร้องเรียนเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 

 

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไม่มี - 

 
3. ปัจจัยความเสี่ยง                                                                         

ความเสีย่งต่อการด าเนินธุรกจิ 
3.1 ความเสี่ยงจากการพึง่พาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทมีการท าสัญญารับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อ    
และ      “HI-LEX” และสัญญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) 
เป็นลายลักษณ์อักษร  
 

ในกรณีท่ีไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจ าหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิต
เอง บริษัทจะส่ังซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อย่างไรก็ดีไม่มีสัญญา
ควบคุมในการจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด   
 

ส าหรับความเส่ียงด้านการส่ังซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบนั้น บริษัทสามารถจัดซื้อจากผู้ผลิตอื่นแทนการ
ส่ังซื้อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ แต่อาจมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ต่างจากเดิม ในปัจจุบันบริษัทได้สรรหา
แหล่งจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษี
น าเข้าลงได้   
 

ส่วนความเส่ียงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั้น  บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จะต่อสัญญาให้อย่างแน่นอน 
เนื่องจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้ให้ค ารับรองเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่า หากสัญญาปัจจุบันหมดอายุจะต่อ
สัญญาให้อีกคราวละ 5 ปี (ซึ่งเป็นนโยบายการต่อสัญญาที่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท) 
ประกอบกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทุนและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน
มาเกือบ 40 ปี ท าให้มีความมั่นใจว่าไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและให้การสนับสนุนบริษัทอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป  
 

ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเส่ียงต่ า  
 

3.2 ความเสี่ยงจากการแขง่ขนัจากต่างประเทศ 
บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วน
เข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลักที่จะท าให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการ
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แข่งขันได้คือ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการ
บริการหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญ คือ 
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการด าเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดส่งที่ตรงต่อ
เวลา และการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ผลิต
ชั้นน าที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าเหล่านี้มาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้อง
ทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลา ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการท างาน  
 
ดังนั้น จึงมีความเส่ียงต่ าที่คู่แข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้อง
ลงทุนสูงและไม่สามารถด าเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท 

 
3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบ 

ในปี 2560 บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อยละ 
58 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่บริษัทจัดซื้อทั้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี้ได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก 
ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท 

 

อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที่มีนัยส าคัญ  บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์
ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบท่ีมีความผันผวนน้ันได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่บริษัทท ากับลูกค้า
นั้น ได้ก าหนดให้บริษัทและลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั้งคราว เช่น ทุกๆ 6 เดือน หรือทุกๆ ครั้งที่
ราคาวัตถุดิบมีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งการปรับราคาแต่ละครั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะ
ท าการตกลงร่วมกัน โดยบางครั้งลูกค้าจะยินยอมให้ท าการปรับราคาย้อนหลังด้วย ซึ่งการปรับราคาได้ดังกล่าว
จะช่วยท าให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถดุิบลดลง และบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้ผู้ผลิตท าการลด
ต้นทุนเพื่อเกิดการบริหารจัดการต้นทุนท่ีดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที่ต่ าแล้วก็จะ
สามารถควบคุมราคาขายให้มีเสถียรภาพได้แม้ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นก็ตาม 
 

3.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ 
ในปี 2560 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถดุิบและชิน้ส่วนประกอบโดยน าเข้าจากตา่งประเทศประมาณร้อยละ 27.06 ของ
ยอดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษัทมียอดการส่ังซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทั้งปีเทียบเท่าเงินบาทจ านวนประมาณ 457 ล้านบาท ซึ่งท าให้บริษัทมีความเส่ียง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในกรณีท่ีอัตราแลกเปล่ียนมีการปรับตัวสูงขึ้น 

 
3.5 ความเสี่ยงจากการพึง่พาลกูคา้รายใหญ่ 

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่  7 ราย และผู้ผลิต
รถจักรยานยนต์รายใหญ่ 1 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 
82 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2560 ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเส่ียงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งลด
ปริมาณการผลิตหรือเลิกการส่ังซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทาง
การเงินและผลการด าเนินการของบริษัทในอนาคต 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมส าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ที่ด าเนินธุรกิจมากว่า 39 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้
คุณภาพและมีประสิทธิภาพท่ีเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์
เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการด าเนินงาน  อีกทั้งการท าธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิต
สายควบคุมชั้นน าของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุ่มของซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเป็นผู้ผลิตที่มีความ
น่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มซัมมิท คอร์ปอเรชั่น  ครอบคลุมถึง
อุปกรณ์และชิ้นส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นั่ง ผนังประตูข้าง ฯลฯ ซึ่ง
คุณสมบัติดังกล่าวท าให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ต่ าที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี้จะเปล่ียนไป
ส่ังซื้อจากคู่แข่งของบริษัท  

  

อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเส่ียงโดยมีแผนการจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น  เพื่อเป็น
การลดความเส่ียงจากการพ่ึงพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหน่ึงด้วย 
 

3.6 ความเสี่ยงจากการที่บริษทัมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุน้รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอ านาจบริหาร
จัดการบริษทัและผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้รายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั และ/หรือผู้
ถือหุ้นรายอืน่ของบริษทั 
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนะเมลือง 
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งสามกลุ่มมีการถือหุ้น
ในบริษัทรวมเป็นจ านวน 209,678,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.71 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของ
บริษัท จึงท าให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้ัง 3 ราย มีจ านวนหุ้นเพียงพอที่จะควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด 
ไม่ว่าจะเป็นกรณีการแต่งตั้งกรรมการ หรือขอมติในเรื่องอื่นใดที่จะต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก าหนดว่าต้องมีเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
 

นอกจากนี้   ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการบริษัท โดยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทถึง 6 
ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน จึงมีความเส่ียงจากการท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อ านาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ และ
บริหารจัดการไปในทางที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทได้ 
 

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นและรายย่อยจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่เสนอได้   
 

เพื่อป้องกันความเส่ียงในประเด็นดังกล่าว บริษัทจึงได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมเป็น
กรรมการบริษัท จ านวน 4 ท่าน จากจ านวนกรรมการท้ังหมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระท้ัง 4 ท่าน รับหน้าที่เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นในประเด็นท่ีอาจท าให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาใน
สรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง และก าหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม 
 

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเส่ียงดังกล่าวขึ้น 
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3.7 ความเสี่ยงจากการชดใชค้่าเสยีหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) 
ตามที่บริษัทมีหน้าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทนั้น กรณีที่เกิด
ความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนระบุให้บริษัทต้อง
ช าระค่าเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องนั้นๆ  ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทช าระ
ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ในจ านวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีค าส่ังเป็นที่สุดให้บริษัท
ช าระเงินจ านวนดังกล่าว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการท่ีบริษัทต้องร่วม
รับผิดกับผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องใน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท  ในแต่ละปีที่ผ่านมาลูกค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่
บ้าง แต่เป็นจ านวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็น
เหตุการณ์ปกติของการด าเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจส่ังซื้ อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และ
เท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทแตป่ระการใด นอกจากนี้บริษัท
ยังตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นก่อนการส่งให้ลูกค้าบริษัทจะท าการตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วน และทุกๆ ครึ่งปี บริษัทจะสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย เพื่อน า
ผลลัพธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะช่วยลดความเส่ียง
ในกรณีท่ีบริษัทต้องช าระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้ 

 
3.8 ความเสี่ยงจากการพึง่พาอตุสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

การด าเนินการของบริษัทจะเปล่ียนแปลงไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เป็นส าคัญ  ซึ่งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน   บริษัทก็จะ
ได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน  
 

เนื่องจากปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล หลาย
ประเทศจึงพยายามสนับสนุนให้เกิดการผลิตภายในประเทศตัวเองให้มากที่สุด  ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิต
รถยนต์อันดับต้นๆ ของโลก มียอดผลิตในปี 2560 ประมาณเกือบ 2 ล้านคัน ภาครัฐมีนโยบายเพิ่มเติมในการ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคอาเซียน โดยได้ริเริ่มโครงการ Eco Car 
2  ซึ่งคาดว่าโอกาสที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

3.9 ความเสี่ยงจากการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมผลิตชิน้สว่นรถยนต์และรถจักรยานยนต ์
บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเส่ียงที่อาจเกิด
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ  เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ขั้นตอนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพเที่ยงตรง   เพื่อให้ได้คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ในการส่ังซื้อ
ชิ้นส่วนส าหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะท าการ
คัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับค าส่ังซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการผลิ ตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์รุ่นนั้นๆ อีกทั้งการเปล่ียนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุม และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มากนัก  
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ดังนั้น บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสายควบคุมส าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ ซึ่งด าเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 39 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีผลงานและ
ชื่อเสียงที่เป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานาน อีกทั้งบริษัทยัง
เดินหน้าศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ง
ท าให้เรามีโอกาสในการขยายสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้นและได้เปรียบคู่แข่งอื่นๆ ในการผลิตสายควบคุมและชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื่อประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทจึงมั่นใจว่ายังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.10  ความเสี่ยงด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายนโยบายความปลอดภัย ส่ิงแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ใน
ด้านความปลอดภัยได้ให้ความส าคัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ระบบควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการเฝ้าระวังและสัญาณเตือนภัยต่างๆ รวมถึงมีการจัดการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับด้วย
การจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ จากโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ  

 

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันความเส่ียงทางด้านความปลอดภัยทั้งในงานและ
นอกงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการประเมินความเส่ียง การค้นหาจุดเส่ียงและขจัดอันตรายก่อนการเริ่ม
งาน (Completely Check Completely Find out : CCCF) กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย 
(Safety Culture) และโครงการมาตรฐานเครื่องจักรด้านความปลอดภัย (Machine Safety Activity) รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินภาวะสารเคมีหกรั่วไหล เป็นต้น ตลอดจนการจัดกิจกรรม การสร้างจิตส านึกด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยนอกงาน เช่น การรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ของการด าเนิน
โครงการต่างๆ ท าให้อุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง การปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน บุคลากรพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและด้านความ
ปลอดภัย 

 

ส าหรับการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม ชุมชนและสังคมนั้น บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและติดตามคุณภาพอากาศภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามคุณภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่
ชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและป้องกันปัญหา
มลพิษ เช่น การจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  อีกทั้งยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
พัฒนาทรัพยากรให้มีประสิทธิผลสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในการก าจัดของเสีย เช่น จัดตั้งโครงการ 
3R เพื่อน าวัสดุที่เหลือใช้กลับมาหมุนเวียนหรือสร้างมูลค่าโดยการแปรสภาพ  โดยมีการน าวัสดุเหลือใช้จากการ
ผลิตส่งให้ผู้มีส่วนได้เสียน าไปแปรสภาพเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้โดยน ามาจัดท า
เป็นเครื่องใช้และเครื่องอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในบริษัท ตลอดจนการคิดค้นหาแนวทางในการ
ลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน าเพื่อจัดตั้งเป็น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการพลังงาน การออกแบบกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีความ
ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน ลดการเกิดของเสียอีกทั้งยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้มีการ
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รณรงค์และสร้างจิตส านึกให้กับพนักงานทุกคนในการตระหนักถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อมโดยเริ่มตั้งแต่
สภาพแวดล้อมในการท างาน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5ส. และ Big cleaning Day แล้วขยายกรอบ
แนวคิดไปจนถึงการดูแลส่ิงแวดล้อมของชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกระดับเป็นอย่างดี  

 
ความเสี่ยงต่อการลงทุนต่อผู้ถือหลักทรัพย์ 

การซื้อหลักทรัพย์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ แต่ก็มีความเส่ียงที่สูงกว่า นักลงทุน
จึงจ าเป็นต้องศึกษาความเส่ียงและประเมินความสามารถในการรับความเส่ียงของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน 
ความเส่ียงหลักๆ ในการลงทุนถือหลักทรัพย์ มีดังนี้ 

 

ความเส่ียงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะการณ์ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ และสภาวะ
ดังกล่าวมีผลท าให้ราคาหลักทรัพย์มีการผันผวนหรือเปล่ียนแปลง เช่น สถานการณ์ทางสังคมหรือการเมือง การ
จลาจล การนัดหยุดงาน ปัญหาเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ยมีการเปล่ียนแปลง ฯลฯ 

 
ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกหุ้น (Company Risk) อาจเกิดจากการบริหารกิจการไม่ได้ตาม
เป้าหมาย มีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายการท าธุรกิจ บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลน
แรงงาน หรือมีการพ่ึงพาอาศัยลูกค้ารายใหญ่บางรายมากเกินไป  

 
ความเส่ียงของอุตสาหกรรม (Industrial Risk) เป็นความเส่ียงที่เกิดเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งนักลงทุน
สามารถลดความเส่ียงนี้ได้โดยการซื้อหุ้นในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม แทนการซื้อหุ้นในอุตสาหกรรมเดียว 

 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                         
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ณ สิ้นรอบปีบัญชี  

4.1.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 
บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการด าเนินงาน และไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน  โดยมีรายละเอียดและมูลค่า
บัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ดังต่อไปนี ้

ล าดับ ประเภททรัพย์สนิ ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่าบัญชี

สุทธ ิ
(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

1 
 

 

ที่ดินท่ีตั้งโรงงาน  
- 18 ไร ่2 งาน 44 ตารางวา 
- 50 ไร่ 56 ตารางวา 

 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุร ี

 
เจ้าของกรรมสิทธิ ์
เจ้าของกรรมสิทธิ ์
 

 
85 

142 

 
- 
- 

2 ที่ดินเปล่า 
- 3 งาน 78 ตารางวา 

 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

 
เจ้าของกรรมสิทธิ ์

 
  4 

 
- 

3 
 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  
- บนที่ดิน เลขที่ 57 หมู่ที่ 6 
  ถ.กิ่งแก้ว  
- บนที่ดิน เลขที่ 700/737     
  หมู่ที่ 1  

 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุร ี

 
เจ้าของกรรมสิทธิ ์
 
เจ้าของกรรมสิทธิ ์

 
38 

 
401 

 
- 
 
- 
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ล าดับ ประเภททรัพย์สนิ ที่ตั้ง ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่าบัญชี

สุทธ ิ
(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

4 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
- บนที่ดิน เลขที่ 700/737     
หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรม 
  อมตะนคร 

 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุร ี

 
เจ้าของกรรมสิทธิ ์

 
357 

 
- 

5 เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงาน 
- ใชใ้นการด าเนินงาน 
 

 
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุร ี

 
เจ้าของกรรมสิทธิ ์
 

 
35 

 

 
- 
 

รวม 1,062  
 

4.1.2 สรุปสัญญาส าคัญระหว่างบริษัทกับบริษทัอืน่ 
1)  สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) 

บริษัทได้ท าสัญญาฉบับน้ีกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น  เพื่อสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของ
สายควบคุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า    
และ “HI-LEX” ส าหรับการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย  
 

สัญญาฉบับดังกล่าวมีอายุ 7 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2541 และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี 
หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวก าหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัท
จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ในจ านวนร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิจากการขาย
สายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้รายได้สุทธิดังกล่าวคิด
จากยอดขายสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หักด้วยค่าบรรจุ
หีบห่อ เบี้ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายที่บริษัทต้องจ่าย และ
มูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนทั้งหมดที่ซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น  
 

สัญญาฉบับดังกล่าวหมดอายุไปเมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2555 และได้ต่ออายุสัญญาต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปี 
 

2)  สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) 
บริษัทได้ท าสัญญาฉบับนี้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น  เพื่อสิทธิในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม และสิทธิใน
การใช้เครื่องหมายการค้า   และ “HI-LEX” ส าหรับการผลิต การใช้และการประกอบ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในประเทศไทย  
 
สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี หาก
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวก าหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัท
จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ในจ านวนร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิที่ได้จากการ
ขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบ
ใช้สายเคเบิลควบคุม ทั้งนี้รายได้สุทธิดังกล่าวคิดจากยอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และ
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ส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม  หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ 
เบี้ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายที่บริษัทต้องจ่าย และมูลค่า
วัตถุดิบและชิ้นส่วนทั้งหมดที่ซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น 
 

สัญญาฉบับเดิมได้หมดอายุไปเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2555 และได้รับการต่ออายุออกไปอีก 5 ปี  
 

3)  บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคุมและชิ้นส่วน
ประกอบส าหรับโครงการ T6 
บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเขา้ใจลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2550 ร่วมกับ ไฮเล็กซ์ บราซิล (HI-LEX Do Brazil 
Ltda.) จากประเทศบราซิล และเฟลกซ์เทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศ
อาร์เจนตินา 
 

บันทึกดังกล่าวเป็นบันทึกแสดงเจตนาของทั้งสามฝ่ายในการร่วมเสนอตัวเป็นผู้ผลิตสายควบคุมและ
ชิ้นส่วนประกอบรถกระบะภายใต้ชื่อโครงการ T6 ของฟอร์ด/ออโต้อัลลายแอนซ์ 
 

4)  สัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่ท ากับบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปทท.) จ ากัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ปทท.) จ ากัด
,บริษัท  โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด และ บริษัท ไทยฮอนด้า 
แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด 
เป็นสัญญาซื้อขายที่บริษัทท ากับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ ดังกล่าว เพื่อจ าหน่าย
ชิ้นส่วนส าหรับผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละสัญญามีอายุ 1 ปี และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 
1 ปี หากไม่มีฝ่ายใดแสดงเจตนาเลิกสัญญาโดยชัดแจ้ง สัญญาดังกล่าวระบุการรับรองและการรับประกัน
ชิ้นส่วนที่บริษัทขายให้กับบริษัทต่างๆ ข้างต้น รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบกรณีที่บุคคลที่สามได้รับ
บาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
 

สัญญาดังกล่าวเป็นเพียงสัญญาที่ก าหนดเงื่อนไขหลักต่างๆ ท้ังนี้ก่อนท่ีจะเริ่มต้นส่ังซื้อและผลิตชิ้นส่วนแต่
ละรายการนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะประกาศแผนการผลิตแต่ละรุ่นพร้อ มทั้ง
รายละเอียดคุณสมบัติของชิ้นส่วนที่ต้องการ ซึ่งบริษัทจะต้องออกแบบ และ/หรือผลิตชิ้นงานต้นแบบเพื่อ
น าเสนอ หากชิ้นงานของบริษัทได้รับการคัดเลือก บริษัทจึงจะได้รับค าสั่งซื้อ ซึ่งการส่ังซื้อจะเกิดขึ้นเป็นรอบ
ตามแผนการผลิตของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย 
 

4.1.3 เครื่องหมายการค้า 
บริษัทมีเครื่องหมายการค้าที่เป็นของบริษัทที่ใช้ในการผลิตและจัดจ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพียงเครื่องหมาย
การค้าเดียว คือ  

 
4.2 นโยบายการลงทนุในบริษทัยอ่ย บริษัทร่วม 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จ ากัด โดยถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 6.28 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนรวม 25.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.92 ของสินทรัพย์
รวมของบริษัท ทั้งนี้ นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมของบริษัทจะ



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

- 33 - 
 

เน้นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นที่บริษัทจะได้รับจากการลงทุนเป็นส าคัญ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษัท  
 
บริษัทมีเป้าหมายที่จะลงทุนรวมทั้งหมดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทุน
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจการอนุมัติ  
และในการก ากับดูแลงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้ง
ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีเป็นผู้แทนบริษัทไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้แทนบริษัทมีหน้าที่ในการออก
เสียงในท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะและ
อัตราส่วนการถือหุ้นของบริษัท 
 

4.3 การประเมินทรัพย์สนิ 
    - ไม่มี – 

 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                                        
- ไม่มี – 

 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น                                                                            
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

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

กระจกหน้าต่างรถยนต ์โดยจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยัง ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง  
และโรงงาน     จังหวัดชลบุรี 20160 
เว็บไซต์บริษัท  : www.thaisteelcable.com 
โทรศัพท ์  : (038) 447 200 – 15 
โทรสาร  : (038) 185 025 
ทุนจดทะเบียน  : 268,500,000 บาท  
ทุนช าระแล้ว   : 259,800,000 บาท 
ชนิดของหุ้น   : หุ้นสามัญ 

 

 ข้อมูลท่ีบริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
บริษัทมิได้ถือหุ้นใดๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น 

 
 
 

http://www.thaisteelcable.com/
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 ข้อมูลของบุคคลอ้างองิอื่นๆ 
นายทะเบยีน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพฯ 10400 
  โทรศัพท ์ :  (02) 009 9000 
   โทรสาร :  (02) 009 9991 
 

ผู้สอบบัญชี   บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครชัดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท ์ :  (02) 264 9090 
โทรสาร  :  (02) 264 0789  

 

 นางพูนนารถ  เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 5238 

 นายกฤษดา  เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 4958 

 นางสาววิสสุตา  จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 3853 
 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
-ไม่มี- 

 
6.2 ข้อมูลส าคัญอืน่ 

-ไม่มี- 
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ส่วนท่ี 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว  
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 268,500,000 บาท เรียกช าระแล้ว 259,800,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธหิรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบุริมสิทธ ิ หรือโครงการออกและเสนอขาย
หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพใหก้องทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึง่เป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสาร
แสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย ์
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิทั ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 มดีังนี ้ 

ล าดับที ่ ผู้ถือหุ้น 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวน 259,800,000 บาท 
จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มจุฬางกูร        108,429,400       41.74 
2 ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น 70,000,000 26.94 
3 กลุ่มพัฒนะเมลือง         31,248,900        12.03 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด    12,636,200          4.86 
5 นายไชยทศัน์ ไชยพิภัทรสุข      6,500,000          2.50 
6 นายด ารงค์ กุลธนพงศ ์      6,000,000          2.31 
7 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 5,378,800 2.07 
8 นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา      2,105,400          0.81 
9 นายเทวารักษ์  วีระวัฒกานนท์ 1,929,200 0.74 
10 นายพิทักษ์  วีระวฒักานนท ์ 1,750,000 0.67 
11 นางสาวดวงพร  วีระวัฒกานนท ์ 1,665,500 0.64 
12 นางสาวพรเพ็ญ  วีระวัฒกานนท ์ 1,501,000 0.58 
13 นางสุมิตรา  ด ารงกิจชัยพร 1,500,000 0.58 
14 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 9,155,600 3.53 
 รวม 259,800,000 100 

 

 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

- 36 - 
 

หมายเหตุ:  1)  กลุ่มจุฬางกูร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่ 
- นายสรรเสริญ จุฬางกูร ถือหุ้นจ านวน  83,115,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  31.99 ของทุนช าระแล้ว  
- นายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุ้นจ านวน 21,121,900  หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 8.13 ของทุนช าระแล้ว 
- นายกรกฤช จุฬางกูร ถือหุ้นจ านวน 4,000,000  หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.54 ของทุนช าระแล้ว  
- นายอภิชาติ จุฬางกูร ถือหุ้นจ านวน 192,500  หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ    0.07 ของทุนช าระแล้ว 

 
2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรช่ัน  (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) ประกอบด้วย  

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

10. State Street Bank and Trust Company ถือหุ้นร้อยละ  2.16 
 

3) กลุ่มพัฒนะเมลือง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด 3 ราย ได้แก ่
- นายสันต ิ พัฒนะเมลือง   ถือหุ้นจ านวน  10,546,200 หุ้น  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ   4.06   ของทุนช าระแล้ว 
- นายสริศ พัฒนะเมลือง   ถือหุ้นจ านวน 10,506,400 หุ้น  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ   4.04   ของทุนช าระแล้ว                                                        
- นางสาวสิริณา    พัฒนะเมลือง   ถือหุ้นจ านวน 10,196,300  หุ้น  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ   3.92 ของทุนช าระแล้ว 

 

ข้อจ ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว 
โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ านวนร้อยละ 27.15 
 
การถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบรษิัทถือหุ้นรวมกันร้อยละ 49.63 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว 
 
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน และไม่มีเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท 
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7.2.2 การถือครองหลักทรัพยข์องคณะกรรมการและผู้บริหาร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

การถือครองหุ้น  
(จ านวนหุน้) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ตนเอง 

คู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

1 นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ/ประธานบริษทั 83,115,000 0 

2 นายมากาโต     เทราอุรา กรรมการ 0 0 

3 นายทวีฉัตร       จุฬางกูร กรรมการ 21,121,900 0 

4 นายกรกฤช        จุฬางกูร กรรมการ 4,000,000 0 

5 นายสริศ            พัฒนะเมลือง 
กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ/                             

รักษาการผู้จดัการท่ัวไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกจิ) 
10,506,400 0 

6 นางสาวสิริณา    พัฒนะเมลือง กรรมการ/ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 10,196,300 0 

7 นายเคอิโซ      ทานิ กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 0 0 

8 นายปริญญา   ไววัฒนา กรรมการอิสระ  0 0 

9 นายอภินันท์     ณ ระนอง กรรมการอิสระ 0 0 

10 นายฉัตรชยั    เอียสกุล กรรมการอิสระ 0 0 

11 นายวีรวัฒน ์ ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ 0 0 

12 นายสุทน      เปรมปรี ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส (ส่วนงานผลิต) 0 0 

13 นายสวัสดิ์  สุขะอาจิณ 
ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส (ส่วนงานจดัหา)/               

รักษาการผู้จดัการท่ัวไป (ส่วนงานคุณภาพ) 
0 0 

 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อื่น  
- ไม่มี - 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ  ทุกประเภท
ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจา่ยเงินปันผลนั้นจะไม่มผีลกระทบตอ่
การด าเนินงานปกตขิองบริษทัอย่างมีสาระส าคัญ และน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงิน
ปันผลให้กระท าใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็น
หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ 
 

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.80 0.50 0.50 0.50 0.80 
2. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ (บาท) 207,840,000 129,900,000 129,900,000 129,900,000  207,840,000  
3. สัดส่วนการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) 118.09 94.68 89.93 102.98 62.22 
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8. โครงสร้างการจัดการ                           

โครงสร้างองคก์ร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 
 
 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 
ตามข้อบงัคับของบริษัทระบวุ่า คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสองคน (12) 
คน  โดยกรรมการไม่น้อยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย  กรรมการบรษิัทจะ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได ้
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ทั้งนี้บริษัทไม่มีการกดีกันทางเพศ รวมทั้งในการด าเนินกจิการน้ัน กรรมการต้องปฏิบัติหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค ์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ ระมัดระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท และมอบหมายให้ผู้บริหารบริษัทปฏิบัติงานแทนตามอ านาจอนุมัต ิ 
 
คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันท่ี 6 กันยายน 2560  มีจ านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  จ านวน  4 ท่าน 
 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จ านวน  3 ท่าน 
 กรรมการท่ีเป็นอิสระ จ านวน  4 ท่าน  

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งการ

ประชุม 
จ านวนครั้งการ
เข้าร่วมประชุม 

1 นายสรรเสริญ จุฬางกูร ประธานกรรมการ 6 3 
2 นายสริศ          พัฒนะเมลือง กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
6 4 

3 นายมากาโต เทราอุรา กรรมการ (ไมเ่ป็นผู้บริหาร) 6 0 
4 นายทวีฉัตร   จุฬางกูร กรรมการ (ไมเ่ป็นผู้บริหาร) 6 3 
5 นายกรกฤช   จุฬางกูร กรรมการ (ไมเ่ป็นผู้บริหาร) 6 4 
6 นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง กรรมการ 6 6 
7 นายเคอิโซ ทานิ1 กรรมการ 2 2 
8 นายปริญญา ไววัฒนา กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากับดูแลกจิการ 

6 6 

9 นายอภินันท ์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

6 6 

10 นายฉัตรชยั  เอียสกุล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

6 6 

11 นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

6 6 

กรรมการท่ีออกระหวา่งป ี
1 นายคาซฮูิโร ทาเคชิตะ2 กรรมการ 4 4 
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หมายเหตุ:  1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้ง นายเคอิโซ ทานิ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ทดแทน
นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 

                   2  นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และต าแหน่งอ่ืนๆ เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
 

 
กรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย
หรือผู้มีอ านาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน 
 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืมค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ท้ังนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ี
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
 
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
 

 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการ
บริษัทท่ีแสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการอิสระด้วย 

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข. เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 
 เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) ค าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานสอบบัญชี หรือ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) 
ในนามของนิติบุคคลนั้น  

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
นายสรรเสริญ  จุฬางกูร หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือนายกรกฤช  จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสริศ  
พัฒนะเมลือง หรือ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง หรือนายเคอิโซ ทานิ รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัท  
หรือ  นายสริศ พัฒนะเมลือง หรือ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเคอิโซ ทานิ และประทับตรา
ส าคัญของบริษัท 
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8.2  ผู้บริหาร 
 รายชื่อและต าแหน่งของผู้บริหาร  

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสรรเสริญ     จุฬางกูร ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
2 นายสริศ             พัฒนะเมลือง กรรมการผู้จดัการ  

รักษาการผู้จดัการท่ัวไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกจิ) 
3 นายสุทน             เปรมปรี ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส (ส่วนงานผลิต) 
4 นางสาวสิริณา     พัฒนะเมลือง ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 
5 นายสวัสดิ์           สุขะอาจิณ ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส (ส่วนงานจดัหา)                          

รักษาการผู้จดัการท่ัวไป (ส่วนงานคุณภาพ) 
6 นางสาวสินีนุช     ศรีธรรมา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ผู้บริหาร  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา รวมถึงผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่ส่ีทุกราย  โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้บริหารล าดับที่ 1 - 6 เป็นผู้บริหารภายใต้
นิยามดังกล่าว) 

 
8.3  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางกสิตา  พิทักษ์สงคราม ท าหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมี
คุณสมบัติ ขอบเขตและหน้าที่  ดังต่อไปน้ี 
คุณสมบัต ิ
อ้างอิงจากกฎหมายมิได้ก าหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทไว้  จึงถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องดูแล
รับผิดชอบให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่  โดยเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นลูกจ้างของ
บริษัทมิสามารถรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทอื่นๆ แต่อาจรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทย่อยได้ 
ขอบเขตและหน้าที่  
บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทท าหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ท าหน้าที่ดูแลและ
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี พร้อม
ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)  โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัท
ก าหนด ดังนี้  
1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแกก่รรมการเกีย่วกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการ

ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส าคัญแก่กรรมการ  
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการให้มีการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท  
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึง

ปฎิบัติต่างๆ  
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4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อก าหนดของกลต. และ
ตลท. 

6. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 
(ก) ทะเบียนกรรมการ  
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปีของบริษัท  
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
8. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด  
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน  
10. ติดต่อและส่ือสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท 
11. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ***  ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่านั้น) 

   ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้ 

 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2559 คือ 
- ประธานกรรมการบริษัท   เป็นเงิน 35,000 บาท 
- กรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อย เป็นเงิน 25,000 บาท 

 จ่ายบ าเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2559 
ทั้งนี ้บริษัทได้ขออนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุน้แล้ว 
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ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2560 มีรายละเอียดดงันี้      

รายช่ือ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการ 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

รวม 

1. นายสรรเสริญ  จุฬางกูร ประธานกรรมการ 105,000    194,850 299,850 

2. นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการ 100,000    194,850 294,850 

3. นายมากาโต  เทราอุรา กรรมการ     194,850 194,850 

4. นายทวีฉตัร จุฬางกูร กรรมการ 75,000    194,850 269,850 

5. นายกรกฤช จุฬางกูร กรรมการ 100,000    194,850 294,850 

6. นายคาซูฮิโร   ทาเคชิตะ1 กรรมการ 100,000    194,850 294,850 

7. นายเคอิโซ  ทานิ2 กรรมการ 50,000     50,000 

8. นางสาวสิริณา   พัฒนะเมลือง กรรมการ 150,000     150,000 

9. นายอภินันท์   ณ ระนอง กรรมการอิสระ 150,000 100,000 50,000 50,000 194,850 544,850 

10. นายปริญญา   ไววัฒนา กรรมการอิสระ 150,000 100,000 50,000 50,000 194,850 544,850 

11. นายฉัตรชัย    เอียสกุล กรรมการอิสระ 150,000 100,000 50,000 50,000 194,850 544,850 

12. นายวีรวัฒน์   ขอไพบูลย ์ กรรมการอิสระ 150,000 100,000 50,000 50,000 194,850 544,850 

รวม 1,280,000 400,000 200,000 200,000 1,948,500 4,028,500 

หมายเหตุ:  1 นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และต าแหน่งอ่ืนๆ เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
                   2  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้ง นายเคอิโซ ทานิ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ทดแทน

นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 
 

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร*** ของบริษัท 

ค่าตอบแทน 
ปี 2559 

จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
ปี 2560 

จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนัสและอื่น ๆ 73.18 (จ านวน 15 ราย) 66.47 (จ านวน 14 ราย) 

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร*** 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีนโยบายให้ปรับคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
ประจ าปี 2560 ในอัตราไม่เกิน 10% ของอัตราในปีก่อนหน้า  

 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร***  ระดับรองลงไป เป็นดุลยพินิจของประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
 

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร*** จ านวน 14
ราย รวมทั้งส้ิน 66.47 ล้านบาท 
 

8.4.2  ค่าตอบแทนอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
- ไม่มี ‟ 
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 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร*** 
 เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือน และ

บริษัทสมทบให้ในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับผู้บริหาร
ทั้งหมด รวมทั้งส้ิน 1,181,654.49 บาท 

 เงินประกันสังคม 
 ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินประกันสังคมส าหรับผู้บริหารทั้งหมด รวมทั้งส้ิน 56,250 บาท 

 

*** ผู้บริหารของบริษัทที่นับต่อจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการท่ัวไปทุกราย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน 

 

8.5 บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)            
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  บริษัทมีพนักงานทั้งส้ินจ านวน 983 คน และมีพนักงานชั่วคราวที่จ้างผ่านบริษัทรับเหมา
จ้างแรงงานอีกจ านวน 392 คน โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

 
ธุรกิจ 

30 กันยายน 2558 30 กันยายน 2559 30 กันยายน 2560 
พนกังาน 
รายเดือน 

พนกังาน 
ชั่วคราว 

พนกังาน 
รายเดือน 

พนกังาน 
ชั่วคราว 

พนกังาน 
รายเดือน 

พนกังาน 
ชั่วคราว 

 สายควบคุมรถยนต ์ 220 210 240 198 254 214 

 สายควบคุม - รถจักรยานยนต์ 100 15 91 9 94 8 

 ชุดควบคุม-รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 22 20 20 19 17 25 

 ส่วนกลาง 653 138 645 162 618 145 

รวมจ านวนพนกังาน 995 383 996 388 983 392 
 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนกังานอย่างมนีัยส าคัญ 
- ไม่มี -  

 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะเวลา 3 ปี 
- ไม่มี ‟ 

 

ผลตอบแทนพนกังาน 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานของบริษัททั้งหมดในปี 2560 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริหาร) รวมเป็นเงิน 430.82        
ล้านบาท ประกอบด้วย 

-  เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจ าปี รวมเป็นเงิน 323.34 ล้านบาท 
-  ค่าตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน ค่าเครื่องแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทน 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชพี ค่าใช้จ่ายประกันสังคม ค่าอบรมสัมมนา ค่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ค่า
สวัสดิการอื่นๆ) รวมเป็นเงิน 44.62 ล้านบาท 

-  ค่าแรงของพนักงานชั่วคราว รวมเป็นเงิน 62.86 ล้านบาท 
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นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
บริษัทให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน”  บริษัทสนับสนุนให้มี
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจ  ซึ่งบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน   
 

จัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ  

บริษัทได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้พนักงาน  เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีการเปิดโอกาสให้เรียนรู้และพัฒนาในสายงานอื่นๆ มีการสนับสนุนให้พนักงานมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลาย รวมถึงมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การก ากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมกับ
สถาบันภายนอก เพื่อแลกเปล่ียนและน าความรู้มาสร้างคุณค่าให้กับองค์กรต่อไป 
 

ภาพรวมการพัฒนาบุคลากร 
ภาพรวมการพัฒนาบุคลากรบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจและนวัตกรรมในปัจจุบัน โดยวางแผนการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่พนักงาน
เริ่มงานใหม่เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการท างานในองค์กร (On the Job training) การ
พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ และการพัฒนาบุคลาการตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ     
 เส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map) 
 ด้วยกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับการ

ด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทจึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนแผนงานเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพในการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

 การประเมินประสิทธิภาพหลังการฝึกอบรม (Training Effectiveness Evaluation) 
 เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างความมั่นใจในการน าความรู้ที่ได้รับจากการ

พัฒนาตามสายอาชพีมาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน บริษัทจึงมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพหลังการฝึกอบรมตั้งแต่
การทดสอบหลังการฝึกอบรมรวมจนถึงการติดตามประสิทธิภาพในการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ประสิทธิผลในแต่ละหลักสูตร 

 

 การประเมินขีดความสามารถของพนักงาน (Skill Matrix) 
 เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร บริษัทจึงก าหนดการประเมินขีดความสามารถ

ของบุคลากรเพื่อให้ทราบศักยภาพและระดับความสามารถของบุคลากรแต่ละท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับ
เส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map) จึงมั่นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทมีความ
เชี่ยวชาญ พร้อมที่จะเติบโตไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่
ระดับสากล 

 

 จัดท าระบบสืบค้นประวัติฝึกอบรมด้วยตนเอง (Menu TSC Program) 
 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความสนใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายส่ือสารองค์กรจึงจัดท าระบบสืบค้น

ประวัติฝึกอบรมด้วยตนเองขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ต้องการทราบประวัติการอบรมของตนเอง 
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และพัฒนาให้สอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ โดยพนักงานสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลประวัติการ
อบรมได้เองผ่านระบบสืบค้นสารสนเทศภายในบริษัท 

 
 ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning System) 
 ในปี 2560 บริษัทได้เพิ่มช่องทางในการพัฒนาตนเองให้กับพนักงานนอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ด้วย

ระบบการเรียนรู้ด้วย ตนเอง (Self-Learning System) 
 

ทั้งนี้นโยบายการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษทัมุ่งเน้นการพัฒนาตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและ
มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรพร้อม
ที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับโลกได้ 
 
นโยบายการดูแลคา่ตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 
บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฏหมายก าหนด เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตรวจสุขภาพพนักงาน เงินค่า
เกษียณอายุงาน เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าท าศพ ค่าท างานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยขยัน
ต่อเนื่องประจ าปี ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงาน
ได้ผ่อนคลายจากการท างาน และได้ใช้เวลาท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรักความผูกพันต่อ
องค์กรในระยะยาว  

 
บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน มีการปฏิบัติตาม
กฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท ได้ก าหนดโครงสร้าง
เงินเดือนส าหรับพนักงานทุกระดบัและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
แต่ละปี 
 
นโยบายคา่ตอบแทนพนักงาน 
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน โดยในระยะส้ันมีการก าหนดเป้าหมายการท างานของพนักงานและของ
บริษัทในแต่ละปีไว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ  

 
ส าหรับในระยะยาว บริษัทมีการจัดท าแผนการบริหารการเติบโตในต าแหน่งงานไว้ล่วงหน้า 5 ปี โดยมีแผนการพัฒนา
พนักงานเป็นรายบุคคลรองรับการเติบโตดังกล่าว ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนก็จะสอดคล้องกับแต่ละต าแหน่งงาน ผลการ
ปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น และนโยบายของบริษัทที่ก าหนดไว้ 
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การน าผลการประเมินการท างานของพนักงานและผู้บริหารมาเชื่อมโยงใช้กับการก าหนดคา่ตอบแทน  
บริษัทได้มีการก าหนดให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยใช้ Performance Management System 
โดยมีมาตรฐานการประเมินปีละสองครั้ง และมีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน ดังนี้ 

ต าแหน่ง 
KPI 
(ฝ่าย) 

KPI 
(บุคคล) 

Competency 

พนักงาน 30 50 20 
เจ้าหน้าที ่ 20 30 50 

หัวหน้าแผนก / หัวหน้าส่วน 40 20 40 
ผู้ช่วยผู้จดัการขึ้นไป 70 - 30 

 
ผลการประเมินที่ได้ จะถูกน ามาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท 
โดยมีการแบ่งระดับการพิจารณาไว้ ดังนี้ 
ผลรวมคะแนนจากการประเมนิ ระดับเกรด อัตราการปรับค่าตอบแทน 

90 - 100 A 

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

 
นอกเหนือจากการใช้ Performance Management System ในการก าหนดค่าตอบแทนแล้ว การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานยังมีคุณค่าตอ่กระบวนการพัฒนางาน กล่าวคือ สามารถน ามาเป็นแนวทางในการท าแผนพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของบริษัท ได้อย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. พิจารณาผลการประเมินคุณลักษณะ (Competency) และดัชนีช้ีว้ัดการท างาน (KPIs) เพื่อการพัฒนา  
2. เลือก Competency ที่จะพัฒนาจ านวน 2 Competency โดยพิจารณาจากระดับความส าคัญต่อพนักงาน/ผู้บริหาร 

และระดับความส าคัญต่องาน 
3. เลือกแนวทางในการพัฒนาและวธิีในการพัฒนาในตวัอย่างกจิกรรมและวิธีการพัฒนา โดยเลือกวิธใีนการพัฒนาไม่

เกิน 3 วิธีส าหรับ Competency แต่ละตัว 
4. จัดท าแผนการพัฒนารายบคุคล โดยการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มประเมินผลงาน 
 

8.6  ขอบเขตและอ านาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้าน

กฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 
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3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทต่อไป 

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอ านาจให้กรรมการผู้จัดการท าหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติ
ธุรกิจของบริษัท 

6. พิจารณาอนุมัติการก าหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ  
7. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท

ได้ 
8. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด

แทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ  ได้ 
9. พิจารณาอนุมัติการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
10. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้นและ

รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
11. พิจารณาอนุมัติเรื่องที่มีสาระส าคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ การเข้าท ารายการระหว่างกันของ

บริษัท รายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ 
และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12. พิจารณาอนุมัติเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
13. พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ  เรื่องดังต่อไปนี้ 

(1)  นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษัท  
(2)  ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ม

ระยะต่อไปของปี 
(3)  การลงทุนในโครงการท่ีไม่มีในงบประมาณประจ าปีหรือ ตามอ านาจการอนุมัติ 
(4)  การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน

โครงการรวมเกินร้อยละ 10 
(5)  การซื้อ และจ าหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาด    

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีมูลค่าเกินจ านวนที่มอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารตามอ านาจการอนุมัติ              
(6)  การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อันมีผลกระทบที่ส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การ

ท าธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท 
(7)  การท าสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการท าธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการท าธุรกิจปกติที่มีความส าคัญ                     
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(8)  การท ารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ  และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(9)  ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1 
(10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
(11) การเปล่ียนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเส่ียง และการควบคุม

ภายใน 
(12) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง 
(13) การก าหนดและการเปล่ียนแปลงอ านาจอนุมัติที่มอบให้ผู้บริหารระดับสูง 
(14) การเสนอแต่งตั้งและการส้ินสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท 
(15) การมอบอ านาจหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร  หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง  รวมถึง การ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขการมอบอ านาจหน้าที่ดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อก าหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(16) การแต่งตั้ง และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 
(17) การจัดให้มีและก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
(18) การปรับปรุง เปล่ียนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 
(19) การด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท      

 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 
1. ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   
2. ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบที่ก าหนดไว้ 
3. เสริมสร้างมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ 
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ 
5. ดูแลให้การติดต่อส่ือสารระหว่างกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชุดย่อย  ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีขอบเขตและอ านาจหน้าที่อ้างอิงตามกฎบัตรของ
บ ริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  ( ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ที่
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10) 

 
ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหาร  หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส 
และผู้จัดการท่ัวไป 

 
ฝ่ายบริหาร  มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับ
ของบริษัท ท้ังนี้การมอบอ านาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติรายการที่
ตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือ
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บริษัทย่อยของบริษัท  ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตชัดเจน   โดยสามารถสรุปขอบเขตอ านาจหน้าที่ได้
ดังนี ้
1.  รับผิดชอบดูแลการบริหารงานท่ัวไปท่ีมีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
2.  บริหารกิจกรรมภายในของบริษัท รวมทั้งก าหนดระบบการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท 
3.  วางแผนและก าหนดโครงการด้านต่างๆ ของบริษัท 
4.  ก าหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัท  เพื่อการประกอบธุรกิจโดยปกติ 
5.  ก าหนดโครงสร้างในการบริหารองค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท 
6. บังคับบัญชา ประสานงาน ติดตามการปฏิบัติการ การก าหนดหน่วยงานและก าหนดต าแหน่งหน้าที่ ก าหนดความ

รับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่การบริหารงาน โดยค านึงถึงความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
7. ก าหนดแนวทางส าหรับการควบคุมการบริหารที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติการบรรลุเป้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายบริษัท 
8.   ด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวันของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบ

บริษัทที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด  
9. ด าเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่าง

เคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด  
10.  รายงานความก้าวหน้าจากการด าเนินงานตามมติ และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ส าคัญต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องตามก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
11.  ด าเนินกิจการของบริษัท ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
12.  ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่า

จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบและได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการน้ันๆ ได้  

 

9.  การก ากับดูแลกิจการ                                                  

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การด าเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการอันเป็นสากล เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและรักษาคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานของ
องค์กรชั้นน า  ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดท าและอนุมัติ ”นโยบายการก ากับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรร
มาภิบาลขององค์กร  โดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บน
พื้นฐานจริยธรรมทางธุรกิจ  ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท  ซึ่งจะ
น าไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 

แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ  มีดังนี้ 
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1.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการของบริษัท และบริหาร
จัดการธุรกิจทุกระดับด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และเข้าใจในหลักการก ากับดูแลกิจการ โดยถือเป็นวัฒนธรรมที่ดี
ขององค์กร 

2.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  ต้องยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่า
เทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริต  โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

3.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  สามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจและมาตรฐานสากล   ตลอดจนความต้องการของ
สังคมที่เปล่ียนแปลงไปได้ 

4.  บริษัทจัดท าเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร (Training Road Map) ส าหรับทุกต าแหน่งงาน เพื่อให้มีการศึกษาและ
ทบทวนคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง   

5.  บริษัทเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการให้พนักงานทุกคนรับทราบ  โดยการติดบอร์ด
ข้อมูลข่าวสาร  

6.  ผู้บริหารทุกคนได้รับฟังสรุปสาระส าคัญคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการในที่ประชุมระดับบริหารเป็นประจ าทุกปี 
7.  คณะกรรมการด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ รายงานในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  (แบบ 

56-1) ทุกปี  เริ่ม พ.ศ. 2558 และทบทวนคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการเป็นประจ าทุกปี 
 

บริษัทมีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความส าคัญ
และความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมือ
อย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยได้เผยแพร่คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ  
ซึ่งได้รวมถึงนโยบายจริยธรรมธุรกจิ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน  จรรยาบรรณธุรกิจ  จรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายการไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนนโยบายส าคัญและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตาม ตลอดจนเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้
เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว หมวดข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor information) หัวข้อเอกสารเผยแพร่ 
(Publication) 
 

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 100 คะแนน จาก
จ านวนบริษัทจดทะเบียนท้ังส้ิน 618 บริษัท ทั้งนี้คะแนนเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 91.97 คะแนน 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 
ผลส ารวจการก ากับดูแลกิจการ ประจ าปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน ร้อยละ 93 ทั้งนี้คะแนนเฉล่ียของ
บริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ ร้อยละ 80 
 

นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
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หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุน้ 
1. การประชุมผู้ถือหุ้น 
1.1. คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

อ้างอิงคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ  "นโยบายสิทธิ์และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น"  
1.2. คณะกรรมการก าหนดให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค าชี้แจงและเหตุผล

ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือใน
เอกสารแนบวาระการประชุม ตลอดจนละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
สารสนเทศของบริษัท 
โดยก่อนวันประชุม บริษัทแจ้งก าหนดการพร้อมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  
และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในท่ีประชุมบนเว็บไซต์
ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ  โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายทะเบียนของ
บริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารท่ีมีข้อมูลเช่นเดียวกับท่ีปรากฎบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าในวันที่ 29 ธันวาคม 2559  (ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือ 14 วัน ในบางกรณี) ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล  ความเห็นของคณะกรรมการใน
แต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ 
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น และประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ในวันที่ 18 - 20 
มกราคม 2560  ตามที่กฎหมายก าหนด 

 

ส าหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม  ทางบริษัทจะติดต่อ
ประสานงาน เพื่อจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม  ซึ่งได้ด าเนินการระหว่างวันท่ี 11 - 20 
มกราคม 2560   

1.3  คณะกรรมการอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น
การกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมี
วิธีการท่ียุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไปสถานท่ีจัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น 

1.4  คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ตลอดจนส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันท่ี 15 สิงหาคม ‟ 15 พฤศจิกายน 2559  โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น
รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จากจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่บริษัท
ก าหนดไว้  ทั้งนี้บริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ในวันที่ 9 สิงหาคม 
2559  และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

1.5  คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน  เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

http://www.thaisteelcable.com/
http://www.thaisteelcable.com/


    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

- 54 - 
 

1.6  บริษัทแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท 

1.7  ตามข้อบังคับบริษัท ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และ
ให้มีการเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่งได้  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

- บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หน่ึงของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้  ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

ตลอดจนบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยด้วย  โดยบริษัทแนบ
รายละเอียดกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดค่าตอบแทนที่มีข้อมูลเพียงพอ
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

1.8  บริษัทก าหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมั ติในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบรายละเอียดผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้งและค่าตอบแทนที่มี
ข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 

1.9  บริษัทเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ซึ่งเป็นสาระส าคัญ โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor Information)”) 

1.10 บริษัทมีการจัดสรรก าไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 25 ของก าไรสุทธิหลังจากหักเงินส ารองต่างๆ  ทุกประเภทตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หาก
ไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
สาระส าคัญ และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระท าใน 1 เดือนนับ
แต่วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้
โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ 

 
2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
2.1  คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น  ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับ

คะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า  รวมทั้งจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง 

http://www.thaisteelcable.com/
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2.2  ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุม  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม  มีการแนะน ากรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการลงคะแนนเสียงและ
นับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชมุ จากนั้นจะด าเนินการประชุมเรียงตามวาระท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม  โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือท่ีระบุไว้   

2.3  บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง  เปิดเผยการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ 
ทั้งเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

2.4  ในการประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ  เช่น วาระการแต่งตั้ง
กรรมการ  ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือ
หุ้นลงคะแนนทีละคน 

2.5  คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม  
และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม  ซึ่งในปี 2560 นายศิววงศ์ บุษเกตุ ผู้รับมอบ
ฉันทะจากนายทรงศักดิ์ นิกรมาลากุล ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการ
ประชุม 

2.6  ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งค าถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส าคัญในรายงานการ
ประชุม 

2.7  น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ  ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม  ค่าบ าเหน็จกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
เป็นประจ าทุกปี 

2.8  บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลง ข้อมูลส าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2560 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่ง
รายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  

2.9  บริษัทได้อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ  โดยจัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถ
เดินทางได้สะดวก 

2.10 ปี 2560 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ในวันที่ 24 
มกราคม 2560 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา  14 
วัน และ ได้น าหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 
32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม 

 
3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 
3.1  บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันท่ี 24 มกราคม 2560  โดยมติดังกล่าวได้ระบุ

คะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ   
3.2  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ มีการบันทึกค าถามค าตอบ 
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร  รวมถึงบันทึก
รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  (ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่บน
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เว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560   (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน 
(Investor Information)”)  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 
หมวดที่ 2  การปฏิบัตติ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
1.1  บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ  และ

เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559  
1.2  บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง

ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น  โดยหุ้นของบริษัทมีเพียงหุ้นสามัญประเภทเดียวเท่านั้น 
1.3  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดท าเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น

ฉบับภาษาไทย 
1.4  คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า  ตั้งแต่วันที่ 15 

สิงหาคม ‟ 15 พฤศจิกายน 2559  ทั้งนี้บริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ในวันที่ 9 
สิงหาคม 2559  และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
2. วันประชุมผู้ถือหุ้น 
2.1 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจ านวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน 
 
3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
3.1  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้

ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 
3.2  คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 

 
4.  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้างการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี  ดังนั้นบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในขึ้น  (เปิดเผยในคู่มือ
หลักการก ากับดูแลกิจการ)  เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่ส าคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน  ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น  และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจ าปี  

 
5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
5.1  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาวาระน้ัน และบันทึกไว้ในรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ 
5.2  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคัญในลักษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดังกล่าวไม่

สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ัน 
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หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
1. การก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
1.1  คณะกรรมการก าหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังด าเนินการในด้านต่างๆ 

ต่อไปนี ้
(1)  มีการก าหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการชดเชยจากการ

ใช้สินค้าหรือบริการในช่วงอายุของสินค้า 
(2)  มีการก าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมาของบริษัท 
(3)  ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  บริษัทมั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทาน  (Value Chain) ของบริษัทเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ าเสมอ 
(4)  สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท่ีสถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ 
(5)  เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่

ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
(6)  ก าหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในเรื่องสิทธิของเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรม 
(7)  ปฏิบัติกับพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมรวมทั้งมีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน 

1.2  คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย  โดย
เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com  ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนัก
ลงทุน (Investor Information)”) หรือรายงานประจ าปีของบริษัท 

 
2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.1  บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามจรรยาบรรณข้างต้น  
2.2  คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับ

ต่างหากแยกจากรายงานประจ าปี  มีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยรายงานดังกล่าวจัดท าแบบบูรณาการ 
(Integrated Report) เป็นการรายงานความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้านส่ิงแวดล้อม 

 
หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล 
1.1  คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง  ไม่ท าให้ส าคัญผิด และเพียงพอ

ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน 
1.2  คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ  จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเส่ียง และ

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลส่ิงแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น รายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท 

1.3  คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี 

1.4  คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion 
and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี ้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล

http://www.thaisteelcable.com/


    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

- 58 - 
 

และเข้าใจการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น  
นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

1.5  คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ 
1.6  คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  จ านวนครั้ง

ของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการท าหน้าที่ 
รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี 

1.7  คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จ านวนเงินค่าตอบแทนที่
เปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย 

1.8  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน  และก าหนดนโยบายให้กรรมการและ
ผู้บริหารต้องรายงานรายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  ตามนโยบายการ
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (เปิดเผยในคู่มือหลักการก ากับดูแล
กิจการ) เพื่อป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เปิดเผยในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ)  จึงได้รายงานต่อประธาน
กรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส  

1.9  ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 
2. ข้อมูลขั้นต่ าที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 
2.1  นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว  คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระท าอย่างสม่ าเสมอ  พร้อมทั้งน าเสนอข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
(1)  วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท 
(2)  ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
(3)  รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
(4)  งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า 
(5)  แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 
(6)  ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือส่ือต่างๆ 
(7)  โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(8)  โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า  และ Special purpose enterprises/ 

vehicles (SPEs/SPVs)  (ถ้ามี) 
(9)  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้ังทางตรงและทางอ้อมที่ถอืหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

และมีสิทธิออกเสียง 
(10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 
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(12) ข้อบังคับบริษัท และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 
(13) นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
(14) นโยบายด้านบริหารความเส่ียง รวมถึงวิธีการจัดการความเส่ียงด้านต่างๆ 
(15) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
(16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  และคณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการ 

(17) จรรยาบรรณส าหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ 
(18) ข้อมูลติดต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยนักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัท เพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ 

 ผู้รับผิดชอบ  : นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม (เลขานุการบริษัท) 
 หมายเลขโทรศัพท์  : (038) 447 200 - 15 ต่อ 626, 412  
 หมายเลขโทรสาร  : (038) 185 025 
 อีเมล์    : ir@thaisteelcable.com      
 เว็บไซต์    : http://www.thaisteelcable.com     

 
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
1.1  คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน

ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท  และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็น
กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ และ
คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย  
รวมถึงจ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปี  และบนเว็บไซต์
ของบริษัท 

1.2  คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียง
พอท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน  

1.3  คณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจ านวนที่
ส านักงาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

1.4  คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความ
เป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท  โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ าเป็นดังกล่าว 

1.5  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด ควรแยก
บุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

http://www.thaisteelcable.com/
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1.6  คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการ
ท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ  

1.7  คณะกรรมการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของต าแหน่งกรรมการและจ านวนบริษทัท่ีสามารถไปด ารง
ต าแหน่งได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

1.8  บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ 
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ  รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ  
ดังนั้น คณะกรรมการจัดให้มีการก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม ที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ มีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทใน
รายงานประจ าปี และบน เว็บไซต์ของบริษัท 

1.9  เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่ 
เลขานุการบริษัท 

 
2.  คณะกรรมการชุดย่อย 

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  แล้ว คณะกรรมการควร
พิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ดังนี ้

(1)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ  ท าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และ
กระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตาม
กระบวนการสรรหาที่ได้ก าหนดไว้ ตลอดจนท าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ  และค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการจะต้องน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ 

 (2)  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกรรมการ  
ผู้บริหารและพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มี
ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือ
หุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย  

(3)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง  ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 
รวมทั้งก ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหาร จัดการความเส่ียง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท 

ทั้งนี้คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดข้างต้น  ด าเนินการตามหลักการดังนี้ 
1.  ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ  ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของที่

ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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2.  ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย  เพื่อให้การท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง 

3.  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา
หารือ และด าเนินการใดๆ ให้ส าเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้าน

กฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
2) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ 

3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถื อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทต่อไป 

4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 

5) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอ านาจให้กรรมการผู้จัดการท าหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามปกติธุรกิจของบริษัท 

6) พิจารณาอนุมัติการก าหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ  
7) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท

ได้ 
8) พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด

แทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ  ได้ 
9) พิจารณาอนุมัติการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
10) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้นและ

รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 
11) พิจารณาอนุมัติเรื่องที่มีสาระส าคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ การเข้าท ารายการระหว่างกันของ

บริษัท รายการท่ีเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ 
และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12) พิจารณาอนุมัติเรื่องที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
13) พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ  เรื่องดังต่อไปนี้ 
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(1)  นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษัท  
(2)  ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ม

ระยะต่อไปของปี 
(3)  การลงทุนในโครงการท่ีไม่มีในงบประมาณประจ าปีหรือ ตามอ านาจการอนุมัติ 
(4)  การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน

โครงการรวมเกินร้อยละ 10 
(5)  การซื้อ และจ าหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีมูลค่าเกินจ านวนที่มอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารตามอ านาจการอนุมัติ 
(6)  การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อันมีผลกระทบที่ส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้ส้ิน ยุทธศาสตร์การ

ท าธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท 
(7)  การท าสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการท าธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการท าธุรกิจปกติที่มี ความส าคัญ 
(8)  การท ารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนท่ีไม่เข้าข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ  และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(9)  ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1 
(10)  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
(11)  การเปล่ียนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยส าคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเส่ียง และการควบคุม

ภายใน 
(12)  การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง 
(13) การก าหนดและการเปล่ียนแปลงอ านาจอนุมัติที่มอบให้ผู้บริหารระดับสูง 
(14)  การเสนอแต่งตั้งและการส้ินสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท 
(15)  การมอบอ านาจหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร  หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ ง  รวมถึงการ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขการมอบอ านาจหน้าที่ดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อก าหนดตลาด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(16)  การแต่งตั้ง และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 
(17)  การจัดให้มีและก ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการ 
(18)  การปรับปรุง เปล่ียนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 
(19)  การด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทประจ าปีท่ีก าหนดไว้  อ้างอิงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 
17 ตุลาคม 2560 

 
4. การประชุมคณะกรรมการ 
4.1  บริษัทจัดให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทุกป ีและแจ้งให้กรรมการแต่

ละคนทราบก าหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 
4.2  จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุม
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ทุกเดือน บริษัทควรส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถก ากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ 

4.3  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้
แน่ใจว่าเรื่องที่ส าคัญได้น าเขา้รวมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม 

4.4  เอกสารประกอบการประชุมน าส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการก่อนวันประชุม 
4.5  กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้

จัดให้มีขึ้นในรอบปี 
4.6 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย

ปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุก
คนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น าสู่ท่ีประชุม รวมทั้งประเด็นการก ากับดูแลกิจการ 

4.7  คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียด เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริ หารระดับสูงส าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน 

4.8  คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ  เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่
ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระ
จากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

4.9  คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ าเป็น  
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย  และควรแจ้งให้
กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย 

 
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
5.1  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ท าการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี  เพื่อให้

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรก าหนดบรรทัดฐานที่จะใช้
เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

5.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  ด าเนินการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล  รวมทั้งเปิดเผย
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

 
6. ค่าตอบแทน 
6.1  ค่าตอบแทนของกรรมการจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์

ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน  

6.2  ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง  เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด
ภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็น
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องค านึง
ผลประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นได้รับ 
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
7.1  คณะกรรมการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการ

ก ากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการ
ของสถาบันภายนอก 

7.2  ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดให้มีเอกสารและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

7.3  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการผู้จัดการ  รายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน  ซึ่ง
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ตน
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

7.4  คณะกรรมการจัดให้มีโครงการส าหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจ าทุกปีถึงส่ิงที่ได้
ท าไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน 

 
8.  การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการใหค้วามส าคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยก าหนดนโยบายว่าคณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวฒุิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบ
ด้านได้มากที่สุด โดยการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับ
แรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิของบริษัท ตามวิธีการท่ีได้เปิดเผยไว้ล่วงหน้า  

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ                       
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ                    
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ                    
ก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการ                    
บริหารความเส่ียง 
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9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งการ

ประชุม 
จ านวนครั้งการเข้า

ร่วมประชุม 

1 นายปริญญา       ไววัฒนา* ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 4 

2 นายอภินันท์        ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 4 4 
3 นายฉัตรชัย          เอียสกุล กรรมการตรวจสอบ 4 4 
4 นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ 4 4 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งป ี
- ไม่มี - 

*  นายปริญญา ไววัฒนา  เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน  
 

โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ   
  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันแล้ว  ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส านักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มีผลบังคับตั้งแต่วันท่ี 20 กันยายน 2560 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย 
รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  (www.thaisteelcable.com  ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor 
Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter)) 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้ 
1. การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี 

1.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ 
1.2 สอบทานการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่ส าคัญอย่างเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมัดระวัง และประมาณการท่ีสมเหตุสมผลในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอ 
1.3 จัดให้มีการรับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม หรือประเด็นอื่นๆ จาก 

พนักงานและผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และด าเนินการติดตามอย่างเหมาะสม  
1.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  

1.5 สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดท าบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจ าปี 

2. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน 
2.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ

ระบบบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 

โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ

http://www.thaisteelcable.com/
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ภายใน รวมทั้งการก าหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบมี ส่วน
ร่วมในการพิจารณา และเห็นชอบด้วย  และมีการดูแลให้ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

2.3 พิจารณาอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
2.4 สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี  และพิจารณาผลการตรวจสอบของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
2.5 สอบทานกระบวนการภายในเกีย่วกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยกระบวนการดงักล่าวต้องท า

ให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจวา่ มีการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ โดยแจ้งตรงตอ่ประธานกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้มั่นใจวา่มี
การด าเนินการอยา่งเหมาะสม 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
3.1 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
3.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

3.3 ก าหนดให้มีการป้องกันการทุจริต และคอร์รัปชั่น โดยเปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแสโดยตรงไปยังประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อด าเนินการหากมีมูลความผิดเกิดขึ้น  

4. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน  
4.1  สอบทานให้มั่นใจวา่หลักจรยิธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายการป้องกันความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ไดจ้ัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 
4.2  ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์  
5. การรายงาน 

5.1 จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
5.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปนี้  ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 
 รายการท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน 
 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่  
       เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ 

6. หน้าที่อื่นๆ 
6.1 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็น

ประจ าทุกปี ตามวิธีการที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
ทราบ 

6.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจ าเป็นเพื่อให้ทันสมัย และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

6.3 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

อ านาจ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่แล
ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. มีอ านาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่  

ร้องขอตามความจ าเป็น 
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดี ความชอบของ

ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม 
4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อหารือประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยอาจไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 
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9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งการ

ประชุม 
จ านวนครั้งการเข้า

ร่วมประชุม 

1 นายอภินันท์       ณ ระนอง  ประธาน 2 2 

2 นายปริญญา      ไววัฒนา กรรมการ 2 2 

3 นายฉัตรชัย         เอียสกุล กรรมการ 2 2 

4 นายวีรวัฒน์        ขอไพบูลย์ กรรมการ 2 2 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งป ี

- ไม่มี - 

 
โดยมีนางกสิตา  พิทักษ์สงคราม  เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันแล้ว  มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  
ผู้บริหาร  พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว   (www.thaisteelcable.com  ภายใต้
หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter)) 
 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที ่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
 งานด้านการสรรหา 
1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง โดยก าหนดจ านวน 

โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
ระดับสูง 

3. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 
4. ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 งานด้านการก าหนดค่าตอบแทน 
1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 
2. ให้ค าชี้แจงและตอบค าถามที่เกี่ยวข้องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
3. รายงานนโยบายการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) 

และรายงานประจ าปีของบริษัท  
4. ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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9.2.3 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งการ

ประชุม 
จ านวนครั้งการเข้า

ร่วมประชุม 

1 นายปริญญา      ไววัฒนา ประธาน 2 2 

2 นายอภินันท์       ณ ระนอง กรรมการ 2 2 

3 นายฉัตรชัย         เอียสกุล กรรมการ 2 2 

4 นายวีรวัฒน์        ขอไพบูลย์ กรรมการ 2   2 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งป ี

- ไม่มี - 

 
โดยมีนางกสิตา  พิทักษ์สงคราม (เลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการ ให้เป็นปัจจุบันแล้ว  มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  
พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  (www.thaisteelcable.com  ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูล
ส าหรับนักลงทุน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter)) 
 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที ่
1. ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งฝ่าย

บริหารและพนักงาน  ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท  
และข้อก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. พิจารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบ
การก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม่ าเสมอต่อกรรมการ  ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 

3. ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม  เพื่อยกระดับการก ากับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล 

4. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ  เพื่อ

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามขั้นตอนของบริษัท 
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9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งการ

ประชุม 
จ านวนครั้งการเข้า

ร่วมประชุม 

1 นายสริศ  พฒันะเมลือง 
(กรรมการผู้จัดการ/ 
รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ) 

ประธาน 4 4 

2 นายสุทน  เปรมปรี 
(ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วนงานผลิต) 

กรรมการ 4 4 

3 นางสาวสิริณา  พัฒนะเมลือง 
(ผู้จัดการท่ัวไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 

กรรมการ 4 4 

4 นายสวัสดิ์  สุขะอาจิณ 
(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานจัดหา/         
รักษาการผู้จัดการทั่วไป ‟ ส่วนงานคณุภาพ) 

กรรมการ 4 4 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งป ี
1 นายคาซฮูิโร  ทาเคชติะ1 

(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) 
กรรมการ 2 2 

1 นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 และต าแหน่งอื่นๆ เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมดเป็นผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์จะรับค่าเบี้ยประชุมฯ 
 
โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ให้เป็นปัจจุบันแล้ว  มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร  
พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  (www.thaisteelcable.com  ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูล
ส าหรับนักลงทุน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter)) 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดและทบทวนกรอบบริหารความเส่ียงองค์กรที่เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเส่ียงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การด าเนินงาน
และแผนธุรกิจ    

2. ก าหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการบริหารความเส่ียงองค์กร รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเส่ียงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิผลและมีความเพียงพอ สอดคล้อง
ตามสภาวการณ์ที่เปล่ียนแปลง  

3. ก ากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเส่ียงที่ส าคัญ พร้อมทั้งให้ค าแนะน า  เพื่อให้มั่นใจว่ามี
การบริหารจัดการความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจบริษัท   
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4. รายงานและประสานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบ ขอ
ค าแนะน า และให้ความเห็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

5. รายงานผลการบริหารความเส่ียงที่ส าคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีท่ีมีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ส าคัญ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยส าคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเส่ียง 

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 
 

อ านาจ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในหัวข้อ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. มีอ านาจให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตาม

ความจ าเป็น 
2. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงพิจารณาว่าเหมาะสม 
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้รับจ้าง (Outsource) ให้บริการงานอื่นๆ เพื่อหารือ

ความเส่ียงที่เกี่ยวข้อง 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
9.3.1 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง  จะมีการพิจารณา
คัดเลือกและกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก่อน จึงจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะด าเนินการตามนโยบายของบริษัท  
การสรรหากรรมการ 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและค านึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท  โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาท างานให้บริษัทอย่างเพียงพอตามข้อบังคับ
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดจะต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยก าหนดนโยบายว่า คณะ 
กรรมการฯ ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด  

 

ในการสรรหากรรมการ จะต้องพจิารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยูก่่อนเป็นอันดับแรก และสอดคล้องกบั   
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิของบริษัท ตามวิธีการท่ีได้เปิดเผยไว้ลว่งหน้า  
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คุณสมบัติกรรมการ 
ผู้ที่จะได้รับคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้  
 1. มีความรู้ ความช านาญในการด าเนินธุรกิจ  
 2. มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารองค์กรในระดับไม่ต่ ากว่าผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 
 3. เป็นผู้มีธรรมมาภิบาล มีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในกฏหมายว่าด้วยบริษัท  
          มหาชนจ ากัด และไม่เคยถูกด าเนินคดีทางอาญา  
 4. สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างได้เต็มที่ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น      
          และการประชุมอื่นๆ ท่ีส าคัญได้ทุกครั้ง 
 
โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะต้องมีจ านวนไม่ต่ า
กว่าสามคน และไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการท้ังคณะ  

 
คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายว่า คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถ
ให้ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านให้มากที่สุด แต่จะต้องมีกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจของบริษัท และกรรมการท่ีมีทักษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทละหน่ึงท่านเป็นอย่างน้อย ดังนี้ 

ความเชี่ยวชาญและทกัษะ กรรมการ กรรมการอิสระ 
ธุรกิจยานยนต ์ 5 ท่าน 1 ท่าน 
บัญชี / การเงิน 1 ท่าน 1 ท่าน 

กฎหมาย 1 ท่าน - 
ธุรกิจอื่น - 2 ท่าน 
รวม 7 ท่าน 4 ท่าน 

 
หลักเกณฑ์การคดัเลือกและกระบวนการแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
หลักเกณฑ์การคดัเลือก 
บริษัทจะคดัเลือกกรรมการจาก 2 ช่องทางคือ 
1.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  จะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ

คณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยก่อนเป็นอันดับแรก หากไม่พบผู้
มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท จึงจะสรรหาจากแหล่งอื่นๆ  

2.  ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัตเิหมาะสม 
กระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
เมื่อได้รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่แล้ว เลขานุการคณะกรรมการฯ  จะน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและข้อมูลประกอบอ่ืนๆ  
 
หากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  มีมติเห็นชอบ จะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
เสนอต่อท่ีประชุมประจ าปีผู้ถือหุ้นต่อไป 
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การแตง่ตัง้กรรมการใหม่จะตอ้งได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชมุประจ าปีผู้ถือหุ้น ตามก าหนดเวลาดงันี้ 
ช่วงเวลา กิจกรรม 

สิงหาคม - ตุลาคม แจ้งชื่อผูม้ีคุณสมบัตเิหมาะสมตอ่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
พฤศจิกายน  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมมีตเิห็นชอบน าเสนอต่อท่ีประชมุประจ าปีผู้ถือหุ้น 

มกราคม ของปีถดัไป ที่ประชุมประจ าปีผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมต ิ
 

2. การแต่งตั้ง  แบ่งเป็น 2 กรณี  ดังนี้ 
กรณีที่ 1 ต าแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ   
 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ครบก าหนดออกตามวาระ โดยกรรมการที่ครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งอาจได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุก
ครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน  1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกหรือ
ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน  ส่วนปีถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

กรณีที่ 2 ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ  เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป  เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน  โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน  โดยมติของกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่ 

 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการ 

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มอียู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

- บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถัดลงมามคีะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่
จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 
ด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่งงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ  เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งประกอบด้วย 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พิจารณาก าหนดความรู้  ความสามารถ (Competency) 

ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่ง เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ก าหนด สามารถสืบทอดงาน
ของแต่ละต าแหน่งได้ 

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ สอดคล้อง 
เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดท าแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap 

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และ
มอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ 
ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต 

5. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นปร ะจ าและรายงาน
คณะกรรมการบริษัท ทราบปีละ 2 ครั้ง 

 

กรรมการท่ีมาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม 
กลุ่ม ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1. จุฬางกูร 

1 นายสรรเสริญ  จุฬางกูร 

2 นายทวีฉัตร  จุฬางกูร 

3 นายกรกฤช  จุฬางกูร 

2. Hi-Lex Corporation 
4 นายมากาโต     เทราอุรา 
5 นายเคอิโซ ทานิ 

3. พัฒนะเมลือง 
6 นายสริศ   พัฒนะเมลือง 

7 นางสาวสิริณา   พัฒนะเมลือง 
 

9.3.2  กรรมการอิสระ 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ  ทั้งด้านคุณสมบัติและกระบวนการสรรหา  บริษัทด าเนินการสรรหา
ตามกระบวนการสรรหากรรมการข้างต้น  โดยอ้างอิงคุณสมบัติกรรมการอิสระจากกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 
-ไม่มี- 
 

9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
-ไม่มี- 
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9.5  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 
บริษัทก าหนดนโยบายและจรรยาบรรณฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในน าข้อมูลไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น โดยส่ือสารการใช้ข้อมูลภายในคู่มือการก ากับดูแลกิจการให้ผู้ที่เกี่ยวรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบเห็น
การปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบายดังกล่าวให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วแต่กรณี สรุปได้ดังนี้ 

 จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการและลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ผลประโยชน์ตนเองและบุคคลภายนอก ซึ่งข้อมูลภายในหมายรวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณชน
ภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก าหนด 

 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคน หรือบุคคลใดก็ตามที่รับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระส าคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ซึ่งข้อมูล
นั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และหลักเกณฑ์อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน 

  
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้างการก ากับดูแล
กิจการที่ดี  ดังนั้น บริษัทจึงก าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการน าเอาข้อมูล
ภายในที่ส าคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน  ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี ้
1. ข้อมูลภายในที่ส าคัญของบริษัท คือ  ข้อมูลที่มีความส าคัญและจูงใจให้ผู้ที่รับรู้ข้อมูลท าการซื้อหรือขายหุ้ น และ

ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บไว้และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการ
ชั่วคราว 

2. แนวทางและมาตรการการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  มีดังนี้ 
2.1 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบการเงิน  เลขานุการบริษัท  เลขานุการ

คณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่ส าคัญ  เปิดเผย
ข้อมูลท่ีส าคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอื่น  รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน  และไม่ท าการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท  อันเป็นการ
เอาเปรียบต่อบุคคลอื่นโดยใช้ข้อมูลภายในที่ส าคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน  ไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะ
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น   

2.2  ก าหนดให้กรรมการ  และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  จัดท าและส่งรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้งจัดท าและจัดส่งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์  อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท  ภายใน 3 วันท าการ ตามมาตรา 
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออก
โดยบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส 

2.3  บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานที่ส าคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันที
และทั่วถึง  ตามวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ  และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล
ข่าวสารได้เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

- 76 - 
 

2.4  บริษัทก าหนดให้พนักงานทุกคน  ยึดมั่นเกี่ยวกับการปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น  โดยใช้ข้อมูลภายในที่ส าคัญที่ยัง
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัท  ก าหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง  โดยอ้างอิงตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ได้ออกประกาศที่ ทจ. 2/2552 ก าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วน
ได้เสียที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป 
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการด าเนินการ ตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็น
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจมีน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ 
การท่ีกรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตยสุ์จริต (Fiduciary duties) ซึ่งต้องตัดสินใจ
โดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการ
ติดตามดูแลให้การท าหน้าที่ของกรรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว 

 

ซึ่งก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  ด าเนินการรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการรายงาน ดังต่อไปนี้    
 1. รายงานครั้งแรกภายใน 15 วัน นับจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบรายงานฯ 
 2. แจ้งการเปล่ียนแปลงข้อมูลทุกๆ ครั้ง ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

3.  เลขานุการบริษัท รวบรวมข้อมูลเพื่อน าเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน 
นับจากวันท่ีได้รับรายงานฯ 

 

ทั้งนี้สามารถขอรับแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  ได้ที่ฝ่ายก ากับ
หลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์   หมายเลขติดต่อ   (038) 447 200 ‟ 15 ต่อ 626, 412  
หรือทางอีเมล์ ir@thaisteelcable.com  
 

ทั้งนี้รวมถึงการท ารายการระหว่างกันที่ส าคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย 
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 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
   1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

รายการที่ ชื่อผู้สอบบัญช ี ประเภทของงานตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนของงาน

ตรวจสอบ 

1.  
บจ. ส านักงาน อวีาย  

ตรวจสอบบัญช ี 1,130,000 

2.  ตรวจสอบ BOI    320,000 

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ 1,450,000 

 
 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

รายการ 
ประเภทของงานบริการอื่น 

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทน 

ของงานบริการอืน่ 

ส่วนที่จ่ายไป

ในระหว่างปี

บัญชี 

ส่วนที่จะ 

ต้องจ่าย 

ในอนาคต 

1. บริการให้ค าปรึกษากฏหมาย 
ส านักกฏหมาย วีระวงศ์, ชินวัฒน์, 

และเพียงพนอ 
3,535,607.30 - 

2. บริการให้ค าปรึกษาด้าน BOI บจก. เดียบอน 742,268.04 - 

3. บริการให้ค าปรึกษาด้าน BOI บจก. บางกอก อินเตอรเ์นชั่นแนล 440,000.00 - 

4. บริการให้ค าปรึกษากฏหมายศุลกากร ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีเอ็มเอส 130,000.00 - 

5. บริการให้ค าปรึกษาคดี Toyoflex บริษัท โปร คอนซัลแทนท์ 72,164.95 - 

6. บริการให้ค าปรึกษาคดี Outer บริษัท สยาม เคาน์ซิล 506,000.00 - 

7. บริการให้ค าปรึกษาคดี Outer นายนิติพัฒน์ เสถียรไพศาล 1,150,000.00 - 

8. บริการให้ค าปรึกษาและพยานคดี Outer นายพิทักษ ์ ส าราญสุข 747,000.00 - 

9. บริการให้ค าปรึกษาและพยานคดี Outer นายมานิต  เมืองไพศาล 702,000.00 - 

10. บริการให้ค าปรึกษาและพยานคดี Outer นายกติติศกัดิ์ ทรงสุจริตกุล 50,000.00 - 

11. บริการให้ค าปรึกษาและพยานคดี Outer นายสมชาย เชาว์ชาญกจิ 20,000.00 - 

12. บริการให้ค าปรึกษาและพยานคดี Outer นางพรมลี เกษโกศล 6,000.00 - 

13. บริการให้ค าปรึกษาและพยานคดี Outer นายสมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส 3,605.00 - 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอื่น (non-audit fee) 8,104,645.29  
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 9.7 การปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

9.7.1 เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  มีดังนี ้

ข้อ เรื่อง แนวทางการด าเนินการ 

1 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
คณะกรรมการควรประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
มากกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมด ใน
กรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการ
อิสระ 

ไม่สามารถปฏิบัติได ้
เนื่องจากไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับการปฏิบัตงิานจรงิ 

 

2 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” 
คณะกรรมการควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการไว้อยา่งชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบาย
การก ากับดูแลกจิการ 

3 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” 
คณะกรรมการควรก าหนดให้กรรมการอิสระมี
วาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจาก
วันท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
ครั้งแรก 

4 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” 
คณะกรรมการควรเลือกกรรมการอิสระด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการ 

   
 9.7.2 การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่าง
น้อยปีละ  1 ครั้ง  ในเดือนกันยายน มีกระบวนการดงันี ้

1. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  ทบทวนแบบประเมินผลฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ด าเนินการจัดท าแบบประเมินฯ และน าส่งเลขานุการคณะฯ 
3. เลขานุการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
4. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาด าเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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โดยเกณฑแ์ละผลประเมินประจ าปี  2560  เป็นดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบคุคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและด าเนินการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

หมวด
ที ่

หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 11 75 2 75 
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 12 75 5 75 
3 การประชุมคณะกรรมการ 9 75 4 75 
4 การท าหน้าที่ของกรรมการ 7 75 - - 
5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจดัการ 5 75 - - 
6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 6 75 - - 

รวม 50 75 11 75 
 

ช่วงระดับคะแนน  : 
ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

75 ≥ X < 100 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี” 

50 ≥ X < 75 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย” 

< 25 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการด าเนินการ” 

หมายเหตุ : แบบประเมินฯ ท่ีจดัท าขึ้น  อ้างองิจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กมุภาพันธ์ 2558 

 
ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท  ประจ าปี  2560 สรุปได้ดังนี ้

รายคณะ รายบุคคล 

 
98.63% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 

 
90.91% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบคุคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป 

 
ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ประจ าปี  2560 สรุปได้ดังนี ้

ส่วน
ที ่

หัวข้อการประเมิน 

จ านวนขอ้ (ผลประเมิน) ส่วนที่ 
1 

จ านวนขอ้ (ผลประเมิน) ส่วนที่ 
2 

หมายเหต ุ

ใช ่ ไม่ใช ่
เพียง
พอ 

ไม่ 
เพียง
พอ 

ท า
แล้ว 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่ได้
ท า 

ใน 
ระหว่าง 
ปีไม่มี 
กรณี

ดังกล่าว 

 

1 
การท าหน้าที่โดยรวมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

10 1* 10 - 
    

* ข้อ 9 ยังไม่มกี าหนดระยะ
เวลานานสุดที่ AC จะอยู่ใน

วาระอยา่งต่อเนื่อง 

2 
การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะดา้น 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ     

65 - 1** 7 

**ข้อ 2.10 จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพงาน

ตรวจสอบฯ โดยผู้ประเมิน
อิสระภายนอกทุกๆ 5 ปี 

รวม 10 1 10 - 65 - 1 7  
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่ หัวข้อการประเมิน วัตถุประสงค ์ จ านวนขอ้ 

1 การท าหน้าที่ โดยรวมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบว่ามี ลักษณะ
สนับสนุนการท างานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

2. เพื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมทั่วไปว่าเอื้อต่อการท าหน้าที่หรือไม่ 

21 

2 การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะดา้น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เ พื่ อ เ ป็ นแนวทา งกา รพิ จ า รณากา รป ฏิบั ติ หน้ า ที่ ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนหรือไม่ 

73 

รวม 94 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบคุคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป 

หมวด หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 4 75 3 75 
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 ด้านการสรรหา 
 ด้านก าหนดคา่ตอบแทน 

 
2 
3 

 
75 
75 

 
2 
3 

 
75 
75 

3 การประชุมคณะกรรมการ 5 75 5 75 
4 การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ 4 75 4 75 
5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจดัการ 3 75 3 75 
6 การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 5 75 5 75 

รวม 26 75 25 75 
 
ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” 
75 - 99 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี” 
50 - 74 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร” 
25 - 49 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย” 

ต่ ากว่า 25 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการด าเนินการ” 

หมายเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จดัท าขึ้น  อ้างองิจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กมุภาพันธ์ 2558 

 
ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ประจ าปี  2560 สรุปได้ดังนี ้

รายคณะ รายบุคคล 

 
97.84% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 

 
98.50% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 
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คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบคุคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป 

หมวด
ที ่

หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 5 75 2 75 
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 
4 75 5 75 

3 การประชุมคณะกรรมการ 6 75 4 75 
รวม 15 75 11 75 

 
ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

75 ≥ X < 100 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี” 

50 ≥ X < 75 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย” 

< 25 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการด าเนินการ” 

หมายเหตุ : แบบประเมินฯ ท่ีจดัท าขึ้น  อ้างองิจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กมุภาพันธ์ 2558 

 
ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ  ประจ าปี  2560 สรุปได้ดังนี ้

รายคณะ รายบุคคล 

 
95.83% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 

 
97.73% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบคุคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป 

หมวด
ที ่

หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

คะแนนมาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2 75 1 75 
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 
5 75 4 75 

3 การประชุมคณะกรรมการ 5 75 4 75 
รวม 12 75 9 75 

 
ช่วงระดับคะแนน  : 
ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

75 ≥ X < 100 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี” 

50 ≥ X < 75 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย” 

< 25 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการด าเนินการ” 

หมายเหตุ : แบบประเมินฯ ท่ีจดัท าขึ้น  อ้างองิจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กมุภาพันธ์ 2558 

 

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ประจ าปี  2560 สรุปได้ดังนี ้
รายคณะ รายบุคคล 

 
93.54% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 

 
93.06% 

อยู่ในเกณฑ์ "ดี" 
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9.7.3  การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะกรรมการด าเนินการประเมนิผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อยา่งต่อเนื่อง  

หัวข้อ หัวข้อการประเมิน 

 
คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลคะแนน 
ประจ าปี 

2560 
(ร้อยละ) 

1 ความเป็นผู้น า 10 10.00 

2 การก าหนดกลยุทธ ์ 10 10.00 

3 การปฏิบัติตามกลยุทธ ์ 10 10.00 

4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 10 9.69 

5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 10 10.00 

6 ความสัมพันธ์กับภายนอก 10 9.79 

7 การบริหารงานและความสัมพันธก์ับบุคลากร 10 9.90 

8 การสืบทอดต าแหน่ง 10 9.79 

9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10 10.00 

10 คุณลักษณะสว่นตัว 10 9.90 

รวม 100 99.06 
 
ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

90 - 100 การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจา้หน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม” 

80 ≥ X < 90 การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจา้หน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

70 ≥ X < 80 การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจา้หน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ดี” 

60 ≥ X < 70 การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจา้หน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “พอสมควร” 

50 ≥ X < 60 การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจา้หน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ผ่าน” 

< 50 การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจา้หน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ต้องด าเนินการปรับปรุง” 

   
 9.7.4  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในการปฐมนิเทศและการอบรมให้กับกรรมการ โดยมีนโยบายสรุปได้
ดังนี ้ 
1. ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท น าเสนอเอกสารและข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือหลักการก ากับ
ดูแลกิจการ (ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณของบริษัท) ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการ
ด าเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งข้อมูล
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อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการท่ีเข้ารับต าแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก 

2.   มอบหมายให้บริษัทอ านวยความสะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจการด าเนิ น
ธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น 

3. ส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อหรือหลักสูตรที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และ
ภารกิจ  ภายใต้แผนงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ าเสมอ  โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยบริษัทเป็นผู้ด าเนินการและ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  

 

และเพื่อให้กรรมการทุกท่านมีศักยภาพสามารถขับเคล่ือนบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัท ที่
ก าหนดไว้ได้นั้น  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ในแง่การก ากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ  เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ  ทั้งนี้กรรมการบริษัทต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 1 ท่านต่อป ี
 
ผู้บริหาร 
บริษัทให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน” ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า
บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เติบโต และขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนั้น 
บุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่าง
ยั่งยืน 
 

โดยผู้บริหารจะได้รับการพัฒนาการอบรมตามสายอาชีพ (Training Road map) อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
9.7.5  การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มกีารประชุมอยา่งน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยก าหนดตารางการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอด
ทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ อาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยก าหนดวาระการ
ประชุม แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันท าการก่อนถึงวันประชุม  และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ 
 

ทัง้นี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 

 

และจ านวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด 
 

9.7.6  วาระการด ารงต าแหน่ง 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากต าแหน่งเป็น
จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง
ก่อน ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลท่ีเหมาะสม ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและน าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และ
อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม  
 
คณะกรรมการบริษัทจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
1. เสียชีวิต 
2. ลาออก 
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ 
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 21 
5. ศาลมีค าส่ังให้ออก 

 

9.7.7  การพบปะนักวิเคราะห์ 
 ‟ ไม่มี ‟ 
 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม                                    

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างย่ังยืน 
บริษัทยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อ
มีส่วนในการดูแลส่ิงแวดล้อมการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและชุมชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนโดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดังนี ้
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การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปรัชญาของบริษัท  
โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ด าเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม หลีกเล่ียงการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน 
การต่อต้านการทุจริต 
บริษัทต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายต่อการคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ 
นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน   
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม  จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชี วอนา
มัย อีกทั้งสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน และสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนปฏิบัติ
ตามกฎหมายกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด  
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกดิอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขที่เป็น
ธรรมและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่น าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในทางมิชอบ 
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัทถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญในการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
ส่ิงแวดล้อมและพัฒนาชุมชน  เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการ
ตอบแทนและคืนก าไรสู่สังคม   
การจัดการส่ิงแวดล้อม 
บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญ  โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในกระบวนการธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์  การพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลของการด าเนินธุรกิจกับส่ิงแวดล้อม  เพื่อให้
ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 
 
ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 
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10.1.1  ภารกิจ ปรัชญา คุณค่า 
ภารกิจของบริษัท "ดา้นองคก์ร - มุ่งสู่ความเปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้"  ซึ่งมุ่งมั่นและส่งเสริมให้บุคลากรของ
บริษัทได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งความสามารถในการปฏิบัติงานและการด าเนินชวีิตประจ าวัน  เป็นไป
ตามปรัชญาของบริษัทและรู้จกัคณุค่าของคน สังคม สิ่งแวดลอ้ม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ  เพื่อใชเ้ป็น
แนวคิดและแนวทางในการปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
 

ปรัชญา 
สร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต 

สร้างมูลค่าสูงสดุใหก้ับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
คนและองค์กรทีเ่ติบโตไปพร้อมกัน 
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยดุยัง้ 

ร่วมสร้างสรรค์สังคมทีด่ ี
 

10.1.2  กรอบแนวทางการปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการด าเนินงานปี 2560 
ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2560 

1 บริษัทจะปรับปรุงระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

1. โครงการลดอุณหภูมิความร้อนภายในโรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจน
สภาพแวดล้อมและสุขอนามัยของพนักงาน ทั้งยังเน้นด้านการประหยัดพลังงานและ
ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวของบริษัทฯ  

2. โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบ
อากาศอัด ซึ่งทางบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทฯตัวอย่างในการศึกษาเรื่องของการลดพลังงาน
จากระบบอากาศอัด 

3. โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า : โดยการตรวจสอบพลังงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
เก็บค่าการใช้งาน  วัดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการลดการใช้พลังงาน 

4. โครงการเปล่ียนหลอดไฟ LED เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟในโรงงาน
ลงมากถึง 80% รวมทั้งยังช่วยสามารถลดโลกร้อนซึ่ งสอดคล้องกับนโยบาย
ส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ 

5. การรณรงค์ด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น วิธีลดโลกร้อนด้วยการประหยัดพลังงาน
น้ ามัน, 10 วิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างง่ายๆ, การปฏิบัติพิทักษ์โลก, การ
จัดซื้อจัดจ้างสีเขียว, โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory), คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์, Carbon Lebel เป็นต้น 

6. TSC Green Industry : กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ใน
ระดับ 4 

7. Carbon Footprint Organization : บริษัทฯ ส่ง เสริมมุ่งมั่น  และให้
ค ว ามส า ค ัญกับภา ว ะ โ ลก ร้อน  ซึ ่ง ค า ร ์บ อนฟุตพ ริ ้น ท์ข อ ง อ ง ค์ก ร  เ ป็น
เครื่องมือที่ท าให้องค์กรในภาคอุตสาหกรรม สามารถวัดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ เ กิดจากกิจกรรมในรูปแบบของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ เ ทียบเท่า 
แล้วน าผลที่ ได้ไปใช้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ และด า เนินกิจกรรม
เ พื ่อ ลด ก า ร ใ ช ้พ ล ัง ง า นแ ละ ลดกา รปล่อ ย ก๊า ซ เ ร ือ น ก ร ะ จก ได ้อ ย ่า ง มี

http://www.thaisteelcable.com/company_profile_th.php?aboutusid=2
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2560 
ประสิทธิภาพ ดังนั้นทางหน่วยงานภาครัฐจึงได้สนับสนุนให้ด าเนินการด้าน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามแนวทางที่  อบก .  พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับ1
สนุนการจัดท า เพื่อ ให้ เกิดการปรับ เป ลี่ยนรูปแบบการบริโภคพลัง งานใน
ภาคการผลิตไปสู่ความยั่งยืนและส่งผลกระทบในเชิงบวก และยังแสดงให้
เห็นว่า  
1.  บริษัทฯมีการค านวณคาร์บอนฟุตพรินท์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานโลก  
2.  บริษัทฯได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก TGO ในฐานะที่บริษัทฯ ร่วม

โครงการน าร่องคาร์บอนฟุตพรินท์ของประเทศได้ตามเป้าหมาย  
3.  บริษัทฯ มีกิจกรรมรณรงค์ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่ง เป็นส่วน

ส าคัญของการลดโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. บริษัท ฯปฏิบัติต ามหลักมาตรฐานสากลและ เป็น ไปตามนโยบาย

ส่ิงแวดล้อมที่ก าหนดไว้ เป็นอย่างดี   
7. TSC CO2Reduction : บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลดการ

ปล่อยก๊าซ  CO2  รวมถึง เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่ง เสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคม และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย
ของบริษัท  
1.  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซ 

CO2 
2.  เพื่อด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบ

การปล่อยก๊าซ CO2 
3.  เพื่อสนับสนุนและร่วมมือในการส่งข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรับ

ตรวจสอบจากทางลูกค้า 
4.  เพื่อด าเนินการก าหนดนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท 
5.  เพื่อก าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในแต่ละปี 
6.  ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซ CO2 

ให้บรรลุเป้าหมาย 
7.  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของลูกค้า 

 
การส่ือสาร : ประชุม Management Review ประจ าป,ี ประชุม ISO14001 ประจ าไตรมาส 
การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจ าไตรมาส 
ข้อมูลการชี้วัดการด าเนินการ  : การด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2560 
2 บริษัทจะส่งเสริมการน าวัสดุใช้แล้ว

กลับมาใช้ใหม่ 
1. โครงการแยกถัง ปันสุข  : เพื่อลดต้นทุน สนับสนุนแนวคิดในการลดพลังงานให้เกิด

ประโยชน์ คนในองค์กรสามารถแยกขยะตามประเภทได้อย่างถูกต้อง รวมถึงช่วยลด
ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด และ
สนองตอบนโยบายสิ่งแวดล้อมฯ 

2. โครงการณรงค์การท้ิงขยะแยกประเภท เป็นโครงการท่ีจัดท าขึ้นเพื่อรณรงค์พนักงานให้
มีจิตส านึกในการแยกขยะเพื่อสะดวกในการน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเน้นการแยกขยะทุก
ประเภทในโรงงาน   

การส่ือสาร : ประชุม Management Review ประจ าป,ี ประชุม ISO14001 ประจ าไตรมาส 
การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจ าไตรมาส 
ข้อมูลการชี้วัดการด าเนินการ  : การด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3 บริษัทจะสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
อาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
สังคมและกา รบ า เ พ็ญประ โยชน์
สาธารณะ 

1.  TSC Volunteer at Banyansue School 2016 (บริจาค TV เพื่อน้อง โรงเรียนบ้านย่าน
ซื่อ) 

 บริจาคโทรทัศน์ พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ให้กับโรงเรียนบ้านย่านซื่อ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี รายได้มาจาก
การจัดกิจกรรมการแข่งขัน TSC ฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 4 (2016)  

 

2. TSC Donation Table Calendar 2017 (ปฏิทินเก่า เราขอ) 
 เปิดรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะทุกรูปแบบที่ไม่ใช้งานแล้วจากพนักงาน ส่งมอบให้กับ

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อน าไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ส าหรับคนตา
บอด 

 

3.  TSC Donation 2017 (รองเท้าเพื่อน้อง) 
  กิจกรรมธนาคารรองเท้า...เพื่อเด็กดอย  พนักงานได้ร่วมกันบริจาครองเท้าใหม่ และ

รองเท้ามือสองสภาพดี จ านวนมากกว่า 200 คู่  ส่งมอบให้กับศูนย์อบรมศีลธรรม และ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจาย
ส่ิงของให้กับผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ีห่างไกล ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

4.  TSC Donation 2017 (ยาเหลือใช้ ต่อลมหายใจได้) 
 ท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัวข่าว 3 และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) 

ตั้งจุดรับบริจาคยาเหลือใช้ มอบให้กับโรงพยาบาลอุ้งผาง จ.ตาก เพื่อน าไปช่วยผู้ป่วย
ในถิ่นธุระกันดาน  โดยในการเปิดรับบริจาคครั้งนี้ มียอดบริจาคยากว่า 8,000 เม็ด 

 

5.  TSC Blood Donation #16 & 17 
 กิจกรรมประจ าทุกปีร่วมกับสภากาชาดไทย (สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี) ตั้งหน่วยรับ

บริจาคโลหิตในบริษัท ซึ่งในปีนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่า TSC บริจาคโลหิตเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ 
16(2016) และ TSC บริจาคโลหิตเพื่อแม่หลวงครั้งที่ 17(2017) การบริจาคโลหิตนี้ 
นอกจากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว ยังเป็น
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2560 
โอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันท าความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ร.9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

 

6.  TSC Donation 2017 (เส้ือผ้ามือ 2 เพื่อเพื่อนพี่น้องภาคอีสาน) 
     กิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยให้พนักงานร่วมกันบริจาคส่ิงของและเส้ือผ้าที่ไม่ใช้แล้ว

สภาพดี ส่งมอบให้กับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเพื่อพ่อ ณ หอประชุมศรีบูรพา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายสิ่งของให้กับ
ผู้ประสบภัยน้ าท่วมภาคอีสาน และผู้ด้อยโอกาสได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

 

การส่ือสาร :  
1.  พนักงานสามารถรับรู้ข่าวสารของบริษัทผ่านทางประกาศ, อีเมล, ประชุมหน้าแถว, 

ประชุมในฝ่าย, บอร์ดประชาสัมพันธ์, TSC Line@, VTR ณ โรงอาหาร  
2.  พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางกิจกรรม MD 

เล่าให้ฟัง ซึ่งพนักงานจะได้ทราบข่าวสารและความเคล่ือนไหวในองค์กร รวมทั้ง
อุตสาหกรรมในภาครวมได้ และเป็นช่องทางการส่ือสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน 

 

การตรวจสอบการปฏิบัติ: 
 บริษัทจัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจของพนักงานในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ

ต่างๆ ในองค์กร ผ่านแบบส ารวจความคิดเห็นหรือ Google Doc. เพื่อน าข้อสรุปมาใช้
ในการพิจารณาด าเนินโครงการในครั้งถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 บริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น
หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจาก
การด าเนินงานของบริษัทเพื่อน ามา
พิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินการ
มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้าง
ความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้ง
โดยทางตรงและทางอ้อม 

ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ จากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
การส่ือสาร : การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารประจ าปี 
การตรวจสอบการปฏิบัติ : ส านักงานการนิคมอมตะนคร 
ตัวชี้วัดการด าเนินงาน : หนังสือรับรองจากส านักงานการนิคมอมตะนคร  
(ปราศจากเรื่องร้องเรียนจากบริษัทและชุมชนใกล้เคียง) 

5 บริษัทจะพัฒนารูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อมไปพร้อมๆ กับ
การเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

TSC Green Industry : ด าเนินการขอรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ 4 จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการรอรับรางวัล            
Carboon footorint Organization : ได้รับการรับรองการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร จากองค์การบริการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน (TGO)   
การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจ าไตรมาส 
ข้อมูลการชี้วัดการด าเนินการ  : การได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ และ
ใบรับรองคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรจาก TGO 
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2560 
6 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ

และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  ตลอดจน
เ ปิ ด เ ผย ข้ อ มู ลที่ ส า คัญ  โป ร่ ง ใ ส 
สามารถตรวจสอบได้  

บริษัทก าหนดนโยบายการควบคุมภายใน ไว้ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ ก าหนดให้
ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องมีระบบการควบคุมภายใน และปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบการท างานตลอดเวลา  
การส่ือสาร :  
1. ส่ือสารในการประชุมผู้บริหารประจ าไตรมาส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
2. ก าหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ให้ฝ่ายบริหารทราบทุกเดือน 
การตรวจสอบการปฏิบัติ : 
1. แผนงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2560 ก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติ

กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกเดือน  โดยรายงานผลการตรวจสอบให้
ฝ่ายบริหารทราบทุกเดือน และรายงานสรุปผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส 

2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 
ประจ าเดือน ในปี 2560 รวม 12 ครั้ง พบการปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย 

ข้อมูลการชี้วัดการด าเนินการ : 
1. ปี 2560 ฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน  
2. การรายงานประจ าเดือน ในปี 2560 เรื่องการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้มีการรายงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล 
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประจ าเดือน 
ในปี 2559 พบการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมายทุกเรื่อง 

7 บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรี  ด าเนินการแข่งขันธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม   

1. บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ อย่าง
เคร่งครัดและเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่
ค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ ทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา  มีการ
ส่ือสารข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์  ตลอดจนส่ง
มอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้าก าไรเกิน
ควร 

2. บริษัทได้เข้าเยี่ยมบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกไตรมาส  เพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งให้
ข้อแนะน าในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การส่ือสาร : ให้มีการแข่งขันราคา โดยให้มีการเสนอราคามากกว่าหน่ึงราย     
การตรวจสอบปฏิบัติ : มีการบันทึกเป็นเอกสารประจ าเดือนให้ผู้บริหารอนุมัติ 
ข้อมูลการชีว้ัดการด าเนินการ : ตรวจสอบจากสรุปการเสนอราคาประจ าเดือนของการ
เสนอราคา 
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2560 
8 บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (CAC) 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 
รับรองการเป็นสมาชิก  เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559  
การส่ือสาร : MD เล่าให้ฟัง, ประชุมผู้บริหารประจ าไตรมาส, เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
การตรวจสอบการปฏิบัติ : ฝ่าย IA ตรวจสอบการด าเนินการตาม Checklist และน าส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขั้นตอน 
ข้อมูลตัวชี้วัดการด าเนินการ : การด าเนินการตาม Checklist ทุกหัวข้อ 

9 บริษัทปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่า
ด้ ว ย สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ชน "  และ
มาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ  

บริษัทก าหนดนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่า
ด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ 
โดยก าหนดให้มีการสนับสนุนการปฏิบัติตาม “"ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และ
มาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ และให้ผู้บริหารตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิ
มนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงานด้วย  ทั้งนี้ได้จัดให้มีการอบรมและวัดผลพนักงาน
ในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อน าไปปฏิบัติ
เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
นอกจากนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับค าร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถร้องเรียนการ
ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้  
 การส่ือสาร :  
1. ในการประชุมผู้บริหารประจ าไตรมาส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
2. จัดให้มีการอบรม และวัดผลพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน  
การตรวจสอบการปฏิบัติ : แผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2560 ก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบเรื่องการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ รวมถึงหัวข้อการ
ปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วย
การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยรายงานผลการตรวจสอบให้ฝ่าย
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการปฏิบัติไม่
สอดคล้องกับนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ 
 
ข้อมูลการชี้วัดการด าเนินการ : 
 1.  ปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในคู่มือ
หลักการก ากับดูแลกิจการ อย่างครบถ้วน 

2.  ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2560 
พบว่า การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณฯ ท่ีก าหนดไว้  
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2560 
10 บริษัทปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 1. มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 

2. บริษัทจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับ
ผู้บริหารเป็นประจ าทุกปี  เช่น  กิจกรรม MD เล่าใหฟ้ัง เป็นต้น 

3. พัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงานตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจ าปี 2560 
การส่ือสาร : พนักงานรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง ประกาศ อีเมล์ ประชุมหน้าแถว บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ TSC PRIDE News 
การตรวจสอบการปฏิบัติ : เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น กล่องรับความคิดเห็น  กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง  เพื่อส่ือสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน 
ข้อมูลการชี้วัดการด าเนินการ : ช่องทางต่างๆ ในการรับความคิดเห็นของพนักงาน 

11 บริ ษั ท จั ด ใ ห้ มี ส วั ส ดิ ก า ร  ค ว า ม
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยส าหรับ
พนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ 

การส่ือสาร : บอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์, ข่าวสารความปลอดภยัประจ าสัปดาห์ทาง E-
mail, Line Application, การประชุมคณะความปลอดภัยฯ ประจ าเดือน 
การตรวจสอบการปฏิบัติ : ฝ่ายความปลอดภัยฯ ตรวจสอบตามขัน้ตอนการปฏิบัติงานท่ี
ก าหนดไว ้
ตัวชี้วัดการด าเนินงาน : KPI ของฝ่ายความปลอดภัยฯ และวัตถุประสงค์เป้าหมายของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2560 
 
 

 
 

ความปลอดภัย 2559 2560 หมายเหต ุ
อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุด
งาน (ราย)  

0 0  

อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)  0 0  
โครงการป้องกันอุบัติ เหตุ
ผ่านกิจกรรม CCCF และS-
SFM ส าเร็จตามแผนงาน 
(%)  

100% 90 % 
(อยู่

ระหว่าง
ด าเนิน
การ) 

เป็นกิจกรรมตามข้อก าหนดของ
ลูกค้ า  ( นับ รอบตามปี ป ฏิทิ น 
ส้ินสุดโครงการในเดือน ธันวาคม 
2560) 

โ ค ร ง ก า ร ม า ต ร ฐ า น
เ ค รื่ อ ง จั ก ร ด้ า น ค ว า ม
ปลอดภัยผ่านกิจกรรม TCC 
Safety Activity ส าเร็จตาม
แผนงาน (%)  

100% 70 % 
(อยู่

ระหว่าง
ด าเนิน
การ) 

โดยในปี 2560 ได้รับคัดเลือกให้
เป็นที่ปรึกษาการด าเนินกิจกรรม
ให้กับบริษัทในกลุ่ม ผู้ผลิตชิ้นส่วน
ของ Toyota ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
ติดต่อกัน (นับรอบตามปีปฏิทิน 
ส้ินสุดโครงการในเดือน ธันวาคม 
2560) 
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2560 
12 บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อผู้บริ โภค และให้ข้ อมูล
ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกิน
ความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้า
ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ 

การส่ือสาร : Agreement, กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องประจ าปี 
การตรวจสอบการปฏิบัติ : ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจ้ง จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลชี้วัดการด าเนินการ : ผลส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ าปี 2560  ได้คะแนน
ร้อยละ 84.19  ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย เนื่องจากลูกค้าหลายรายมีการ
ปรับเปล่ียนระบบการท างานในปีที่ผ่านมา เพื่อผลักดันกิจกรรมด้านการลดต้นทุน จึงมีผล
กับการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งในปีนี้ ทางบริษัทก็มีนโยบายที่จะปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าให้มากขึ้น และ เพื่อรักษาระดับความพึง
พอใจให้เพิ่มขึ้นอีก 

13 บริษัทมีกระบวนการวิเคราะห์ความ
เส่ียงและผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
ความปลอดภัยและอาชี วอนามัย 
รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

การส่ือสาร : กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องประจ าปี  ได้แก่ 
1. กรรม CCCF : เป็นกิจกรรมการค้นหาอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อท าการปรับปรุง

แก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย โดยก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาอันตรายในพ้ืนที่ของตนเอง และมีการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่
ให้ปลอดภัยต่อผู้บริหารระดับสูงทราบ ในการประชุมทุกเดือน ท าให้การด าเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายครบ 100%  

2. กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย :  เป็นการรณรงค์ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด  เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งการด าเนิน
กิจกรรมช่วยส่งผลให้พนักงานเดินทางกลับภูมิล าเนาและกลับมาท างานอย่าง
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 

3. กิจกรรม Safety Week ภายในบริษัท : เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการท างาน และร่วมแสดงความคิดเห็นในด้านความปลอดภัยผ่าน
การประกวดต่างๆ เช่น การประกวด Safety Man & Safety Girl เพื่อใช้ตัวแทนในการ
รณรงค์ด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

กิจกรรม Machine Safety : เป็นกิจกรรมที่ปรับปรุงเครื่องจักรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ความปลอดภัยสากลและข้อก าหนดลูกค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อ
ผู้ปฏิบัติงานจนท าให้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมในพื้นที่การ
ท างาน  
การตรวจสอบการปฏิบัติ : การตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง มลพิษทางอากาศ มลทางเสียง 
โดยองค์กรภายนอก 
ข้อมูลชี้วัดการด าเนินการ : ผลการตรวจสอบมลภาวะประจ าปี 

14 บริษัทพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความ
สมดุ ล ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ กั บ
ส่ิงแวดล้อม 

1.   โครงการยกเลิกกระบวนการผลิต Soldering 100% 
2.   โครงการลดการใช้ LPG  : เพื่อลดการใช้พลังงานจากการใช้ก๊าซ LPG และเพื่อลด

ประเด็นความเส่ียงที่เกิดจากการใช้ก๊าซ LPG 
3.  โครงการ Electric Nozzle for Fisher DC : เป็นโครงการสนับสนุนในส่วนของการ

ประหยัดพลังงาน และลดการใช้ก๊าซ LPG 
4.  โครงการ ISE Induction Heater Project : เป็นโครงการย่อยในการสนับสนุนการลด

พลังงานจากการใช้ก๊าซ LPG ซึ่งล่าสุดสามารถลดการใช้พลังงานทดแทนจากเดิมที่
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2560 
ใช้จากการหลอมละลายลงได้อีกกว่า 50% 

5.   โครงการเปล่ียนโครงการเปล่ียนหลอดไฟ LED :เป็นโครงการเพื่อช่วยลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟในโรงงานลงมากถงึ 80% รวมทั้งยงัชว่ยสามารถลดโลก
ร้อนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 

การส่ือสาร : ประชุม Management Review ประจ าป,ี ประชุม ISO14001 ประจ าไตรมาส 
การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจ าไตรมาส 
ข้อมูลการชีว้ัดการด าเนินการ  : การด าเนินการได้ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

15 บริษัทจะส่งเสริมความรับผิดชอบทาง
สังคม   

การส่ือสาร : มีช่องทางต่างๆ ดังนี้ 
1.  เปิดโอกาสให้คู่ค้าและลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท

อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยตนเอง หรือทางอ้อม
ด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือส่ิงของได้  โดยมีการตรวจสอบความเกี่ยวโยงและ
เกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการด าเนิน
ธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาแต่ละรายของบริษัท ตลอดจนชี้แจงขอ
ความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฎิบัติตาม
กฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัท ว่ายังคง
ความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง 

2.  ส่ือสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ 
3.  จัดกิจกรรม เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบริษัทกับคู่ค้า เช่น กิจกรรมลดต้นทุนจาก

การพัฒนากระบวนการผลิต  และกิจกรรมพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต 
การตรวจสอบการปฏิบัติ : ก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง รายงานการมีส่วน
ได้เสียของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทรับทราบทุกครั้งที่เกิดรายการ 
ข้อมูลการชี้วัดการด าเนินการ  : รายงานการมีส่วนได้เสียฯ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ข้อก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

16 บริษัทจะระมัดระวังการใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง และไม่สนับสนุน
สินค้าหรือการกระท าที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
การส่ือสาร : มีข้อก าหนดควบคุมการส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญหา โดยต้องส่ง  
e-mail ทางเดียว และต้องไม่มีการกระจายข้อมูลไปช่องทางอื่น 
การตรวจสอบปฏิบัติ : มีการก าหนดเป็นมาตรฐานของบริษัท ลูกค้า และผู้ผลิต ว่าจะต้อง
ไม่น าข้อมูลไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น 
ข้อมูลชี้วัดการด าเนินการ : ตรวจสอบจากเอกสารควบคุมการแจกจ่าย 
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17 บริษัทจะพัฒนาทักษะและฝึกอบรม

พนักงาน  เพื่อโอกาสในความก้าวหน้า
ของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบัติ 

จัดอบรมตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจ าปี 2560 
การส่ือสาร : 
1. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงาน มีการแจ้งข้อมูลการฝึกอบรมให้กับ

พนักงานและผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานได้รับทราบล่วงหน้าผ่านทางอีเมล์ 
2. ผู้บริหารและพนักงานที่เข้ารับการอบรมจะได้รับทราบเนื้อหาหลักสูตร , คู่มืออบรมให้

ท าการศึกษาข้อมูลล่วงหน้า เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเนื้อหาก่อนเข้ารับการอบรมได้ 
3. ผู้บังคับบัญชาทุกท่าน ท าการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานก่อนเข้ารับการอบรม

ทุกครั้ง เพื่อพนักงานได้รับความรู้ตามสายงานได้อย่างครบถ้วน 
การตรวจสอบการปฏิบัติ : หลังการฝึกอบรมในทุกหลักสูตร จะให้พนักงานท าแบบ

ประเมินผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม โดยแบ่งตามหัวข้อดังนี้ 
1. ภาพรวมด้านความครบถ้วนของเนื้อหา 
2. ภาพรวมคุณภาพวิทยากร 
3. การให้บริการของหน่วยงานฝึกอบรม 
โดยบริษัท จะน าข้อมูลจากการประเมินผลมาสรุปข้อมูลและน าไปพิจารณาการจัด
ฝึกอบรมต่อไป 
ข้อมูลการชี้วัดการด าเนินการ : ในปี 2560 บริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจในการจัด

ฝึกอบรมคิดเป็น 97.81% (เป้าหมาย   85%) ซึ่งแสดงว่าหลักสูตรต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นนั้น 
ตรงตามวัตถุประสงค์และสามารถน าไปปฏิบัติในการท างานได้ 

 
10.1.3  การเชือ่มโยงผู้มีสว่นได้เสีย 

นิยาม 
ผู้มีส่วนได้เสีย  หมายถึง  บุคคลหรือกลุ่มคนที่สามารถสร้างผลกระทบและ/หรือได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
ธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กร 

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ก าหนดตวั
บ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางสื่อสาร 1 2 3 
1.ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้ี  
สถาบันการเงิน  

„ ผลตอบแทน จากผลการ
ด าเนินงานท่ีดแีละยั่งยืน  
„ การก ากับดูแลกิจการท่ีด ี
„ การบริหารความเส่ียง  
„ การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงตามสัญญา  
„ การได้รับการปฏิบัติที่เทา่
เทียมและเป็นธรรม  
„ ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทัน
ต่อการตดัสินใจ และโปร่งใส 

„ รายงาน
ประจ าป ี 
„ รายงานความ
ยั่งยืน  
„ คู่มือหลักการ
ก ากับดูแล
กิจการ 
(ประกอบดว้ย
จรรยาบรรณ
ธุรกิจ)  

- „ การประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น  
„ Opportunity 
Day 
„ เว็บไซต ์IR Press 
Release 
„ เปิดเผยข้อมูลใน
เว็บไซตต์ลาด
หลักทรัพย์ 
„ ข่าวหนังสือพิมพ ์
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ก าหนดตวั
บ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางสื่อสาร 1 2 3 
2. พนักงาน  
 

„ ผลตอบแทนและสวัสดิการ  
„ ความมั่นคงในหน้าทีก่ารงาน  
„ การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงตามสัญญาจา้ง  
„ การพัฒนาศกัยภาพ และ
ความกา้วหน้าในหน้าทีก่าร
งาน  
„ การจูงใจผ่านผลตอบแทน
และ/หรือการได้รับการยอมรับ 
จากผลส าเรจ็ของงาน  
„ สภาพแวดล้อมที่ด ีและความ
ปลอดภัยในท่ีท างาน  
„ การได้รับการปฏิบัติที่เทา่
เทียมและเป็นธรรม  

„ รายงาน
ประจ าป ี 
„ รายงานความ
ยั่งยืน  
„ คู่มือหลักการ
ก ากับดูแล
กิจการ 
(ประกอบดว้ย
จรรยาบรรณ
ธุรกิจ)   
 

„ หลักสูตร
ฝึกอบรมตาม
สายอาชีพ  
 

„ การประชุม
คณะกรรมการ
สวัสดิการ  
„ กิจกรรม MD เล่า
ให้ฟัง  
„ ประกาศ อีเมล์ 
อินทราเน็ต ประชุม
หน้าแถว บอร์ด
ประชาสัมพันธ ์
TSC PRIDE News 
„ กิจกรรมวิง่สู้ Fat, 
TSC On Style 
Work Wear Fun 
Contest 2017, 
เปิดท้ายขายของ 
(วันธงฟ้า), TSC 
Aerobic Dance 
2017 
„ แบบส ารวจความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมของบริษัท 

   

3.ลูกค้า  
 

„ คุณภาพตามมาตรฐาน  
„ ต้นทุนที่ตอบสนอง  
„ การส่งมอบที่ตรงเวลา  
„ ความสามารถเชงิวศิวกรรม  
„ ระบบการบริหารจัดการ  
„ การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงตามสัญญา  
 

„ รายงาน
ประจ าป ี 
„ คู่มือหลักการ
ก ากับดูแล
กิจการ 
(ประกอบดว้ย
จรรยาบรรณ
ธุรกิจ)   
  

„ หลักสูตรการ
พัฒนาระบบ
คุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม 
และความ
ปลอดภัย  
 

„ การประชุม
รับทราบนโยบาย
ลูกค้าประจ าป/ี
ประจ าเดือน  
„ กิจกรรม : 
สัมมนาร่วมกับ
ลูกค้า  
„ การพบปะลูกค้า
ประจ าเดือน  
„ เว็บไซต ์ 
„ การส ารวจความ
พึงพอใจประจ าป ี
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ก าหนดตวั
บ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางสื่อสาร 1 2 3 
4. คู่ค้า  „ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม

และโปร่งใส  
„ การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงตามสัญญา  
„ การช าระเงินท่ีครบถ้วนและ
ตรงเวลา  
„ ความสัมพันธเ์ชงิธุรกจิใน
ระยะยาว  

„ รายงาน
สรุปผลการ
ประเมินคู่คา้
ประจ าป ี 
„ คู่มือหลักการ
ก ากับดูแล
กิจการ 
(ประกอบดว้ย
จรรยาบรรณ
ธุรกิจ)   

„ หลักสูตร
จรรยาบรรณ
ธุรกิจในการ
ด าเนินธุรกิจ 
และการต่อตา้น
การทุจริต 

„ ประชุมคู่ค้า  
„ กิจกรรม : ขยาย
เครือข่ายต่อตา้น
การทุจริต  
„ ประกาศ อีเมล์ 
เว็บไซต ์เจ้าหน้าที่
จัดหา 

   

5. ชุมชนและ
สังคม  

„ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
„ การได้รับการชว่ยเหลือ 
สนับสนุน และส่งเสริมดา้น
ต่างๆ  
„ การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม  
„ การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง  

„ รายงาน
สรุปผลการ
ประชุมตามวาระ  
  

 „ กิจกรรม : 
กิจกรรมสืบสาน
ประเพณ ี
วัฒนธรรม และ
ศาสนาในท้องถิ่น  
„ การตรวจวัด
คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ในพ้ืนท่ี
ชุมชนรอบโรงงาน  
„ เว็บไซต ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
กิจกรรม 

   

6. หน่วยงาน
ราชการและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง  

„ การช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมครบถ้วนตาม
ก าหนด  
„ การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ และข้อตกลงที่
เกี่ยวข้อง  
„ การให้ความร่วมมือและให้
การสนับสนุนด้านตา่งๆ  
 

„ รายงานตาม
กฎหมายและ
เงื่อนไขใน
ใบอนุญาต  
 

„ หลักสูตร
ฝึกอบรม
ความรู้ตามสาย
อาชีพ  
 

„ การประชุม
รับทราบกฎระเบียบ
ต่างๆ  
„ กิจกรรม : ร่วม
เป็นสมาชกิ
เครือข่ายโครงการ
ต่างๆ เข้ารว่มอบรม 
และสัมมนา  
„ เว็บไซต ์
เจ้าหน้าที่รัฐกจิ
สัมพันธ ์เจ้าหน้าที ่
BOI 
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ก าหนดตวั
บ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางสื่อสาร 1 2 3 
7. ส่ือมวลชน  „ การเข้าถึงข้อมูลท่ีถูกต้อง 

ครบถ้วน และตรวจสอบได ้ 
„ การมีส่วนร่วมในการเปดิเผย
ข้อมูลทางธุรกิจ  

   „ Opportunity day  
„ เว็บไซต ์การให้
สัมภาษณ ์
เจ้าหน้าที่นักลงทุน
สัมพันธ ์

   

8. คู่แข่ง  „ การแข่งขันอยา่งเป็นธรรม  
„ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา  
 

„ คู่มือหลักการ
ก ากับดูแล
กิจการ 
(ประกอบดว้ย
จรรยาบรรณ
ธุรกิจ)    

 „ เว็บไซต ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 
เจ้าหน้าที่ส่วน
งานวจิัยและพฒันา
ผลิตภัณฑ ์

   

หมายเหตุ : ***ก าหนดตัวบ่งชี้   1  หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียที่ "ได้รับ" ผลกระทบจากบริษทั 
 2  หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียที่ "สร้าง" ผลกระทบให้บริษทั 
 3  หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียที่ "บริษทัต้องมคีวามรับผิดชอบทางกฎหมาย" 
 

10.1.4  การประเมินความเส่ียงของธุรกิจ  
บริษัทก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท าหน้าที่ก ากับดูแล ติดตาม
กระบวนการบริหารความเส่ียง และรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง การประเมินความเส่ียงจะค านึงถึงกระทบด้านการเงิน การด าเนินงาน การ
ส่งมอบสินค้า ความปลอดภัย และชื่อเสียง รวมทั้งให้ความส าคัญกับผลกระทบการด าเนินตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยจัดกลุ่มประเภทความเส่ียงเพื่อบริหารจัดการ ได้แก่ ความ
เส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ความเส่ียงการบริหารจัดการทางการเงิน  และความเส่ียงการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแล รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเลือกกลยุทธ์ใน
การตอบสนองความเส่ียงที่เหมาะสม เพื่อให้ความเส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้                                 
 
นอกเหนือจากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส าคัญตาม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการท่ีจัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ก าหนดนโยบายที่
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ได้แก่ นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน นโยบายการปฏิบัติต่อคู่
ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง ตลอดจนนโยบายการไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยจัดท าอยู่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
(www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor Information" / เอกสารเผยแพร่ 
(Publications)) 
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10.2   การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหน้ี อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  ไม่ใช้อ านาจผูกขาด  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย อีกทั้งหลีกเล่ียงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา  โดยมีแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 

มีความเปน็ธรรม 
และเท่าเทียม 

ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญา 

การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง 

ส่งเสริมความ
รับผิดชอบทางสังคม 

เปิดโอกาสในการท า
ธุรกิจใหก้ับทุกคูค่้า และ
การพิจารณาคดัเลือกคู่
ค้าตัง้อยู่บนพ้ืนฐาน
ความเสมอภาคและเป็น
ธรรม 
 

ใช้สินคา้และบริการท่ีมี
ลิขสิทธิ/์สิทธิบัตร/
เครื่องหมายการคา้ที่
ถูกต้อง และไม่สนับ 
สนุนสินค้าหรือการ
กระท าที่เป็นการละเมิด
กฎหมายว่าด้วย
ทรัพย์สินทางปัญญา 

การรับของขวัญ  ส่ิงของ
หรือประโยชน์อื่นใด  
ต้องปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวา่ดว้ยการ
ให้ หรือรับของขวัญหรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
อื่นใดอยา่งเคร่งครัด 

ให้โอกาสคู่คา้ที่ด าเนิน
ธุรกิจถูกต้องตาม
กฎหมาย ระบบ
มาตรฐานคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม ความ
ปลอดภัย และอาชีว 
อนามัย  

บริษัทสนับสนุนคู่ค้าที่มี
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจนส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจและ
ร่วมมือกับคู่คา้ในการ
พัฒนาความรับผิดชอบ
ทางสังคม 

 
10.3 การต่อต้านการทุจริต 
10.3.1  บริษัทก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจ  ซึ่งครอบคลุม

ประเด็นการให้ หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด  การขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน 

10.3.2  พนักงานทุกระดับ ทุกคนของบริษัท จะได้รับการอบรมคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณ
ธุรกิจในวันปฐมนิเทศ ตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจ าปี  เพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบัติงานของ
องค์กร  ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญ และผลเสียของการต่อต้านการทุจริตและการ
คอร์รปัชั่น  อีกทั้งมีกระบวนการด าเนินการเมื่อมีการร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (รายละเอียดตาม
คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ) 

  
 โดยในปี 2560 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 
10.3.3  การปฏิบัติแบบกลุ่มความร่วมมือ 
 บริษัทไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (CAC)  ตั้งแต่วันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 และอยู่ในระหว่างด าเนินการชักชวนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคี 
 

10.4 การเคารพสทิธิมนษุยชน 
บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐาน สากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ 
นอกจากนี้คณะผู้บริหารของบริษัทยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน  และ
เมื่อพบว่ามีความเส่ียงที่จะเข้าเกณฑค์วามเส่ียงตอ่ชื่อเสียง จะส่งเรื่องแจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัท
ได้จัดให้มีการอบรม และการวัดผลแก่พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เพื่อน าไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

- 102 - 
 

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับค าร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้พนักงานสามารถส่งค าร้องเรียน เรื่องราวการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
มายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ  ที่บริษัทก าหนดให้มี
แสดงถึงการท่ีบริษัทให้ความส าคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี 
 
กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานของบริษัท และพนักงานของคู่ค้า 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนษุยชนและปฏิบัตติามหลักมนุษยชนสากลอยา่งเคร่งครัด จึงก าหนดนโยบายการไม่
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธมินุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธมินุษยชน ไว้ในคูม่ือ
หลักการก ากับดูแลกิจการ  
 

โดยบริษัทก าหนดใหม้ีการอบรมและวัดผล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนษุยชนสากลแก่พนักงาน รวมทัง้
พนักงานท่ีต้องไปปฏิบัติงานในตา่งประเทศ จะต้องปฏิบัติไม่ขัดตอ่กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของประเทศนั้น  
 

ทั้งนี้ หากพนักงาน พนักงานคู่คา้ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบการปฏิบัติอย่างไมเ่ท่าเทียมกัน หรือการกระท าที่ละเมดิ
สิทธิมนุษยชน สามารถแจง้เบาะแสโดยตรงมายงัประธานกรรมการตรวจสอบ หรือแจ้งเบาะแสในการรับและจัดการ
กับข้อร้องเรยีนช่องทางอื่น ซึ่งได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้
หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor Information)”)  
 

จากผลการตรวจสอบภายใน ปี 2560 ไม่พบการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน และไม่พบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแต่
อย่างใด 

 
10.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณที่ดี เพื่อน าไปสู่ความสงบสุขในสังคม 
ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน  ตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้จัดท าขึ้น 

10.5.1  การจ้างงาน 
บริษัทไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก  อีกทั้งจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน  ไม่เลือกเพศ  เชื้อชาติ  
ศาสนา  รสนิยมทางเพศ  อีกทั้งด าเนินการจ้างงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

10.5.2  สิทธิการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

 พนักงานมีสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 

 พนักงานมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ มีช่องทางดังต่อไปนี้ ประกาศ 
อีเมล์ ประชุมหน้าแถว บอร์ดประชาสัมพันธ์ TSC PRIDE News 

 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น  กิจกรรม MD 
เล่าให้ฟัง  เพื่อส่ือสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน 

http://www.thaisteelcable.com/
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 บริษัทจะพยายามจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเป็น
ประจ าทุกปี  เช่น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง  เป็นต้น 

10.5.3  การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน 
บริษัทมีแนวทางในการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมเพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติและจัดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมในห้องเรียน (ทั้งภายในและภายนอกบริษัท)  การ
สอนหน้างาน และการถ่ายทอดประสบการณ์  ซึ่งจัดตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจ าปี  โดยในปี2560 
มีสัดส่วนประเภทหลักสูตร และสถิติการอบรมของพนักงานในระดับต่างๆ ดังนี้ 

ประเภทหลกัสตูร ร้อยละจ านวนชัว่โมงทีอ่บรม 
การพัฒนาด้านกฎหมายและความปลอดภัย  8.04 
การพัฒนาด้านคุณภาพ  15.18 
การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม 14.29 
การพัฒนาทักษะในการท างาน 55.36 
การพัฒนาความรูเ้กี่ยวกับผลิตภณัฑ์ 1.79 
การพัฒนาหลักสูตรท่ัวไป 5.34 

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

ผู้บริหาร 144 8.59 
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการงาน

และบุคลากร 

หัวหน้างาน 266 7.46 
มุ่งเน้นการพัฒนาตามกลุ่มสายอาชีพ รวมทัง้พัฒนา

ทักษะทางการบริหาร 

ปฏิบัติการ 921 7.10 
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเชิงเทคนคิและปฏิบัติ ให้
พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

รวม 1,331 7.72  
 

10.5.4  สุขภาพและความปลอดภัย 
บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการปฏิบัติงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สิน รวมถึงมี
สุขอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  โดยก าหนดนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 
วิเคราะห์และหามาตรการ เพื่อควบคุมความเส่ียงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน  รวมถึง
จัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีสะอาด ส่ือสารให้ความรู้แก่
พนักงานเกี่ยวกับข้อก าหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการ และให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตาม
ระเบียบได้อย่างถูกต้อง  จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จ าเป็น
ให้แก่พนักงาน  ตลอดจนประเมินความเส่ียงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
 

10.5.5  สวัสดิการ 
บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตรวจสุขภาพพนักงาน เงิน
ค่าเกษียณอายุงาน เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าท าศพ ค่าท างานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยันรายเดือน 
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เบี้ยขยันต่อเนื่องประจ าปี ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการท างาน และได้ใช้เวลาท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก
ความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว 
 
บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้ก าหนด
โครงสร้างเงินเดือนส าหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในแต่ละปี   
 

10.5.6  นโยบายการเลิกจ้าง 
 บริษัทให้ความส าคัญในการจัดท านโยบายเลิกจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การเลิกจ้างที่

เกิดจะเป็นไปโดยยุติธรรม และไม่ขัดกับกฏหมาย ตลอดจนรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้ของพนักงานอย่างเต็มที่ 
 
10.6 ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

คณะกรรมการบริษัทยึดหลักและด าเนินการตามนโยบายการตลาดที่เป็นธรรม   ที่จะตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษทั รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้มั่นใจได้ว่านอกจาก
จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่ยุติธรรมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงการกระท าที่เป็นการละเมิดหรือท าให้เสียสิทธิของผู้บริโภคด้วย 
 
โดยบริษัทเคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค  คุ้มครองสิทธิด้านความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค  ไม่จ ากัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค  เคารพสิทธิในการเลือก/แสดงความคิดเห็นของ
ผู้บริโภค  คุ้มครองสิทธิท่ีจะได้รับการชดเชย/การศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค  ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสุขภาพ และจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปี   เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของ
บริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ (Delivery) และงานใหม่ (New model)  โดย
จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด 
 

ซึ่งผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจ าปี 2560 เป็นดังนี ้
                        (คะแนนเต็ม 100%) 

ความพึงพอใจของลกูค้า ปี 2559 ปี 2560 
คุณภาพ (Quality) 88% 84% 
ราคา (Cost) 80% 79% 
การส่งมอบ (Delivery) 90% 87% 
งานใหม่ (New model) 87% 82% 
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 86% 84% 

 
 
 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

- 105 - 
 

10.7 การพัฒนาชุมชนและสังคม 
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทั้ง
ใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะพยายามร่วมกับชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมของบริษัทการศึกษา
และศิลปะวัฒนธรรม จริยธรรมและการลงทุนทางสังคม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ชุมชนสามารถพัฒนาและพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ การต่อยอดการจัดกิจกรรม เช่น 
1. TSC Volunteer at Banyansue  School  2016 (บริจาค TV เพื่อน้อง โรงเรียนบ้านย่านซื่อ) 
 บริจาคโทรทัศน์ พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้กับโรงเรียนบ้านย่าน

ซื่อ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี รายได้มาจากการจัดกิจกรรมการแข่งขัน TSC ฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 4 (2016)  
2. TSC Donation Table Calendar 2017 (ปฏิทินเก่า เราขอ) 
 เปิดรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะทุกรูปแบบท่ีไม่ใช้งานแล้วจากพนักงาน ส่งมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 

เพื่อน าไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์ส าหรับคนตาบอด 
3. TSC Donation 2017 (รองเท้าเพื่อน้อง) 
 กิจกรรมธนาคารรองเท้า...เพื่อเด็กดอย  พนักงานได้ร่วมกันบริจาครองเท้าใหม่ และรองเท้ามือสองสภาพดี จ านวน

มากกว่า 200 คู่  ส่งมอบให้กับศูนย์อบรมศีลธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการกระจายสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนท่ีห่างไกล ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

4. TSC Donation 2017 (ยาเหลือใช้ ต่อลมหายใจได้) 
 ท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัวข่าว 3 และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตั้งจุดรับบริจาคยาเหลือใช้ 

มอบให้กับโรงพยาบาลอุ้งผาง จ.ตาก เพื่อน าไปช่วยผู้ป่วยในถิ่นธุระกันดาน  โดยในการเปิดรับบริจาคครั้งนี้ มียอด
บริจาคยากว่า 8,000 เม็ด 

5. TSC Blood Donation #16 & 17 
 กิจกรรมประจ าทุกปีร่วมกับสภากาชาดไทย (สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี) ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตในบริษัท ซึ่งในปีนี้

ใช้ชื่อกิจกรรมว่า TSC บริจาคโลหิตเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ 16(2016) และ TSC บริจาคโลหิตเพื่อแม่หลวงครั้งที่ 
17(2017) การบริจาคโลหิตนี้ นอกจากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว ยังเป็น
โอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันท าความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

6. TSC Donation 2017 (เส้ือผ้ามือ 2 เพื่อเพื่อนพี่น้องภาคอีสาน) 
    กิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยให้พนักงานร่วมกันบริจาคส่ิงของและเส้ือผ้าที่ไม่ใช้แล้วสภาพดี ส่งมอบให้กับศูนย์

ประสานงานอาสาสมัครเพื่อพ่อ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการกระจายสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ าท่วมภาคอีสาน และผู้ด้อยโอกาสได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
10.8 การจัดการสิ่งแวดล้อม  

บริษัทท าการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยก าหนดให้ท าการปรับปรุงนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมทุกๆ 5 ปี และ
ประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานทุกระดับให้รับทราบ ซึ่งนโยบายฯ ส าหรับปี 2560 มีดังนี้ 
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นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม      
หยุดโลกร้อนด้วยมือเรา 
บริษัทจะด าเนินการตามมาตรฐาน ISO14001 อย่างเคร่งครัด: 
1. คณะกรรมการมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดจน

ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ร่วมกักกันสารอันตรายในวัตถุดิบอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน อันจะน าไปสู่

การท าลายสิ่งแวดล้อม 
3. มุ่งมั่น แก้ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของทางบริษัทที่กระทบกับพนักงานอย่างเต็ม

ความสามารถ และสอดคล้องกับข้อก าหนดทางกฎหมาย 
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
5. ส่ือสาร เผยแพร่นโยบายส่ิงแวดล้อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิดเผย และฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกในการพิทักษ์

รักษาส่ิงแวดล้อมแก่บุคลากรทุกระดับในบริษัท 
 

บริษัทก าหนดให้พนักงานท่ีปฏิบัติงานในสายการผลิตและงานที่มีโอกาสเส่ียงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสกับสารเคมี
หรือของเสียต่างๆ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
 

ในส่วนของระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรม
ก าหนด กระบวนการผลิตและเครื่องจักรปัจจุบันก่อให้เกิดฝุ่นควันเล็กน้อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดของ
อุตสาหกรรม  ในส่วนน้ านั้นมีเพียงน้ าเสียจากการใช้ประจ าวันซึ่งมีการควบคุมและบ าบัดคุณภาพน้ าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดก่อนจะออกไปยังบ่อบ าบัดน้ าเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครต่อไป 
 

ของเสียจากกระบวนการผลิต สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) ขยะอันตราย (2) ขยะที่สามารถขายและ
น ากลับมาใช้ได้อีก (Recycled) และ (3) ขยะทั่วไป โดยบริษัทมีกรรมวิธีบ าบัดขยะแต่ละประเภทแตกต่างกัน ดังนี้ 
 
ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบ าบัด 

 ขยะอันตราย ขยะ Recycled ขยะทั่วไป 
ประเภทขยะ - น้ ามันเครื่องเกา่ 

- ส่ิงของปนเปื้อนต่างๆ เช่น      
  ถุงมือที่ใช้ในการท างาน, ภาชนะ
บรรจุปนเปื้อนกาว  

-  หลอดไฟเส่ือมสภาพ 

- เศษกระดาษ ดีบุก สังกะสี เศษไม้ - ถุงมือพลาสติกทัว่ไป          
-  เศษอาหาร 

กรรมวิธีบ าบัด - ส่งให้บริษัทก าจัดขยะด าเนินการ
ตามวิธีการของประเภทขยะนั้นๆ 

- ขายเพื่อน ากลับไปใช้ใหม ่ - ส่งให้บริษัทก าจัดขยะ   ด าเนินการ
ตามวิธีการของประเภทขยะนั้นๆ 
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บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตก าจัดของเสียให้เป็นผู้ด าเนินการก าจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ และรายงาน
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ เดือน  
 

การจัดการส่ิงแวดล้อมของบริษทัเป็นไปตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมอมตะทุก
ประการ นอกเหนือจากการก าจัดขยะโดยค านึงถึงความปลอดภัยแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อลด
การใช้พลังงานและวัสดุสิ้นเปลืองอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ได้ถูกก าหนดเป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จขององค์กรมาเป็นเวลายาวนานและ
ต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อเน้นย้ าความส าคัญในการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม โดยมีฝ่ายงานที่รับผิดชอบคอยดูแลผล
การจัดการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเป็นประจ าทุกปี  
 

ด้วยความตระหนักว่า ภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงานเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการ
ด ารงชีวิตของประชากรทั่วโลก บริษัทจึงจัดให้มีการรณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อนผ่านนโยบาย
ส่ิงแวดล้อม และโครงการด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีบริษัทฯได้มีการทบทวนและจัดท าอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 

บริษัทให้ความส าคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของประเทศ และ
ประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนท่ีเกิดขึ้น 

 
10.9  นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม  

ล าดับ นวตักรรม การเผยแพร ่
1 Automatic Die-Casting 

nipple 2 side (Semi W/R) 
 

 เครื่องแบบตั้งความยาวอตัโนมัติ 

 บริษัทร่วมกับ สวทช. ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ในการออกแบบและจัดสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ
ตลอดจนระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกคา้ 

 วิจัยและพฒันาระบบการบริหารข้อมูลการผลิตแบบ real-time 
และ online ที่สามารถเชื่อมโยงขอ้มูลการผลิตจากเครื่องจักร เขา้ 
สู่ระบบฐานข้อมูลโดยตรง 

 แลกเปล่ียนและเสริมสร้างความรู ้ประสบการณ์ และข้อมูลทาง
วิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมและสัมมนา ระหวา่งบริษัทและ 
สวทช. 

 ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาโครงการแลกเปล่ียนนกัศึกษา
และ/หรือบุคลากรระหว่างกัน 

ติดบอร์ด
ข่าวสารของ

บริษัท 
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10.10   การจัดท ารายงานความย่ังยืน 
10.10.1  กระบวนการท่ีใช้ก าหนดเนื้อหา 

การรายงานได้มีการจัดท าตามแนวทางการจัดท ารายงานแห่งความยั่งยืนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ
อ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4.0 

10.10.2  การคัดเลือกประเด็นส าคัญ 
พิจารณาจากสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความส าคัญและประเด็นที่มีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ 

10.10.3  ขอบเขตของเนื้อหาที่รายงาน 
รายงานนี้มีขอบเขตเนื้อหาที่มีความครอบคลุมบริษัท และผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต  ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
สังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัท  โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานตามกลยุทธ์  เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจ  ด้วยการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการน าปรัชญาการด าเนินธุรกิจไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง
ในด้านการดูแลพนักงาน การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
พนักงานสร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตได้อย่างดี ส่งผลให้คนและองค์กรเติบโตไปพร้อมกัน ก้าวไปข้างหน้า
อย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี  ซึ่งนับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและการสร้างโอกาส
ให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  

10.10.4  ประเด็นสาระส าคัญในรายงาน  
บริษัทมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในกลุ่มพนักงานภายในองค์กร ผู้สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ 
ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่โดยรอบ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ผนวกกับประเด็นที่มี
ความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร น ามาวิเคราะห์ จัดล าดับความส าคญั และคัดเลือกเนื้อหาข้อมูลท่ีอยู่ในความ
คาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบแมทริกซ์  (Materiality Matrix) ซึ่งครอบคลุมผลการ
ด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ที่เป็นสาระส าคัญในรายงานฉบับนี้ ดังต่อไปนี ้

 
1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 

1.1 การก ากับดูแลกิจการ  
1.2 การต่อต้านการทุจรติ  
1.3 การด าเนินธุรกิจด้วยความเปน็ธรรม  
1.4 การบริหารความเส่ียง  
1.5 การสร้างความผูกพันและการพัฒนา
ร่วมกับลูกคา้  
1.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
1.7 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน  
1.8 นวัตกรรมทางธุรกิจ 
1.9 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  
1.10 การด าเนินการด้านภาษี 

2.1 การพัฒนาศกัยภาพบุคลากร  
2.2 การสร้างวฒันธรรมองค์กร  
2.3 การปฏิบัติดา้นแรงงานและสิทธิ
มนุษยชน  
2.4 ความปลอดภัยและอาชวีอนามัยใน
การท างาน  
2.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อมในชุมชน  
2.6 ร่วมเป็นเครือขา่ยกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.7 ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

3.1 การด าเนินงานตามกฎหมายด้าน
ส่ิงแวดล้อม  
3.2 การบริหารจัดการน้ า 
3.3 การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลก
ร้อน  
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 ส าคัญ ส าคัญมาก 
ระดับผลกระทบต่อองค์กรในด้านสังคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อม 
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10.11 การด าเนนิการตามนโยบายที่บริษทัได้เปิดเผยไว้ 
ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2560 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายอนุรักษ์
พลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทได้แสดงเจตจ านงและความมุ่งมั่นในการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน  เนื่องจากเห็นว่า
การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่ิงส าคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันรักษาระบบการจัด
การพลังงานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จึงมีการน าระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัท 
และก าหนดนโยบายด้านพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริม
การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
ส าหรับปี 2560 บริษัทมีการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปนี้ 
1. พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน การติดตามและการประเมินผลอย่างเหมาะสม ตลอดจน

ก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดี  

3. ก าหนดเป้าหมายการอนุรักษพ์ลังงาน และส่ือสารให้พนักงานได้เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
สรุปได้ดังนี ้

 ประหยัดพลังงานโดยค านวณจากค่า SEC ของปี 2559 ลดลง 10%  

 ด าเนินการการจัดการพลังงาน ไม่มี NC จากการตรวจประเมินจาก CB ในระบบ ISO 14001 

 ด าเนินการจัดการพลังงาน ปี 2560 สอดคล้องกับกฏหมาย 
4. การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่จะให้ความ

 1.1 
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ด้านอนุรักษ์พลังงาน 

5. บริษัทสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการ
ท างาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมการท ากิจกรรมกลุ่มในการน าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนา
งานด้านพลังงาน 

6. จัดตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน และส่งรายงานการจัดการพลังงานไปยังกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายก าหนด   

7. ด าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานให้เห็นเป็นรูปธรรม และได้ด าเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดผลประหยัดและลดค่าใช้จ่ายของการด าเนินงานได้จริง สรุปได้ดังนี้ 
 

โครงการลดลมร่ัวและบริหารจัดการเครื่องอัดอากาศ 
 บริษัทด าเนินการลดการใช้พลังงาน โดยเน้นให้สามารถลดได้จริงและเห็นผลชัดเจน เริ่ม
จากแก้ไขปัญหาเครื่องอัดอากาศภายในบริษัทที่มีอัตราการรั่วสูง  จึงท าการวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิเคราะห์ระบบอัดอากาศและหามาตรการแก้ไขการร่ัว  ส ารวจจุดรั่วและ
ท าการแก้ไขจุดรั่วรวมทั้งหมด  
 จากการด าเนินการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ถึง 10% 
ต่อปี  ท าให้บริษัทได้รับโล่เกียรติคุณเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการฝึกอบรมการพัฒนา
บุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด 

 แม้จะได้รับรางวัลแล้ว บริษัทก็ยังคงด าเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อหามาตรการลดค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้นและให้เกิดผลระยะยาวต่อไป จึงท าการวิจัยเพิ่มเติมร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบริหารจัดการเครื่องอัดอากาศ โดยทางบริษัทได้ด าเนินการพร้อมทั้ง
ตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 ท าให้บริษัทลดค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าลงได้ถึง 4% ต่อปี  
สถานะการด าเนินการ : 
Phase 1  ด าเนินการแล้วเสร็จต้นเดือนสิงหาคม 2559 
Phase 2 ด าเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2559 
 

โครงการ Motor servo 
 เป็นโครงการประหยัดพลังงาน ที่เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2558 โดยเปล่ียนจาก Induction 
motor เป็น Servo motor ที่เครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งในปี 2559 สามารถเปลี่ยนได้เป็นจ านวน 30% ของ
เครื่องจักรทั้งหมด ท าให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องฉีดพลาสติกลงได้ถึง 82% โดยจะมีการ
ด าเนินการต่อเนื่องในปี 2561 ให้ครบทั้ง 100% 
สถานะการด าเนินการ :  จะด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2561  
 

โครงการลดความร้อนในโรงงาน 
 เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากทางบริษัทเล็งเห็นความส าคัญเรื่องการลดการใช้พลังงานเพื่อ
มุ่งเน้นให้ลดได้จริงและเห็นผลชัดเจน  โดยเริ่มจากมีการวัดค่าความร้อนและพลังงานไฟฟ้าที่เครื่อง 
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blower ภายในบริษัท พบว่าเครื่อง Blower ที่ใช้นั้นมีการระบายความร้อนด้วยลมที่มีความร้อนสูง , 
เสียงดังและมีความแรงลมสูง  ทางทีมงานจึงรวมวิจัยใน Phase 1 กับทางบริษัท TN Group  
วิเคราะห์และหามาตรการแกไ้ขการลดความร้อนในโรงงาน  ซึ่งท าการส ารวจจดุที่ติดตั้ง Blower  เพื่อ
ท าการเปล่ียนเป็นพัดลม HVLS FAN ทั้งหมด  โดยที่ Phase 1 ติดตั้งไปแล้วจ านวน 5 ตัว จากที่
จะต้องติดตั้งทั้งหมด 18 ตัว คิดเปอร์เซ็นต์ได้ 27.8% พร้อมทั้งตรวจวัดค่าความร้อนและการใช้งาน
ไฟฟ้าอีกครั้ง  โดยค านวณหาค่าประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการด าเนินการมีผลลดลงเป็นที่น่าพอใจ  
ซึ่งถ้าติดตั้งทั้งหมดสามารถคืนทุนภายในระยะประมาณ 5 ปี ทางบริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นด าเนินโครงการ
ต่อเนื่องเพื่อหามาตรการลดความร้อนและค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น  และให้ได้ผลระยะ
ยาวต่อไป  ทางบริษัทจึงศึกษาและวิจัยใน Phase 2 ร่วมกับทาง TN Group เพื่อที่จะติดตั้งให้ครบ
ทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อด าเนินการจัดการ  หาก
ด าเนินการแล้วเสร็จ  จะสามารถท าให้บริษัทลดความร้อนและค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้เพิ่มขึ้น 
สถานการด าเนินการ : 
Phases 1  ด าเนินการแล้วเสร็จเดือนเมษายน ปี 2559 
Phases 2 ด าเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคมปี 2560 
 

โครงการ เปลี่ยนหลอดไฟ  Fluorescent เป็น หลอด LED 
 โครงการน้ีได้ด าเนินการขึ้นโดยทางบริษัทฯ มุ่งเน้นไปในด้านการลดการใช้พลังงาน  ท าให้
บริษัทฯ ด าเนินการเปล่ียนเทคโนโลยีด้านแสงสว่าง โดยการติดตั้งหลอดไฟ LED เข้าแทนในระบบ
แสงสว่างเดิมของบริษัทฯ  ซึ่งเป็นการด าเนินการในด้านการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงานอย่างเป็น
รูปธรรม และยังเป็นการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและบริหาร
จัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และยังส่งผลต่อบุคลากรภายในองกรค์ ในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมากขึ้น อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมสมาชิก
ทุกคนขององกรค์ให้เกิดความตระหนัก ในความส าคัญของการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน แบบมี
ส่วนร่วม   สามารถน าความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งผล
ของการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED นี้ ท าให้องกรค์มีการลดการใช้พลังงานด้านแสงสว่างไม่
น้อยกว่า 50% โดยมีการด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2560 ครบท้ัง 100% 
 ทั้งนี้การเปล่ียนมาติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน  LED  ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์  มี
ประสิทธิภาพในการส่องสว่างอยู่ในระดับสูงมาก  มีความคงทน  อายุใช้งานเฉล่ียประมาณ  5 ปี  
ประหยัดพลังงานและให้ค่าไฟฟ้ามากกว่า  อีกทั้งยังเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและช่วยลดปัญหา
สภาวะโลกร้อน  สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 30 - 85% โดยจะด าเนินการติดตั้งหลอดประหยัด
พลังงาน  LED  ซึ่งเป็นระบบแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูง 
สถานะการด าเนินการ : จะด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2560 
 

โครงการติดตั้ง Air condition  
 แอร์ระบบ Inverter นั้นมีการท างานที่แตกต่างจากแอร์แบบทั่วไป ซึ่งแอร์แบบทั่วๆ ไปนั้น
เวลาท าความเย็นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้คอมเพรสเซอร์ก็จะตัดและหยุดท างาน แต่พออุณหภูมิ
เปล่ียนไปคอมเพรสเซอร์ก็จะ start ระบบเริ่มท างานใหม่ ซึ่งลักษณะการท างานแบบนี้ท าให้เกิดการ
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ใช้พลังงานสูง เพราะต้องใช้พลังงานมากตอนที่ start ระบบการท างานใหม่นั่นเอง ซึ่งแตกต่างจาก
การท างานของแอร์ระบบ Inverter ที่เมื่อท าความเย็นไปถึงระดับที่ก าหนดไว้ คอมเพรสเซอร์จะไม่
หยุดท างานแต่จะท างานช้าลง รวมไปถึงพัดลมด้วยที่จะหมุนช้าลง ท าให้เวลาอุณหภูมิเปล่ียนไม่
จ าเป็นต้อง Start การท างานของคอมเพรสเซอร์ใหม่ ระบบก็แค่เพิ่มรอบการท างานเพิ่มขึ้น และเพิ่ม
ความเร็วของพัดลมให้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการ start คอมเพรสเซอร์ใหม่แต่อย่าง
ใด ซึ่งการท างานของแอร์ระบบ Inverter แบบนี้สามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้มากถึง 40-60%   
สถานะการด าเนินการ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ ปี 2560 – 2561 
 

โครงการ “เปลี่ยน” High Efficiency Motor Inverter control 
 โครงการนี้ได้ด าเนินการขึ้นโดยทางบริษัทมุ่งเน้นไปในด้านการลดการใช้พลังงาน  ท าให้
บริษัทด าเนินการเปล่ียนเทคโนโลยีของ Motor เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน  โครงการได้
ด าเนินการเปล่ียน Motor จาก Induction motor Direct Control เป็น High Efficiency Motor 
Inverter control โดยด าเนินการติดตั้งเครื่อง Extruder แผนงานด าเนินการในปี 2561 จ านวน
ทั้งหมด 4 เครื่อง เพื่อลดปัญหา Breakdown MC. และลดพลังงานไฟฟ้า 40 % หากด าเนินการแล้ว
เสร็จ  จะสามารถท าให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและลดปัญหา Breakdown MC สามารถคืนทุน
ภายในระยะประมาณ 2  ปี 
สถานะการด าเนินการ : อยู่ระหว่างการด าเนินการ จะแล้วเสร็จใน ปี 2561 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายคุณภาพ 
และนโยบาย
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯมีการก าหนดนโยบายคุณภาพและนโยบายส่ิงแวดล้อมของบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยจะมี
การทบทวนในวาระการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารประจ าปี และมีวาระการปรับเปล่ียนใหญ่ทุก 5 ปี 
ซึ่งบริษัทมีการเฝ้าก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพและนโยบาย
ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
1. มีการกระจายนโยบายต่างๆ เข้าสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักประจ าปีของบริษัท (Company 

Objective) 
2. มีการกระจายนโยบายต่างๆ สู่ตัววัดผลการด าเนินงานประจ าฝ่ายงาน  
3. มีการกระจายตัววัดผลประจ าฝ่ายงานเข้าสู่ตัววัดผลประจ าตัวพนักงาน  
4. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อรองรับวัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัววัดผลในระดับต่างๆ เป็น

รายปี  กรณีที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องมีมาตรการแก้ไขป้องกันที่ผ่านการ
อนุมัติจากระดับบริหารของบริษัท และมีการติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

5. มีการรายงานผลเป็นประจ าทุกเดือน และมีการประชุมตรวจสอบผลการด าเนินการประจ าเดือน
โดยคณะผู้บริหาร 

6. มีการสรุปผลประจ าปีในรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร
ทั้งหมดของบริษัท  

7. มีการทวนสอบผลการด าเนินการโดยบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ าสม่ าเสมอ
ตลอดทัง้ปี เช่น บริษัทลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน คณะผู้ตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานต่างๆ 
หน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น 

8. มีการส่ือสารนโยบายต่างๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น บริษัท
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ลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน  ชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเป็นค ามั่นสัญญา
ของผู้บริหารว่า จะมีการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

9. เน้นการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมในเรื่องนโยบายคุณภาพและนโยบายส่ิงแวดล้อม 
ความส าคัญและการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้กับพนักงานทั้งหมดในบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับเหมาภายนอก  เป็นต้น 

 
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม (ISO14001) , 
ระบบบริหารคุณภาพ (IATF16949) และจากการท่ีบริษัทได้เฝ้าก ากับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ดังกล่าวเช่นนี้ทุกปี ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานตลอดจน การตระหนักถึงความส าคัญ 
และการร่วมแรงร่วมใจกันในการด าเนินการตามนโยบายคุณภาพ และนโยบายส่ิงแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนและครบถ้วนทุกประเด็น 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายดา้น
ควบคมุภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้บริษัทมีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ 
มีการบริหารความเส่ียงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้ อง
เชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
แนวทางในการปฏิบัต ิ
1. ก าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับ ต้องดูแล และตรวจสอบการท างานของหน่วยงานตนเองให้มี

ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติงาน 
2. มีการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ โดยครอบคลุม

การควบคุมทางการเงิน การด าเนินการ การก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ หรือรัดกุมมากขึ้นทันที 

3. ก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. ในกรณีที่มีการท ารายการที่เกี่ยวโยง/รายการระหว่างกันที่ส าคัญหรือที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป  จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยชี้แจงความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการท า
รายการต่อไป  

โดยในปี 2560 ได้ด าเนินการดังนี้ 
1. บริษัทมีการตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน คือ บริษัท สอบบัญชี

ธรรมนิติ จ ากัด และบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษัท ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)  

2. บริษัทก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   
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4 นโยบาย และ

ระเบียบปฏิบัติใน
การใช้งานระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสาร โดยพนักงานจะได้รับข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ ค าส่ัง และข่าวสารของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอีเมล์ ระบบอินทราเน็ต ระบบจัดการเอกสารข้อมูลส่วนกลาง การติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา  
 

ส าหรับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้าดูข้อมูลของ
บริษัทได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisteelcable.com และเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th 
 

บริษัทก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการน า
ข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร อ้างอิงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยน าเนื้อหาของ พรบ. น ามาเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับที่พนักงาน 
 

ต้องปฏิบัติตาม และมีการส่ือสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงาน
ภายนอกมาตรวจสอบมาตรฐานของระบบต่างๆ เป็นประจ าทุกปี นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติ
จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัท 

5 นโยบายสนับสนุน 
ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุก
กลุ่มให้เข้าร่วม
ประชุม โดยเฉพาะ
ประเภทสถาบัน 

1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นประเภท
สถาบัน  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ส าหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม  ทาง
บริษัทจะติดต่อประสานงาน เพื่อจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ในวันท่ี 23 
มกราคม 2560 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู ่
 
 
 
 
 
 
 

1. บริษัทมีนโยบายการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับ
ดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงในระดับสากลที่จัดขึ้น
เพื่อช่วยป้องกันหรือผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

3. สนับสนุนสังคมและชุมชนโดยเฉพาะที่อยู่รอบโรงงาน เช่น การซ่อมแซมบ ารุงโรงเรียน, การบริจาค
ส่ิงของจ าเป็นให้กับชุมชน  

4. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอย่างสม่ าเสมอ เช่น การปรับปรุงทัศนียภาพของโรงเรียน, การ
ส่งเสริมแหล่งค้นคว้าให้กับชุมชน โดยการบริจาคหนังสือให้กับโรงพยาบาล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

5. ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ  
6. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

7 นโยบายบริหาร
ความเส่ียง 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะก ากับดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และสนับสนุน
และพัฒนาการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
โดยในปี 2560 ได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเส่ียงในหน่วยงานของ
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ตนโดยปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงที่ถือปฏิบัติ ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
บริหารความเส่ียง เพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 

2. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการ
บริหารความเส่ียง และน าไปปฏิบัติเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ด าเนินการตามกรอบนโยบาย และกระบวนการบริหารความ
เส่ียง ก ากับดูแล ติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ และความเส่ียงอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่อง 

โดยในปี 2560 ได้ด าเนินการดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ด าเนินการจัดการความเส่ียงโดยจ าแนกประเภทการจัดการ

ความเส่ียงประเด็นส าคัญ ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการ (Operational Risk) ซึ่งรวมถึงการจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความ
เส่ียงการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) และความเส่ียงการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแล (Compliance Risk)  และเลือกกลยุทธ์ในการ
ตอบสนองความเส่ียง (4T’s Strategy) เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผล
และตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงได้ทันเวลา การบริหารความเส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ก ากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหาร
ความเส่ียง พร้อมทั้งให้ค าแนะน า เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง 

3. ก าหนดให้มีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินการว่า มีความเหมาะสมและ
สามารถจัดการความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกไตรมาส 

8 นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1. บริษัทมีนโยบายฯ  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 
2. บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อ " กรอบแนวทาง

การปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการด าเนินงานปี 2560" ข้างต้น) 

9 นโยบายความเท่า
เทียมผู้ทุพลภาพ 

ปัจจุบันผู้ทุพพลภาพนับรวมอยู่ในก าลังแรงงานส าคัญทั่วทุกองค์กร แต่ก็ยังคงมีผู้ทุพพลภาพอีก

จ านวนมากที่ต้องการปฏิบัติงาน แต่ขาดโอกาสเนื่องจากอุปสรรคหลายอย่าง ในขณะที่ความเติบโต

ทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงานได้  

เพื่อให้ผู้ทุพพลภาพได้แสดงศักยภาพและใช้ทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศชาติ 

บริษัทจึงก าหนดนโยบายความเท่าเทียมกันของผู้ทุพพลภาพเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 ว่าจ้างผู้ทุพพลภาพตามกระบวนการปกติ และกฎหมายใน
การจ้างงานคนพิการอย่างเคร่งครัด 
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2. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานท่ีให้ค าปรึกษาและแนะน าส าหรับผู้ทุพพลภาพ 
3. บริษัทให้ความเสมอภาคในการจ้างงานโดยไม่ค านึงถึงเหตุแห่งความพิการ 
4. ในกรณีท่ีลูกจ้างเกิดความพิการในระหว่างการจ้างงาน บริษัทจะคงสภาพการจ้างงานไว้ และให้

โอกาสทดลองท างานอื่นทดแทนในกรณีท่ีไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานเช่นเดิมได้ 
5. พิจารณาค่าจ้างสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานท่ัวไป โดยไม่มีการแบ่งแยก  
6. ให้ผู้ทุพพลภาพได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระของครอบครัว

และสังคมที่ต้องเล้ียงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภาพมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและประเทศ   

7. โดยในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายความเท่า
เทียมกันของผู้ทุพพลภาพทุกประการ 

10 นโยบายดา้น
จริยธรรมธุรกจิ 

1. บริษัทมีนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแล
กิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. บริษัทส่งเสริมและรณรงค์ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายด้าน
จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ ผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล์ และ
เว็บไซต์บริษัท 

11 นโยบายการป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน 

1. บริษัทก าหนดให้พนักงานทุกคนปกป้องรักษาความลับของข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ใน
การด าเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่
ส าคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

2. ก าหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือ
พนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือท าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

3. ก าหนดไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย
หุ้นของบริษัท 

4. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

โดยในปี 2560 บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งระบุถึงนโยบายการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน มีการส่ือสารให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ โดย
การส่ือสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท  

12 นโยบายการดูแล
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการของ
พนักงาน 

ในปี 2560 บริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
พนักงานทุกประการ 
 

นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการหลายรูปแบบ เป็นเงินพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะงาน เช่น ค่าท างานใน
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2560 
กะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยัน ฯลฯ มีสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน เช่น 
ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ชุดยูนิฟอร์มพิเศษและของขวัญส าหรับ
พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ การให้สิทธิพนักงานชายลาโดยได้รับค่าจ้างเพื่อไปดูแลบุตรเกิดใหม่ ฯลฯ 
และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น เบี้ยขยันต่อเนื่องประจ าปี ค่าอาหารในการท างานล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ
กรณีสมาชิกในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต 
 

ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ช่วยการยังชพีของพนักงานภายหลังจากการเกษยีณจาก
การท างานแล้วประกอบด้วย กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และเงินค่าเกษียณอายุงาน  
 

เมื่อนับรวมสวัสดิการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ค่าเฉล่ียรายได้ในรูปตัวเงินของพนักงานอยู่ในเกณฑ์สูงกว่า
ตลาด ทั้งนี้การที่ค่าแรงฐานและสวัสดิการของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เป็นผลจากการท างาน
เท่านั้น ไม่มีการน าความแตกต่างในเรื่องเพศ สัญชาติ หรือถิ่นฐานก าเนิดมาร่วมพิจารณาแต่อย่างใด 

13 นโยบายคา่ตอบแทน
พนักงาน 

ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
ทุกรายการ 

14 นโยบายการพัฒนา
บุคลากร 

บริษัทให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน”  
บริษัทสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  ซึ่งบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสาย
อาชีพของตนเอง เพื่อให้เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน 
 
ในปี 2560 บริษัทมุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการ
ท างาน เพื่อเตรียมพร้อมรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ้น พนักงานแต่ละคนได้รับการ
ฝึกอบรมโดยเฉล่ีย 7.72 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

15 นโยบายการไม่
เกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิ
มนุษยชนอื่นๆ อีกทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการ
พิจารณาดูแลพนักงาน ซึ่งไม่พบประเด็นใดๆ และไม่มีการร้องเรียนจากพนักงานทั้งช่องทางเว็บไซต์
ของบริษัทหรือกล่องแสดงความคิดเห็น  

บริษัทให้ความส าคัญและให้ความเคารพหลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
ยึดหลักในกฎหมาย และหลักจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจที่ดี  โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้าน
แรงงาน ซึ่งได้ก าหนดไว้ในคู่มอืจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ไม่จ ากัดเชื้อชาติ สีผิว อายุ  เพศ ศาสนา 
สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทุพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการ
ปฏิบัติด้านแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล  มีการเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภัย 

16 นโยบายการไม่ล่วง
ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์  การน าผลงานหรือ
ข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะน ามาใช้ภายในบริษัท มีการตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมทั้งไม่สนับสนุนการ
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2560 
ด าเนินการท่ีมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และด าเนินการตามแนว
ปฏิบัติดังนี ้
1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการติดตั้งเพื่อการใช้งานและจัดท าฐานข้อมูลของซอฟแวร์ 

(Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของบริษัท มีการด าเนินการ
สอดคล้องกับพรบ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและข้อ
ผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ โดยไม่ละเมิดน าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด 

3. ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือท่ีจะน ามาใช้ภายในบริษัท มีการ
ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 

4. ผลงานท่ีเกิดจากการปฎิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท  เมื่อพ้นสภาพจาก
การเป็นพนักงานจะมีการส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงานต่างๆ คืนให้บริษัทไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม 

17 นโยบายการปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมและ
รับผิดชอบต่อคู่แขง่ 

บริษัทก าหนดเป้าหมายในการท างานด้านจริยธรรม และข้อพึงปฎิบัติในการท างาน ให้มีความเป็น
ธรรม และรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่ค้า โดยมิใช่การผูกขาดทางรายได้ 
ส่วนแบ่งการตลาด การก าหนดราคาหรือการลดคุณภาพของสินค้า อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับการ
ติดต่อส่ือสารอย่างระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทให้กับคู่แข่ง ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

18 นโยบายการปฏิบัติ
ต่อคู่คา้ และ/หรือ
เจ้าหน้ี 

ทั้งนี้ในปี 2560  บริษัทยังคงใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน/ผู้ให้บริการจากภายนอก
ครอบคลุม 7 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานะภาพทางการเงิน 
ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการด าเนินคดี นโยบายการบริการ 
และความเส่ียงจากการบริการลูกค้าหลายราย 

19 นโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตและการให้
สินบน 

1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบน
เว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน  

20 นโยบายต่อตา้นการ
คอร์รัปชั่น 

1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ใน
คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  

3. บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “การเตรียมตัวเพื่อขอยื่นรับรอง Re-certification” และ 
“Anti - Corruption Culture Can We Make It Happen” เพื่อศึกษาการด าเนินการและเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2560 
21 นโยบายการแจง้

เบาะแสการกระท า
ผิด 

1. บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบน
เว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระท าผิด  
22 นโยบายสนับสนุน

การจดักิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชมุชน 

1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือ
หลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. บริษัทจัดกิจกรรมที่พัฒนาชุมชน ได้แก่ TSC Sharing (TSC แบ่งปัน), TSC Big Book Big Heart 

23 นโยบายการรายงาน
การมีส่วนไดเ้สียของ
กรรมการ ผู้บริหาร 
และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง 

1. บริษัทมีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  
ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้น าส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานทุกท่านและทุกรายการ 

24 นโยบายจ านวนองค์
ประชุมขั้นต่ า ณ 
ขณะที่คณะกรรม 
การจะลงมต ิ

1. บริษัทมีนโยบายจ านวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือ
หลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2560 ในเวลาที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการท้ังหมดทุกครั้ง 

25 นโยบายส่งเสริมให้
กรรมการพัฒนา
ความรู้อยา่งต่อเนื่อง 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับ
ดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

26 นโยบายจ ากัด
จ านวนบริษัทจด
ทะเบียนที่กรรมการ
แต่ละคนจะด ารง
ต าแหน่งกรรมการ 

1. บริษัทมีนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการ ซึ่ง
เผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 
แห่ง 

27 นโยบายในการไป
ด ารงต าแหน่ง
กรรมการท่ีบริษัทอื่น
ของกรรมการ
ผู้จัดการ 

1. บริษัทมีนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ  ซึ่งเผยแพร่ใน
คู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2560 กรรมการผู้จัดการไม่มีการด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่น 

28 นโยบายการสรรหา
กรรมการและ
กรรมการอิสระ และ
คุณสมบัต ิ

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยในปี 2559 ได้
ด าเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้
ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด พิจารณาจากทักษะที่
คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท คุณสมบัติ โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ และกรรมการที่มีทักษะใน
วิชาชีพทางบัญชีประเภทละหน่ึงท่านเป็นอย่างน้อย 
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2560 
29 นโยบายความ

ปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและ
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

บริษัทมีการก ากับดูแลและเฝ้าระวังการด าเนินการตามนโยบายฯ ดังนี้ 
1) มีการกระจายนโยบายต่างๆ เข้าสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักประจ าปีของบริษัท 
2) มีการก าหนดเป็นตัววัดผลประจ าฝ่ายงาน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
3) มีการตรวจประเมิน, การรายงานผลเป็นประจ าทุกเดือน และมีการประชุมตรวจสอบผลการ

ด าเนินการประจ าเดือนโดยคณะกรรมการความปลอดภัย 
4) ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชาและ

ควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการท างานอย่างเคร่งครัด 
5) ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม เพิ่มทักษะความรู้ในการท างานเพื่อน าไปปฏิบัติงานได้อย่าง

ปลอดภัย 
6) ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย และมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท างานเป็น

ส าคัญ พร้อมทัง้มีการติดตามและประเมินความสอดคล้องของกฎหมายเป็นประจ าทุกเดือน 
7) ควบคุมให้ผู้รับเหมา หรือบริษัทฯ ผู้รับเหมาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความ

ปลอดภัยตามกฎระเบียบ และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการท างานที่บริษัทฯ ก าหนดขึ้น
อย่างเคร่งครัด 

8) เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น, การร้องเรียนปัญหา รวมถึงการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย โดยเพิ่มช่องทางในการส่ือสารให้กับพนักงานทุกระดับ เช่น 
กิจกรรม Safety Talk, กิจกรรม Safety Join เป็นต้น 
 

ด้วยความร่วมมือกันผลักดันและรณรงค์ให้ทุกคนเกิดจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการท างาน อีก
ทั้งการสนับสนุนจากผู้บริหารในการมุ่งสู่เป้าหมายการลดการประสบอันตรายจากการท างาน เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนท างานอย่างมีความสุขโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความปลอดภัย จึงท าให้บริษัทได้รับ
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ระดับประเทศต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าคัดเลือกให้
บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอื่นๆ ของลูกค้าอีกด้วย  
การสื่อสาร : ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของบริษัท, ป้ายนโยบาย, บอร์ดประชาสัมพันธ์และ
ข่าวสารผ่านระบบ intranet ภายในองค์กร 
การตรวจสอบการปฏิบัติ : มีการตรวจสอบความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ
และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยนและสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าบริษัท, 
การตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
การนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และศูนย์
ความปลอดภัยแรงงาน พื้นที่ 2 
ตัวชี้วัดการด าเนินงาน : รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดเีด่นดา้นความปลอดภัย ระดับประเทศ
ต่อเนื่องปีที่ 3 และต าแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ของลูกค้า 
 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

- 121 - 
 

ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2560 
30 นโยบายก ากับดูแล

กิจการ 
1. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล

กิจการท่ีดีโดยตระหนักถึงความส าคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัท 

2. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ด าเนินการทบทวนนโยบายฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน เป็นประจ าทุกปี 

31 นโยบายสิทธิและ
ความเทา่เทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น 

1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิต่างๆ ขั้นพื้นฐานท่ีเท่าเทียมกัน 
2. สนับสนุนการให้ข้อมูลสารสนเทศ การตอบค าถาม การเข้าประชุม การใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ 
3. เสนอเรื่องส าคัญ จัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา  
4. จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่เกิน 14 วัน นับจากวัน

ประชุม 
 
10.12 การด าเนนิธุรกิจที่มีผลกระทบตอ่ความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) 

- ไม่มี ‟ 
 

10.13 กิจกรรมเพื่อประโยชนต์่อสังคมและสื่งแวดล้อม 
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 
บริษัทด าเนินการป้องกันมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น  คณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 
2558 ที่จะไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น   ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน ซึ่งได้ระบุขอบเขต
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น คู่ มื อ ห ลั ก ก า ร ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ บ ริ ษั ท 
(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=55) 
 
ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึงกฎหมาย
เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นและหน้าที่ดูแลข้างต้น รวมทั้งมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และรายงานคณะกรรมการบริษัท
รับทราบในทุกไตรมาส และคณะกรรมการบริษัท จะด าเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ปีละ 1 ครั้ง 
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การเข้าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริษัทประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมฯ เพื่อร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
ส่ือมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยจะด าเนินงานตาม
กรอบและขั้นตอนตามหลักการสากล(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=58)   
 
เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมติให้การรับรอง 
“บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  
(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=75) 
 
2. เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand : PACT)   
บริษัทเป็นสมาชิกของเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกทั้งส้ิน 130 
องค์กร  ให้ความส าคัญต่อการต้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) และพัฒนาบริษัทจดทะเบียน
ด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต (Anti-corruption Progress Indicator) ภายใต้โครงการประเมิน
ระดับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ในปี พ.ศ.2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 

การด าเนินการตามนโยบายในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ประจ าปี 2560 
บริษัทก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง และเกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม ซึ่งได้ระบุในคู่มือ
หลักการก ากับดูแลกิจการ และส่ือสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่าน
ทางช่องทางต่างๆ โดยการส่ือสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเส่ียง
ด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment) ซึ่งรวมถึงการคอร์รัปชั่น ควบคู่กับการประเมินความเส่ียงองค์กร 
(Enterprise Risk Assessment) อย่างสม่ าเสมอ (อย่างน้อยปีละครั้ง) โดยติดตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น ว่าได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ทบทวน และปรับปรุงมาตรการฯ อย่าง
สม่ าเสมอ และรายงานการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างทันเวลา ทั้งนี้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน การบริหารความเส่ียง การก ากับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยส าคัญ 
แนวทางแก้ไข และป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล รวมทั้งปฏิบัติได้
สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ 
 
นอกเหนือจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่อาจ
เป็นปัญหากับประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงาน



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

- 123 - 
 

ร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระท าผิด นโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระท าผิด 
ช่องทางส าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อที่ชัดเ จน 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ นโยบายส่ิงแวดล้อมพร้อมแนวปฏิบัติที่เป็น
ธรรม เช่น การด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 หรือมาตรการ/วิธีปฏิบัติภายในองค์กรที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม การส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพและเปิดเผยถึงการปฏิบัติการส่งเสรมิ
ให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ ตลอดจนจรรยาบรรณว่าด้วย
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งในทุกรายการที่กล่าวข้างต้น ทางบริษัทได้จัดท าและเสนอคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนุมัติและเผยแพร่ตามขั้นตอนของบริษัท โดยเผยแพร่ในคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการและแบบแสดง
รายงานข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) บนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนัก
ลงทุน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publication)) 
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง                                          
11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหว่างปี 2560 โดยในการประชุม

คณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเพียงพอ และ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  โดยอ้างอิงจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า “บริษัท มีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท” มีสาระส าคัญดังนี้ 
1.  การควบคุมภายในองค์กร 

บริษัทได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ ได้แก่ การก าหนดแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์องค์กร 
งบประมาณประจ าปี และดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน (Key Performance Indicator : KPI) โดย
พิจารณาความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่
ส่วนงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย จรรยาบรรณ 
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และส่ือสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ให้
บุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย 

 

ส าหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยมีการประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นภายในบริษัท รวมทั้งก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  การประเมินความเส่ียง 
 บริษัทได้ก าหนดนโยบาย กรอบ หลักการ และกระบวนการบริหารความเส่ียง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทบรรลุ

วัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอ านาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษัท  และ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบก าหนดวัตถปุระสงค์ของฝ่าย และจัดท าตารางการประเมินความเส่ียง
ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ก าหนดดัชนีชี้วัดความเส่ียง รวมทั้งจัดท ารายงานที่เกี่ยวกับความเส่ียงตาม
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กระบวนการบริหารความเส่ียงที่ถือปฏิบัติ ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเส่ียงเพิ่มโอกาสแห่ง
ความส าเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยก าหนดให้มีการติดตามการ
บริหารความเส่ียงของฝ่ายต่างๆ  ทุกไตรมาส และรายงานผลการบริหารความเส่ียงให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 

3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีหน้าที่ในการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารได้ก าหนดระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อสร้างระบบควบคุมการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ซึ่งระบุขอบเขต อ านาจหน้าที่ และ
ล าดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมทั้งค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย นอกจากนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี พิจารณาประเด็นส าคัญ โดยเสนอแนะให้
ฝ่ายบริหารแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก 

 

กรณีที่มีการท าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูล
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
บริษัทก าหนดให้มีการจัดเกบ็ข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใชป้ระกอบการตัดสินใจโดยการจดัส่ง
ข้อมูลน าเสนอ พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า 7 วันก่อน
การประชุม โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นได้ นอกจากนี้
บริษัทได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบ
บัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ 

 

บริษัทมีกระบวนการติดต่อส่ือสารกับภายนอกบริษัท และจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษ หรือลั บเพื่อให้
บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแสเกี่ยวกับทุจริต หรือคอร์รัปชั่นแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย 

5. ระบบการติดตาม 
บริษัทได้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ ระบบควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้ฝ่ายบริหารจัดท ารายงานการด าเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท รายไตรมาส หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ โดยให้ผู้
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
อิสระของผู้ตรวจสอบภายใน  

 

สรุป คือ บริษัทได้จัดท าและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงนิ การด าเนินการ การก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเส่ียง ซึ่งบริษัทมีการ
ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน (บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากัด) และมีฝ่าย
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ตรวจสอบภายในของบริษัทด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ และ
มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2560 ซึ่งจัดท าโดยผู้
ให้บริการงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยส าคัญ บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในท่ีรัดกุมเพียงพอ มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบข้อก าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นไป
อย่างถูกต้อง และได้มีการป้องกันทรัพย์สิน มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ านาจ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
11.2  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

1.  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้นางเบญจมาส   เทพฤทธิ์  ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าแผนก ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  ตั้งแต่วันท่ี 11 ธันวาคม 2551  เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานด้านการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงินการบัญชี และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมี
ความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท  จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่าง
เหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ "คณะกรรมการตรวจสอบ" จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดท าเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม 
 
ทั้งนี้  การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ตลอดจน บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้างองค์กร  หน้าที่ 38 
 
และประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดปรากฏที่หน้า 177 
 
ส าหรับปี 2560 ทางคณะกรรมการตรวจสอบ  มีความเห็นเกี่ยวกับการดูแลผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท ดังนี้ 
 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษาเหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในใน
ธุรกิจ และได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีความเข้าใจใน
กิจกรรม และการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
เพียงพอ  
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2.  หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
 บริษัทได้แต่งตั้งให้นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษัท หัวหน้าแผนก ฝ่ายก ากับ

หลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (Compliance and Invertors Relation) ตั้งแต่วันท่ี 
14 พฤษภาคม 2555 โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1.  สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการก ากับการ

ปฏิบัติอย่างเพียงพอ 
2.  เป็นศูนย์กลางในการส่ือสารและส่งเสริมความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่าง

ถูกต้อง 
3.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ  รวบถึงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่มีการเปล่ียนแปลง

และเพิ่มเติมในปัจจุบัน 
4.  ก ากับ และติดตามด้านการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นประจ า 
ตลอดจนบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายก ากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ตามโครงสร้าง
องค์กร  หน้าที่ 38 

  
โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร  
700/737 หมู่ 1, ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 
น าส่งเลขานุการบรษิัท 
 
ir@thaisteelcable.com 
 
 
+66 38 447 200 ‟ 15 หมายเลขต่อ 626, 412 
 
 
+66 38 185 025 

 

11.3 นโยบายบริหารความเสี่ยง  
บริษัทก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง เพื่อก ากับดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และสนับสนุน
และพัฒนาการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee - RMC) ท าหน้าที่ก ากับดูแล ติดตาม
กระบวนการบริหารความเส่ียง และรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้พิจารณาปัจจัยเส่ียงทุกรายการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเฝ้าระวังความเส่ียงที่มีนัยส าคัญจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปล่ียนแปลง
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ตลอดเวลา และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเส่ียงขององค์กรทุกด้าน และรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง  
 
นโยบายบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเส่ียง คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อ
ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเส่ียงได้รับการออกแบบ เพื่อให้สามารถบ่งชี้
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้
ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้  และมุ่งสู่การด าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดย
นโยบายการบริหารความเส่ียง มีดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee : RMC) มีอ านาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหาร

ความเส่ียงของบริษัท 
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบก าหนดวัตถุประสงค์ของฝ่าย และจัดท าตารางการประเมินความเส่ียง 

ก าหนดดัชนีชี้วัดความเส่ียง รวมทั้งจัดท ารายงานท่ีเกี่ยวกับความเส่ียงตามกระบวนการบริหารความเส่ียงที่ถือปฏิบัติ 
ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเส่ียงเพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

3. การบ่งชี้และควบคุมความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดท าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเส่ียงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายบริหาร 

4. ความเส่ียงที่ยอมรับได้ และระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ก่อนน าไปใช้ปฏิบัติ 

5. เมื่อพนักงานพบเห็น หรือรับทราบความเส่ียงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเส่ียงนั้นให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อด าเนินการจัดการต่อไป 

 
การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของคณะ
บริหารความเส่ียงของบริษัท 
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12. รายการระหว่างกัน                                                

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2559 2560 

1.  บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี  
(SAB) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
- ขายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปประเภทสายเบรค
หน้ารถยนต ์

 
 
 
2)  ลูกหน้ีการค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

0.86 
 
 
 
 
 

0.18 

1.20 
 
 
 
 
 

0.26 

  -เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติโดย  
เป็นราคาท่ีให้ก าไรขั้นต้นในอัตราท่ีใกล้เคียงกับ
อัตราก าไรขั้นต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท 

 
 -ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้าท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
96 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ SAB ส าหรับหุ้นส่วนท่ี
เหลืออีกร้อยละ 4 น้ัน ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็น
ญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร 

2. บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี 
(SAS) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ขายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปประเภทสายคันเร่ง 
สายเบรค สายเปิดฝากระโปรง สายเปิดฝา
ถังน้ ามัน และสายปรับเบาะท่ีน่ังส าหรับ
รถยนต์ 

 
2)  ลูกหน้ีการค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

32.78 
 
 
 
 
 

8.33 

28.31 
 
 
 
 
 

9.25 

 -เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติโดย
เป็นราคาท่ีให้ก าไรขั้นต้นในอัตราท่ีใกล้เคียงกับ
อัตราก าไรขั้นต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท 

 
-ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้าท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
97 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ SAS ส าหรับหุ้นส่วนท่ี
เหลืออีกร้อยละ 3 น้ัน ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็น
ญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2559 2560 

3.  บจ.ซัมมิท โอซูกะ  
แมนูแฟคเจอริ่ง (SOM) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ขายชิ้นส่วนเหล็ก เพื่ อน าไปใช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์ 

 
2)  ลูกหน้ีการค้า 
      -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      

บริการ 

13.31 
 
 
 
 

1.71 

12.79 
 
 
 
 

2.24 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ 
โดยราคาขายเป็นราคาท่ีให้ก าไรขั้นต้นในอัตราท่ี
ใกล้เคียงกับอัตราก าไรขั้นต้นท่ีบริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื่นท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 
-ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้าท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของ
ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ SOM ส าหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 51 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร 

4.  บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต 
ซีทแมนูแฟคเจอริ่ง (SLAS) 
 

1)  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ขายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปประเภทสายปรับ
เบาะที่น่ังส าหรับรถยนต์ 

 
 
 
 2)  ลูกหน้ีการค้า 
 -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ  บริการ 

0.27 
 
 
 
 
 

0.03 

0.01 
 
 
 
 
 
- 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ 
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขั้นต้นในอัตราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขั้นต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
-ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติการค้าท่ัวไป 
 
 
 
 
 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
98 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ  SLAS ส าหรับหุ้นส่วน
ท่ีเหลืออีกร้อยละ 2 น้ัน ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็น
ญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร  
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2559 2560 

5.  บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  
(CAPCO) 

1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ซื้อชิ้นส่วนพลาสติก เหล็ก สังกะสี  เพื่อ
น ามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และจักรยานยนต์ 

 
 
2)  เจ้าหน้ีการค้า 
     -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 

16.32 
 
 
 
 
 

4.09 

16.46 
 
 
 
 
 

4.08 

-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยท าการ
คิ ด ร าค าตาม ร าคาตลาด  และ ได้ ท ากา ร
เปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการ
รายอื่นท่ีมีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือก 
ผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ีการค้า
ท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง โดยถือหุ้น
รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว
ของ CAPCO ส าหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 เป็นบุคคล
ท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร  
จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง และนายสริศ พัฒนะเมลือง 

6.  บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนูแฟ็คเจอริ่ง (CAR) 

 

1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ซื้อชิ้นส่วนยาง เพื่อน ามาใช้ในการ ประกอบ
สายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์ 

 
 
 
2)  เจ้าหน้ีการค้า 
-ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 
 

50.97 
 
 
 
 
 

9.26 

49.29 
 
 
 
 
 

8.98 

-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยท าการ
เปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการ   
รายอื่นท่ีมีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือก   
ผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ีการค้า
ท่ัวไป 
 
 
 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 88 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระ
แล้วของ CAR ส าหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 12 น้ันเป็น
บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร  
จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง นายกรกฤช จุฬางกูร และ
นายสริศ  พัฒนะเมลือง 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2559 2560 

6.  บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนูแฟ็คเจอริ่ง (CAR) (ต่อ) 
 

3) เจ้าหน้ีสินทรัพย์ 
-ยอดคงค้างจากการซื้อแม่พิมพ์ 

 
4) ซื้อสินทรัพย์ 

-ซื้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วน 

- 
 
 

0.55 

0.59 
 
 

1.34 

-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ีการค้า
ท่ัวไป 
- เป็นรายการสั่งท าแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนซึ่ง
เกิดขึ้นเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น 

 
 

7.  บจ.เอเดียน แอนด์ ซัมมิท คอร์
ปอเรชั่น (JSI-METAL) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
     -ขายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปประเภทสาย      

ปรับเบาะที่น่ังส าหรับรถยนต์ 
 
 
 
2) ลูกหน้ีการค้า 
    -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

12.32 
 
 
 
 
 

1.60 

2.50 
 
 
 
 
 

0.62 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ 
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขั้นต้นในอัตราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขั้นต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
 
-ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติการค้าท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 43 ของ
ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ JSI ส าหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 57 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2559 2560 

8.  บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท 
(SAA) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ขายชิ้ นส่ วนเหล็ก  เพื่ อน า ไปใช้ ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
จักรยานยนต ์

 
 
2) ลูกหน้ีการค้า 
    -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

 

16.93 
 
 
 
 
 

4.62 

39.17 
 
 
 
 
 

5.91 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ 
โดยราคาขายเป็นราคาท่ีให้ก าไรขั้นต้นในอัตราท่ี
ใกล้เคียงกับอัตราก าไรขั้นต้นท่ีบริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื่นท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
 
-ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้าท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระเเล้วของ SAA ส าหรับ
หุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 เป็นบุคคลท่ีไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับบริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายกรกฤช 
จุฬางกูร 

9.  บจ.ไทยซัมมิท โอโตเทค 
(SATC) 

1)  ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 
- ซื้อชิ้นส่วนเหล็กขึ้นรูป เพื่อน ามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ 

 
 
 
2)  เจ้าหน้ีการค้า 
-ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 

0.02 
 

 

 

- 

0.02 
 

 

 

0.01 

-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น  โดยท าการ
เปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการ
รายอื่นท่ีมีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจารณาเลือก
ผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ีการค้า
ท่ัวไป 
 
 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ TAI 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

- 133 - 
 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2559 2560 

10. บจ. ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า 
(SCS) 

 

1)  ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อน ามาใช้ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์  แ ล ะ
สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 
 
 
 
 
 

2)  เจ้าหน้ีการค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 

7.08 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.85 

11.90 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.60 

-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้น
ส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ท้ังน้ี หากเป็นกรณีท่ีมีผู้ขายผลิตภัณฑ์
รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ท าการ
เปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ
ราคาต่ าสุด 
 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ีการค้า
ท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 54 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระ
แล้วของบริษัท ส าหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 46 เป็นบุคคล
ท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง และนายสริศ พัฒนะเมลือง 
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- 134 - 
 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2559 2560 

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น  (HI-LEX 
Corporation) 

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
 -ขายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปประเภทสายปรับ    
เบาะท่ีน่ัง สายเบรคและสายคันเร่งส าหรับ    
รถยนต์ 

 
 
2)  ลูกหน้ีการค้า 
    -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
 
 
3) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 

 -ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อน ามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
รถจักรยานยนต์ 

 
 

 

6.41 
 
 
 
 
 

0.94 
 
 
 

255.51 

7.18 
 
 
 
 
 

1.16 
 
 
 

279.49 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ 
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขั้นต้นในอัตราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขั้นต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
 
-ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้าท่ัวไป 
 
 
-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้น
ส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ท้ังน้ี หากเป็นกรณีท่ีมีผู้ขายผลิตภัณฑ์
รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ท าการ
เปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ
ราคาต่ าสุด 
 
 
 

1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนท่ี
ช าระแล้วของบริษัท 

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยังด ารงต าเเหน่งเป็นกรรมการท่านหน่ึงของบริษัท 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2559 2560 

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX 
Corporation) (ต่อ) 

 

4) ค่าใช้จ่ายอื่น 
-ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิคส าหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์  
 

5)  เจ้าหน้ีการค้า 
-ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 

 
 
 
6)  เจ้าหน้ีอื่น 

-ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิคส าหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์  
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ เเบบใช้สายเคเบิลควบคุม
ท้ังหมด 

37.44 
 
 
 
 
 

42.72 
 
 
 
 

9.60 
 
 

43.00 
 
 
 
 
 

41.85 
 
 
 
 

11.72 
 
 

-เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขตามท่ีก าหนดใน
สัญญา ซึ่งใกล้เคียงกันกับอัตราและเงื่อนไขใน
สัญญาประเภทเดียวกันท่ีกระท ากับบุคคลอื่นท่ี
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ีการค้า
ท่ัวไป 
 
 
-ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อส าหรับการช าระ
ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์เดียวกันกับเงื่อนไขในสัญญาประเภท
เดียวกันท่ีบริษัทท ากับบุคคลอื่นท่ีไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
 
 
 
 

1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนท่ี
ช าระแล้วของบริษัท 

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยังด ารงต าเเหน่งเป็นกรรมการท่านหน่ึงของบริษัท 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2559 2560 

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-
LEX Corporation) (ต่อ) 

 

7) ค่าซื้อสินทรัพย์ 
-ซื้อสินทรัพย์ เพื่อน ามาใช้ในการประกอบ
สายควบคุ ม รถยนต์  และสายควบคุ ม
รถจักรยานยนต์ 
 

8) รายได้ค่าเคลมผลิตภัณฑ์ 
-รายได้จากการเคลมผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
ประเภทสายปรับ เบาะท่ีน่ัง สายเบรคและ
สายคันเร่งส าหรับรถยนต์ 

 

- 
 
 
 
 

0.24 
 
 

- 
 
 
 
 

0.12 
 
 

-เป็นรายการซื้อสินทรัพย์ ท่ีไม่สามารถผลิตใน
ประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ภายในประเทศไทยได้  
 
 
 
-เป็นรายการจากการเคลมผลิตภัณฑ์ 

1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนท่ี
ช าระแล้วของบริษัท 

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยังด ารงต าเเหน่งเป็นกรรมการท่านหน่ึงของบริษัท 

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

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อน าไปใช้ใน
การประกอบสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

 
 
 
2)  ลูกหน้ีการค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

 
 
 

18.87 
 
 
 
 
 

3.82 

19.66 
 
 
 
 
 

3.52 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ 
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขั้นต้นในอัตราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขั้นต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
 
-ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้าท่ัวไป 

1) เป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
6 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 

2) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 94 ของ
ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 

3) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2559 2560 

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

3)  เจ้าหน้ีการค้า 
-ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 

 

4)  ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อน ามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
รถจักรยานยนต์ 

 
 
 
 

11.11 
 
 

 
73.61 

 
 
 

12.75 
 
 

 
69.90 

 
 
 

- ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ีการค้า
ท่ัวไป 
 

-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้น
ส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ท้ังน้ี หากเป็นกรณีท่ีมีผู้ขายผลิตภัณฑ์
รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ท าการ
เปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ
ราคาต่ าสุด 

1) เป็นบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
6 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 

2) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 94 ของ
ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 

3) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา 

13. อาร์มสตรอง ออโต พาร์ทส์ 
(Armstrong  Auto Parts Sdn. 
Bhd.) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ขายชิ้นส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง เพื่อ
น าไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ รวมท้ังชุดควบคุมราง
หน้าต่างรถยนต์ 
 

2)  ลูกหน้ีการค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ        
บริการ 

63.90 
 
 
 
 
 
 

9.00 

60.76 
 
 
 
 
 
 

8.17 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ 
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขั้นต้นในอัตราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขั้นต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
 

-ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้าท่ัวไป 

ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจด
ทะเบียนท่ีช าระแล้วของอาร์มสตรอง ออโต พาร์ทส์  



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2559 2560 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ขายชิ้นส่วนเหล็ก เพื่อน าไปใช้ในการประกอบ

สายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์ 
 
 
2)  ลูกหน้ีการค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      
บริการ 

 
3) ค่าซื้อสินค้าและบริการ 

-ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อน ามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
รถจักรยานยนต์ 

 

52.33 
 
 
 
 
 
 

8.62 
 
 
 

0.02 

10.88 
 
 
 
 
 
 

0.41 
 
 
 

0.19 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ 
โดยราคาขายเป็นราคาท่ีให้ก าไรขั้นต้นในอัตราท่ี
ใกล้เคียงกับอัตราก าไรขั้นต้นท่ีบริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื่นท่ีไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท  
 
 
-ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้าท่ัวไป 
 
 
-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้น
ส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได ้
 
 
 
 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของพีที. ไฮเล็กซ์อินโดนีเซีย 

2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2559 2560 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อน าไปใช้ใน
การประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
 

2)  ลูกหน้ีการค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      
บริการ 
 

3) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 
     -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์  เพื่อ      

น ามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์  

 
 
4)  เจ้าหน้ีการค้า 

-ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

 
 

0.02 
 
 
 
 
 

0.01 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

0.03 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

0.15 
 
 
 
 
 
- 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ 
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขั้นต้นในอัตราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขั้นต้นท่ีบริษัทได้รัจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
-ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้าท่ัวไป  
 
 
-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยท าการ
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ
ราคาต่ าสุด 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าท่ีได้ รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ีการค้า
ท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100  ของทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของไฮเล็กซ์อินเดีย ไพรเวท-ลิมิเต็ด 

2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2559 2560 

16. บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) (TSK 
Korea) 

 1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 
 -ซื้ อ ชิ้ นส่ วนเหล็กประ เภทสาย เกีย ร์  เพื่ อ      

น ามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ 

 
 
2)  เจ้าหน้ีการค้า 

-ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
 
 

3)  ซื้อสินทรัพย์ 
- ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อผลิตสาย 
Inner 

11.10 
 
 
 
 
 
 

0.92 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

11.48 
 
 
 
 
 
 

1.28 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยท าการ
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ
ราคาต่ าสุด 
 
 
-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ีการค้า
ท่ัวไป 
 
 
-เป็นรายการซื้อสินทรัพย์ ท่ีไม่สามารถผลิตใน
ประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ภายในประเทศไทยได้  
 
 
 
 
 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ  HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)  

2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา 
 
 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2559 2560 

17. บจ.ยานไต ทีเอสเค เคเบิล ซิส
เต็ม (Yantai TSK Cable 
System) 

 

1)  ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 
 -ซื้ อ ชิ้ นส่ วน เหล็ กประ เภทสาย เกี ย ร์  เพื่ อ      

น ามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ 

 

2)  เจ้าหน้ีการค้า 
-ยอดคงค้างจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
 

3)  ลูกหน้ีอื่น 
-ยอดเคลมค่าใช้จ่ายน าเข้าค่าภาษีอากร 

1.76 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

1.15 
 
 
 
 

 
0.20 

 
 
 
- 

-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยท าการ
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ
ราคาต่ าสุด 
 

-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ีการค้า
ท่ัวไป 
 

-ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้าท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ  HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)  

2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา 
 
 
 

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

 

1)  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อน าไปใช้ในการ

ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 
 

2) ลูกหน้ีการค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ 
บริการ 

6.30 
 
 
 
 
 

 
0.99 

2.38 
 
 
 
 
 

 
- 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ 
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขั้นต้นในอัตราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขั้นต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
 

-ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้าท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์ฮังการีเคเอฟที 

2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2559 2560 

19. บจ. ฉงชิ่ง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิส
เต็ม (Chongqing HI-LEX 
Cable System Co., Ltd.) 

1)  ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์  เพื่ อ
น ามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์   

- - -เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยท าการ
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ
ราคาต่ าสุด 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 63 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม  

2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา 
 

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

 
 
 
 

1) เจ้าหน้ีการค้า 
- ยอดคงค้างจากค่าซ่อมแซม 
 
2) ซื้อสินค้า 

-ซื้อชิ้นส่วนเพื่อมาใช้กับเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ 

0.66 
 
 
 

3.16 

0.06 
 
 
 

2.52 

-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ีการค้า
ท่ัวไป 
 
-เป็นรายการซื้ อสินค้ า เพื่ อน ามาซ่อมแซม
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของไฮเล็กซ์ อเมริกา  

2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา 
 

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

1)  ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์  เพื่ อ
น ามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์   
 

2)  เจ้าหน้ีการค้า 
-ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยท าการ
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ท่ีเสนอ
ราคาต่ าสุด 
 

- ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหน้ีการค้า
ท่ัวไป 

1)   ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 63 ของทุน     
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล เคเบิล 
ซิสเต็ม  

2)   กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

0.26 
 
 
 
 
 
 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ โดย
เป็นราคาท่ีให้ก าไรขั้นต้นในอัตราท่ีใกล้เคียงกับอัตรา
ก าไรขั้นต้น ท่ีบริษัทได้ รัจากการขายผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกัน  ใ ห้กับบุคคลอื่น ท่ี ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกับบริษัท 

1)     ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบจ.
ไฮเล็กซ์แมคซิกานา 

2)     กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา 
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บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2559 2560 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ขายชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเร่ ง  เพื่ อ
น าไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ 

 
 
2) ลูกหน้ีการค้า 

-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ 
บริการ 

18.17 
 
 
 
 
 
 

2.77 

20.86 
 
 
 
 
 
 

2.83 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ 
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขั้นต้นในอัตราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขั้นต้นท่ีบริษัทได้รัจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
-ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้าท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์แมคซิกานา 

2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา 

23. บจ. ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม      
(HI-LEX Cable System) 

 

1)  รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 
-ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อน าไปใช้ในการ

ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 
 

2) ลูกหน้ีการค้า 
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ บริการ 

1.18 
 
 
 
 
 

 
0.56 

1.52 
 
 
 
 
 

 
0.28 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึ้นตามปกติ 
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขั้นต้นในอัตราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขั้นต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นท่ีไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท 
 
 

-ก าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหน้ีการค้าท่ัวไป 

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์เคเบิลซิสเต็ม 

2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา 
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามข้อ (12.1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซื้อขายผลิตภัณฑ์ 
และบริการรวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 
และจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าท ารายการดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกก าหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล  และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจาก
การท ารายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) 

 
12.3 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจ าเป็น มีความ
สมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัท 
หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสม
ทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม 
และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระส าคัญ  
บริษัทจะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่
กรณี   
 

ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท 

 
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่งก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไป   กรณีการเข้าท ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ้นงาน การซื้อ
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ให้มีความ
ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ต าม
หลักเกณฑ์ของรายการท่ีเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบ
การท ารายการระหว่างกันโดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนินการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
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อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกันที่ไม่เข้าข่ายรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลท่ี
มีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มี
ความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของ
บริษัท แต่เป็นการท ารายการท่ีบริษัทได้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 
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ส่วนท่ี 3  
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

 
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ                                  

13.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) และข้อมูลทาง

การเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที่สุด
ในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 
  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มรีะบบควบคุมภายในท่ีมปีระสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความ

ถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัดใน
การตรวจสอบน้ันทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบ
บัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 
  ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง

บริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ 

 
  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ

สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทประจ าปี ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีความเชื่อถือได้ 
โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
  

                          
 
 

 (นายสริศ พัฒนะเมลือง)       (นายสรรเสริญ จุฬางกูร) 
กรรมการผู้จดัการ                                 ประธานกรรมการ 
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13.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
 งบการเงินของบริษัทปี 2558-2560 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สหการสอบบัญชี  จ ากัด และ ปี 

2557-2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งได้แสดงความเห็นและ
รายงานการตรวจสอบดังนี้ 

 

งบการเงนิปี 2558 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอยา่งไม่มเีงื่อนไข  
งบการเงนิปี 2559 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอยา่งไม่มเีงื่อนไข  
งบการเงนิปี 2560 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอยา่งไม่มเีงื่อนไข 

 
13.3 งบการเงนิ 

งบก าไรขาดทนุ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
รายได้จากการขาย 2,828 100 2,724 100 2,906 100 

ต้นทุนขาย 2,321 82 2,252 83 2,385 82 
ก าไรขั้นตน้ 507 18 472 17 521 18 
ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร 383 14 343 13 350 12 
รายได้อื่น 37 1 33 1 33 1 
ก าไรจากการด าเนินงาน 161 6 162 6 204 7 
ดอกเบี้ยจ่าย 16 1 17 1 15 1 
ภาษีเงินได ้ 1 0 8 0 13 0 
ก าไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงประมาณการตามหลัก 0 0 6 0 0 0 
คณิตศาสตร์ประกันภัย***       

ก าไรสุทธสิ าหรับงวด 144 5 131 5 176 6 

*** ผลต่างจากการค านวณผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของปี 2558 – 2560 จากการประมาณการและเกิดขึ้นจริง 
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งบดุล 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
สินทรัพยห์มนุเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 648 23 507 18 576 21 
เงินลงทุนชัว่คราว 0 0 200 7 202 7 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกีย่วข้องกัน 40 1 42 2 35 1 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - ทั่วไป 439 16 446 16 515 19 
สินค้าคงเหลือ 243 9 236 9 211 7 
อื่นๆ 7 0 9 0 26 1 
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 1,377 49 1,440 52 1,565 56 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกีย่วข้องกัน 26 1 26 26 26 1 
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,342 48 1,259 1,342 1,167 42 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 45 2 26 45 24 1 
รวมสินทรัพย์ 2,790 100 2,751 2,790 2,782 100 

หนี้สนิหมุนเวียน       
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 500 18 300 11 300 11 
เจ้าหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเกีย่วข้องกัน 74 3 70 3 72 3 
เจ้าหน้ีการคา้ – กิจการอื่น 294 11 315 12 351 13 
เจ้าหน้ีจากการซื้อสินทรัพย ์ 15 0 10 0 12 0 
 เจ้าหน้ีเชา่ซื้อสินทรัพย์ที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 5 0 4 0 5 0 
 เงินกูย้ืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 0 0 65 2 65 2 
เจ้าหน้ีอื่น 38 1 35 1 33 1 
ค่าใช้จา่ยคา้งจ่าย 130 5 121 5 131 5 
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 18 0 11 0 12 0 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,074 38 931 34 981 35 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 38 1 46 2 50 2 
 เจ้าหน้ีเชา่ซื้อสินทรัพย ์ 11 0 9 0 6 0 
 เงินกูย้ืมระยะยาว 0 0 113 4 48 2 
  ประมาณการหนี้สิน 17 1 13 0 12 0 
  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 0 0 0 0 0 0 
รวมหนีส้ิน 66 2 181 7 116 4 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไรสุทธิก่อนภาษเีงินได ้ 146 145 189 

 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ 138 146 140 

 ค่าเส่ือมราคาอสังหารมิทรัพย์ 2 2 2 

ตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 10 8 8 

หน้ีสงสัยจะสูญ 2 (1) 0 

 (ก าไร)/ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ (5) (5) (1) 

ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย ์ 1 0 0 

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5 11 5 

ประมาณการหนี้สิน 1 (3) 0 

 (ก าไร)/ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนที่ยังไมเ่กิดขึ้น (1) (1) 0 

 ดอกเบี้ยรับ (1) (1) (4) 

 ค่าใช้จา่ยดอกเบีย้ 16 17 15 

 
 
 
 
 
 

งบดุล (ต่อ) 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระเต็ม
มูลค่า 

      

 - หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น (มลูค่าหุ้นละ 1 บาท) 260 9 260 10 260 9 
เงินรับล่วงหน้าคา่หุ้นสามัญ       
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ 465 17 465 17 465 17 
ก าไรสะสมจัดสรรแล้ว       
- ส ารองตามกฎหมาย 27 1 27 1 27 1 
ก าไรสะสมที่ยังไม่ไดจ้ัดสรร 898 32 887 32 933 34 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 0 0 0 0 0 0 
รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,650 59 1,639 60 1,685 61 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 2,790 100 2,751 100 2,782 100 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ก าไรก่อนการเปล่ียนแปลงในทรพัย์สินและหน้ีสิน 314 318 354 

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ 14 (7) (60) 

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ 76 7 21 

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0 (2) (17) 

(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน (31) (15) (13) 

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหน้ีการคา้และตั๋วเงินจา่ย 3 17 31 

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหน้ีซื้อสินทรัพย์ (1) (4) 2 

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในคา่ใช้จา่ยคา้งจา่ย 20 (9) 10 

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 8 (5) 0 

 เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 0 4 4 

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สิน 2 (4) (1) 

 เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ (3) (1) (1) 

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 402 299 330 

จ่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน (2) (9) (1) 

เงินสดจา่ยดอกเบีย้ (16) (17) (15) 

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (2) (12) (7) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนนิงาน 382 261 307 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดจา่ยซื้อเงินลงทุนชัว่คราว 0 (200) (2) 

เงินสดจา่ยเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร (62) (44) (43) 

เงินสดจา่ยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มตีวัตน (4) (5) (3) 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 26 15 6 

ดอกเบี้ยรับ 1 1 3 

เงินสดสทุธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (39) (233) (39) 
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หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 0 0 0 

 เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 0 200 0 

 เงินสดจา่ยช าระเงินกูย้ืมระยะยาว (19) (21) (65) 

 เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะส้ัน 100 (200) 0 

เงินสดจา่ยเจา้หน้ีเชา่ซื้อสินทรัพย์ (7) (5) (4) 

เงินสดจา่ยปันผล (182) (143) (130) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (108) (169) (199) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธ ิ 235 (141) 69 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันต้นงวด 413 648 507 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วนัสิน้งวด 648 507 576 

 
หน่วย : ล้านบาท 

อัตราส่วนทางการเงนิ  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง     

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1 2 2 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 1 1 1 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.4 0.3 0.3 

อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้การคา้ เท่า 5 6 6 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 62 65 69 

อัตราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ เท่า 8 9 11 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย วัน 38 38 32 

อัตราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี เท่า 6 6 6 

ระยะเวลาช าระหนี ้ วัน 60 64 67 

Cash Cycle วัน 40 40 35 

 
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงนิ (ต่อ)  ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     

อัตราก าไรขั้นต้น % 18 17 18 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 6 6 7 

อัตราก าไรอื่น % 1 1 1 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 2 2 2 

อัตราก าไรสุทธิ % 5 5 6 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 9 8 10 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน     

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 5 5 6 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 22 23 27 
อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1 1 1 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน     

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.69 0.68 0.65 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 25 18 22 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่า 1.59 1.50 1.71 

อัตราการจ่ายเงินปันผล % 126 104 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuth 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ                                                                                                      
14.1  วิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

ฐานะทางการเงิน 

หนว่ย : ล้านบาท 
2558 

ณ 30 ก.ย. 58 
2559 

ณ 30 ก.ย. 59 
2560 

ณ 30 ก.ย. 60 

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,377.64 1,440.46 1,565.15 

สินทรัพย์รวม 2,790.53 2,750.99 2,782.16 

หน้ีสินหมุนเวียน 1,074.22 931.59 981.33 

หน้ีสินรวม 1,140.54 1,112.39 1,097.45 

ส่วนของเจ้าของรวม 1,649.99 1,638.60 1,684.71 

    อัตราส่วน 
2558 

(1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58) 
2559 

(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) 
2560 

(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 

อัตราส่วนก าไรขั้นต้น 17.92% 17.35% 17.93% 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 8.75% 8.37% 10.45% 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 1.28 1.55 1.59 

อัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุน 0.69 0.68 0.65 
 

อัตราส่วนก าไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้าน
ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เนื่องจากก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 

 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของปี 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2559  เนื่องจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตาม
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 

 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2560 ลดลงกว่าปีก่อน เนื่องจากบริษัทจ่ายคืนกู้ยืมเงินระยะยาว
ให้ ธนาคารพาณิชย์  
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ผลการด าเนินงาน 

หนว่ย : ล้านบาท 
2558 

(1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58) 

% ต่อ 
ยอดขาย 

2559 

(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59) 

% ต่อ 
ยอดขาย 

2560 

(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 

% ต่อ 
ยอดขาย 

รายได้จากการขาย 2,828.12 100.00% 2,724.17 100.00% 2,905.68 100.00% 

รายได้อื่น 37.40 1.32% 32.57 1.20% 33.22 1.14% 

ต้นทุนขาย -2,321.21 -82.08% -2,251.53 -82.65% -2,384.78 -82.07% 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร -382.51 -13.53% -343.31 -12.60% -350.38 -12.06% 

ค่าใช้จา่ยทางการเงิน -16.00 -0.57% -16.80 -0.62% -15.31 -0.53% 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล -1.36 -0.05% -7.90 -0.29% -12.43 -0.43% 

ก าไรส าหรับงวด 144.44 5.11% 137.20 5.04% 176.00 6.06% 
ก าไร (ขาดทุน) จากการ
เปล่ียนแปลงประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

0.00 0.00% -5.69 -0.21% 0.00 0.00% 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ 144.44 5.11% 131.51 4.83% 176.00 6.06% 
 

ปี 2560 เป็นอีกปีที่มีความท้าทายสูง แต่บริษัทสามารถเพิ่มรายได้จากการขายขึ้น 6.66% และท าก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 
28.28% โดยเป็นผลมาจากการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น, เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับกับโมเดลใหม่ของลูกค้า รวมถึง
การควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน  

 
รายได้จากการขายในปี 2560 เท่ากับ 2,905.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.66% ต้นทุนขาย
เพิ่มขึ้น 133.25 ล้านบาท หรือ 5.92%, ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 7.07 ล้านบาทหรือ 2.06% เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น   

 
ในปี 2560 บริษัทมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 10.58 ล้านบาท เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2560 เท่ากับ 176.00 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 เท่ากับ 44.49 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 33.83 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต่าง 
ๆ และในปี 2559 มีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เท่ากับ 5.69 ล้านบาท  
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ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตได้ไม่มากนัก ซึ่งปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศท าให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงบางส่วน การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ดี  นโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลยังคงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของผู้บริโภคภายในประเทศและ
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความส าคัญ ให้
ปรับตัวดีขึ้นได้ในอนาคต  

 
 

14.2  ปัจจัยหรือเหตกุารณ์ทีอ่าจมีผลต่อฐานะทางการเงนิหรือการด าเนนิงานอย่างมนีัยส าคัญในอนาคต 
 อ้างองิการวิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน ข้อ 14.1 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท  และเลขานกุารบริษัท 

ช่ือ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

1. นายสรรเสริญ   จุฬางกูร 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
2 เมษายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 ดุษฎีบัณฑิต 
 
หลักสูตร : IOD 
- ไม่มี - 

ทางตรง 
83,115,000 หุ้น 

(31.992%) 
 

ทางอ้อม 
- ไม่มี - 

 

บิดานายทวีฉัตร 
จุฬางกูร  
และนายกรกฤช 
จุฬางกูร 
 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2521 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2515 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี  โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด 

2525 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนตป์ระเภท 
ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย 

2529 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี  ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างท าแบบพิมพ์ 

2530 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพ
เน้นท์  

ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส ์

2531 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  
กรรมการ 

บจ.บางกอก อีเกิล วิง  ผลิตชิ้นส่วน Press Part 

2531 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างท าพวงมาลัยรถยนต์และกระปุก
เกียร์รถยนต์ 

2533 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  น าเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัด
เหล็ก 

2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ 
เวิร์ค  

ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูป   ชิ้นส่วนท่อ
ไอเสีย 
 

2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ 

2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท          
แมนูแฟคเจอริ่ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน 
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ช่ือ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นายสรรเสริญ   จุฬางกูร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2534 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล     
แมนูแฟคเจอริ่ง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้น
ใยอัดและแผ่นพลาสติกเพ่ือใช้ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 

2536 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง  ผลิตโช๊คอัพ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ระบบส่งก าลัง ระบบเบรค 
ระบบกันสะเทือนหรือระบบสติริ่ง 

2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

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

2537 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสายเข็มขัด
นิรภัย 

2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าส าหรับหุ้มเบาะรถยนต์ 

2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์ 

2538 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนูแฟ็คเจอริ่ง  

ผลิตชิ้นส่วนยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน่ๆ 

2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการ 

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ    
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง  ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด 

2540 – ปัจจุบัน 
 
 

ประธานกรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท  ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์ ฝา
กระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วงล็อคประตู  
 

2540 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงาน
ไม้ 

2541 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี  ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์ 
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ช่ือ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 
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ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นายสรรเสริญ   จุฬางกูร (ต่อ) 
 

2541 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี้  (ประเทศ
ไทย)   

ธุรกิจให้เช่า 

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัม
มิท  อินทีเรียส์  

ผลิตเบาะนั่งรถยนต ์

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

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์  ผลิต น าเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพ้ืน หัวหมอน

เบาะรถยนต์ 

2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  
2546 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี 
เวียดนาม 

ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต ์

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท   ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง  ผลิตเบรคมือรถยนต ์

2548 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท รีเทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ 
พรู๊ฟ  

ผลิตเพื่อขายและส่งออกซึ่งวัสดุกันเสียงส าหรบัรถยนต์ 
 

2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ 
กอล์ฟคลับ 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
ยานยนต์และสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี  ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

2551 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์วิส เซ็น
เตอร์ 
 
 
 
 
 

Coil Stee, Slitter Steel  
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ช่ือ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 
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ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

2. นายสริศ  พัฒนะเมลือง  
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
2 เมษายน 2548 
 

42 ปริญญาโท 
สาขาบริหารธุรกิจ 
New Hampshire 
College, 
สหรัฐอเมริกา 
 
หลักสูตร: IOD 
- Director 
Certification 
  Program 
(DCP42/2004) 
โดยสถาบันอื่นๆ 
- การสืบทอดธุรกิจ
ครอบครัวอย่างยั่งยืน  
รุ่นที่ 5/2010 (บจ. แฟ
มีลี่ บิสสิเนส โซไซตี้) 

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

ทางตรง 
10,506,400 หุ้น 

(4.044%) 
 
ทางอ้อม 
- ไม่มี - 

 

น้องชาย นางสาว
สิริณา พัฒนะเมลือง 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงาน
ปฏิบัติการธุรกิจ (รักษาการ) 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์  
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์

บริษัททั่วไป 
2539 – ปัจจุบัน กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนตป์ระเภทซิงค์ 
พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลอกสาย 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนูแฟ็คเจอริ่ง  

ผลิตชิ้นส่วนยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์และอืน่ๆ 

2554 – กรกฎาคม 2556 กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

บจ.พี. ทูลลิ่ง ออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท  รวมทั้ง
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. โบลตัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย) 

ผลิตน๊อตตัวผู้ส าหรับรถและอุตสาหกรรม 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ ใช้เช่าและจ าหน่ายโรงงาน 

3. นายมากาโต เทราอุรา 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
2 เมษายน 2548 
 
 

 
 
 
 
 

79 Mechanical 
Engineering, Faculty 
of Technology,  
Shizuoka University, 
ญ่ีปุ่น 
 
หลักสูตร: IOD 
- ไม่มี - 

ทางตรง 
- ไม่มี – 

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี - 
 
 

 บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2524 – ปัจจุบัน กรรมการ   บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2515 – ปัจจุบัน กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์  

2516 - ปัจจุบัน กรรมการ Tajima TSK, Inc. ผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์

2516 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX KANTO, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต ์

2518 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

2521 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2523 – ปัจจุบัน กรรมการ Dae Dong System Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต ์
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นายมากาโต เทราอุรา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2524 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Saitama, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2528 – ปัจจุบัน กรรมการ Izushi Cable, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต ์

2532 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Controls Inc. ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Rear 
Slider 

2532 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Shimane, Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต ์

2532 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Parts. Indonesia ผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์
2535 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX America Inc. ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 

2535 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ TSK of America Inc. บริษัทผู้ถือหุ้น 

2536 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 

HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2542 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX  Vietnam Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

2543 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Cable System Co., Ltd. ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต ์

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ 
 

Guangzhou TSK Control Cable 
Co., Ltd. 

ผลิตชิ้นส่วนส าหรับรถยนต ์

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต ์

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea) ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Door 
Module 

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต ์

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

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

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นายมากาโต เทราอุรา (ต่อ) 
 

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

ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Door 
Module 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ Sun Medical Technology 
Research Corp. 

ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ PT. HI-LEX Cirebon ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต ์

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

ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ HI-LEX Miyagi, Inc ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต ์

4. นายทวีฉัตร  จุฬางกูร 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
2 เมษายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ทางตรง 
21,121,900 หุ้น 

(8.130%) 
 

ทางอ้อม 
- ไม่มี - 

 

บุตรนายสรรเสริญ 
จุฬางกูร 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 
2536 – ปัจจุบัน กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี  ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างท าแบบพิมพ์ 

2538 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์  

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2539 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด 

2541 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์ 

2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ซัมมิท อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) ธุรกิจให้เช่า 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น  ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตร ี โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท 
แมนูแฟคเจอริ่ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นายทวีฉัตร  จุฬางกูร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค 
 

ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูป 
ชิ้นส่วนท่อไอเสีย 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  
 

น าเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัด
เหล็ก 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงาน
ไม้ 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์  ผลิต น าเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพ้ืน หัวหมอน
เบาะรถยนต์ 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล
แมนูแฟคเจอริ่ง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้น
ใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าส าหรับหุ้มเบาะรถยนต์ 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างท าพวงมาลัยรถยนต์และกระปุก
เกียร์รถยนต์ 

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี 
เวียดนาม  

ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต ์

2546 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. คอมพลีท  โอโตพาร์ท ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนตป์ระเภท 
ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง    และปลอกสาย 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง  ผลิตเบรคมือรถยนต ์

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

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนูแฟ็คเจอริ่ง 

ผลิตชิ้นส่วนยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน่ๆ 

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิ้นส่วนยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน่ๆ 

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ 
กอล์ฟคลับ 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชั่น 
 

ประกอบกิจการ หา ซื้อ ขายและให้เช่าเกี่ยวกับ
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นายทวีฉัตร  จุฬางกูร (ต่อ) 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเซ็ส 
 

ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย และให้เช่าเครื่องจักร รวมทั้ง
อุปกรณ์ชิ้นส่วนของสินค้า 
ประเภทดังกล่าวทุกประเภท 

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม 

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
ยานยนต์และสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะหว์ิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจก. โบลตัน คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) 

ผลิตน๊อตตัวผู้ส าหรับรถและอุตสาหกรรม 

5. นายกรกฤช  จุฬางกูร 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
13 พฤศจิกายน 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 ปริญญาโท 
สาขา Technol ogy 
Management 
Program, American 
Inter Continental 
University, Los 
Angeles, สหรัฐอเมริกา 
 
หลักสูตร : IOD 
- Director 
Accreditation   
Program (DAP 
77/2009) 
- RE-CU SENIOR 

(RE-38 / 2011) 
- TLCA Executive 

Development 
Program (9/2012) 

 - สร้างนักลงทุนไทยใน
การไปลงทุน
ต่างประเทศ โดยศูนย์

ทางตรง 
4,000,000 หุ้น  

(1.54%) 
 

ทางอ้อม 
- ไม่มี - 

บุตรนายสรรเสริญ  
จุฬางกูร 
 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
 
 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต ์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 
2539 – ปัจจุบัน ประธานบริหาร   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี  ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง  ผลิตเบรคมือรถยนต ์

2548 - ปัจจุบัน ประธานบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ไทยออโตอินดัสตรี  ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press Part ของรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ 

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง  ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด 

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท  ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์ ฝา
กระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วงล็อคประตู  

2559– ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศ
ไทย) 

ผลิตกะทะล้อ 
(Steel Wheel & Disc) 

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ 
กอล์ฟคลับ 
 
 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

http://www.re-cu.com/index.php?option=com_seminar&Itemid=53&catid=46
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ช่ือ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นายกรกฤช  จุฬางกูร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการลงทุนไทย
ในต่างประเทศ  
(TOISC : 2012) 

- Future 
Entrepreneurs   
Forum  (FEF 
1/2013) 

 

2551 – ปัจจุบัน ประธานบริหาร 
กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  น าเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัด
เหล็ก 

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม 

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ให้บริการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื่องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
และซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

2551 – ปัจจุบัน ประธานบริหาร 
กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างท าพวงมาลัยรถยนต์และกระปุก
เกียร์รถยนต์ 

2552 – ปัจจุบัน 
 

กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี  ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ และรับจ้างท าแบบพิมพ์ 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี  โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด 

2552 – ปัจจุบัน 
 
 

กรรมการ   
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ 
เวิร์ค  
 

ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูป   ชิ้นส่วนท่อ
ไอเสีย 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท     
แมนูแฟคเจอริ่ง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน 

2552 – ปัจจุบัน ประธานบริษัท 
กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล     
แมนูแฟคเจอริ่ง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้น
ใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี  ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์ 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงาน
ไม้ 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี  ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์ 

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์  ผลิต น าเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพ้ืน หัวหมอน
เบาะรถยนต์ 
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ช่ือ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นายกรกฤช  จุฬางกูร (ต่อ) 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.บางกอก อีเกิล วิง  ผลิตชิ้นส่วน Press Part 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนูแฟ็คเจอริ่ง  

ผลิตชิ้นส่วนยางส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน่ๆ 

   2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 

   2552 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์วสิ เซ็น
เตอร์ 

Coil Steel, Slitter Steel 

   2553 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง ผลิตโช๊คอัพ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ระบบส่งก าลัง ระบบเบรค 
ระบบกันสะเทือนหรือระบบสติริ่ง 

   2553 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิ้นส่วนยาง ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ 

   2555 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ท ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนตป์ระเภท 
ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย 

   2556 – ปัจจุบัน กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)  ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์
ของยานพาหนะ 

   2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซังเค ซัมมิท (ประเทศไทย)  ผลิตและขายชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต์ 

 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2560- ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โชว่า ออโต้พาร์ท(ประเทศไทย) ผลิต ประกอบ และจ าหน่าย Power Steering 

6. นายเคอิโซ ทานิ 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
31 พฤษภาคม 2560 
 
 

60 Faculty of 
Mechanical 
Technology Kansai 
University, Japan  
 
หลักสูตร : IOD 
- ไม่มี - 

ทางตรง 
- ไม่มี – 

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี - 

ไม่มี 
 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี  
 พฤษภาคม 2560 – 

ปัจจุบัน 
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2559 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 

บริษัททั่วไป 
2557 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ – 

ส านักงานใหญ่ 
HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

2555 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายขาย – ส านักงาน
ใหญ่ 
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ช่ือ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

7. นายปริญญา ไววัฒนา 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
2 เมษายน 2548 
 
 

70   ปริญญาตรี (บัญชี
บัณฑิต) 

  สาขาการบัญชี  
  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 
หลักสูตร : IOD 
- Director 

Accreditation 
Program (DAP 
35/2005)  

-  Audit Committee 
Program (ACP 
9/2005) 

- Director 
Certification 
Program (DCP 
72/2006) 

ทางตรง 
- ไม่มี – 

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี - 

 ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

พฤษภาคม 2559 - 
ปัจจุบัน 
 
2548 - ปัจจุบัน 
 
 
2548 – พฤษภาคม 2559 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก ากับดูแล
กิจการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการการลงทุน 
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล การลงทุนบริษัทอื่น 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี / สื่อสาร 

8. นายอภินันท์ ณ ระนอง 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
2 เมษายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หลักสูตร : IOD 
- Director 

Accreditation 
  Program (DAP 
35/2005)  

- Audit Committee 
Program  

  (ACP 9/2005) 
- Monitoring the 

System of  
  Internal Control 

ทางตรง 
- ไม่มี – 

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี - 

 ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
พฤษภาคม 2559 – 
ปัจจุบัน 
 
2548 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2548 - พฤษภาคม 2559 

ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ   บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ บริหารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัททั่วไป 

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ   
ประธานบริหาร 

บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด  บริการจัดงานเลี้ยง 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นายอภินันท์ ณ ระนอง (ต่อ) and Risk   
Management (MIR 
2/2008) 

พฤษภาคม - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจ
เม้นท์  
 

ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
(เมื่อได้รับอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

9. นายฉัตรชัย เอียสกุล 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
17 พฤษภาคม 2553 

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

ทางตรง 
- ไม่มี – 

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี - 

ไม่มี   บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2553 - ปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์ และการ
พิมพ์ 

ผลิตและจ าหนา่ยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ 

 บริษัททั่วไป 

  2546 - 2550 ที่ปรึกษา บจ.แปซิฟิค กรุ๊ป อสังหาริมทรัพย์  

  2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส โกดังและท่าเทียบเรือ  

10. นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
26 มกราคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ  
University of New 
Haven 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
หลักสูตร : IOD 
- Director 
Accreditation 
Program, class 
13/2004 
- Director 
Certification 
Program, class 
151/2011 
- Financial 
Statements for 
Directors, class 

ทางตรง 
- ไม่มี – 

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี - 

ไม่มี   บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2559 - ปัจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2543 – กันยายน 2560 กรรมการ  บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่  
ผลิตและจ าหนา่ยแบตเตอรี่ 

2556 – กรกฎาคม 2560 รองประธานกรรมการ 
รองประธานบริษัทฯ สายงาน
การตลาดและการขาย 

บริษัททั่วไป 

2546 – กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค  ตัวแทนจ าหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่รถกอล์ฟ, 
แบตเตอรี่เพ่ือแสงสว่าง และแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซด์ 2553 – 2557 รองประธานอาวุโส 

2558 – กันยายน 2560 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 
2543 – กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล  ประกอบกิจการหลอมตะกั่วผสมและตะกั่วบริสุทธิ์ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
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ช่ือ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ (ต่อ) 14/2011 
 
หลักสูตร : EDP 
- TLCA Executive 
Development 
Program  
รุ่น 12 

2551 – กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. 3เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่  ผลิตและจ าหนา่ยงานโลหะ, ขาย, ให้เช่า และให้บริการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมแบตเตอรี่ 

2553 – กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส  ผลิตและจ าหนา่ยเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการประจ าคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี 
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ           

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สถานบันการศึกษา 

11. นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
11 พฤษภาคม 2559         

43 ปริญญาโท 
สาขาอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
 
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
(3.925%) 

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี - 

พ่ีสาวนายสริศ 
พัฒนะเมลือง 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

สิงหาคม 2559  - ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์พฤษภาคม 2559  - 

ปัจจุบัน 
กรรมการ 

2545 - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงาน
บริหารธุรกิจ 

บริษัททั่วไป 

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. โบลตัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศ 
ไทย)  

ผู้ผลิตน็อตพิเศษ ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป – ส่วนส านักงาน บจ. ซัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า ผู้ผลิตน็อตพิเศษ ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
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ช่ือ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

12. นายสุทน เปรมปรี 
 

57 
 

ปริญญาตรีสาขา
รัฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 
 
ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ทางตรง 
- ไม่มี – 

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี - 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2527 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงาน
ผลิต 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป – ส่วนงานผลติ บจ. ซัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า ผู้ผลิตน็อตพิเศษ ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

13. นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ 
 

49 
 

ปริญญาโท 
วิศวกรรมอุตสาหการ 
จุฬาลงกรณ์หา
วิทยาลัย 

ทางตรง 
- ไม่มี – 

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี - 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

สิงหาคม 2558  - ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงาน
จัดหา 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2554 - มกราคม 2558 ผู้จัดการทั่วไป – ส่วนงาน
คุณภาพ (รักษาการ) 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 
2558 

ผู้อ านวยการ ส่วนงานผลติ บจ.วาย เอส เอส (ประเทศไทย) ผลิตชิ้นส่วนระบบกันกระเทีอน ส าหรับรถยนต ์และ
รถจักรยานยนต์ 

2541 - 2554 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บจ. ไทยยางกิจไพศาล ผลิตยางทางเทคนิคส าหรับผูผ้ลิตชิน้ส่วนยานยนต์ 

 14. นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
14 พฤษภาคม 2555  
 
ที่อยู่ติดต่อ : 
     19/5 หมู่ 3  

ต าบลบ้านสวน 
อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 
20000 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระการ 
ประชุม 
    - ไม่มี    

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
วิชาการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
หลักสูตร :  
โดย IOD 
- Company Secretary 
Program 
(CSP46/2012) 

- Company Reporting 
Program 

ทางตรง 
- ไม่มี – 

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี - 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน 
 
 
พฤษภาคม 2559 – 
ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 
 
 
2555 – ธันวาคม 2559 
 
 
2551 - ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลัก 
ทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ 
เลขานุการคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน 
เลขานุการคณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการ 
เลขานุการบริษัท 
หัวหน้าแผนก ฝ่ายก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลัก 
ทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
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ช่ือ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม 
(ต่อ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRP3/2012) 
- Board Reporting 
Program 

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

Practice for 
Corporate Secretary 
(FPCS) 

- IR Certification 2016 
โดย SEC, SET 
- Smart Disclosure 
Program (SDP)  
- การใช้งานระบบ SPC 
Straight Through  
- Basic IR Training 
- Stock Valuation for 
IR 
- Good Practices for  
Analyst Presentation 
- แนวทางการจัดท า
รายงานการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี  
ส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2556 

- การบริหารความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ปี 2558 

- Responsible Supply 

บริษัททั่วไป    

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

2548 - 2550 เลขานุการผู้จัดการฝ่ายผลิต บจ. คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล  ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬาทางน้ า 
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ช่ือ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chain Management 
ปี 2558 

- การจัดท ารายงาน
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม รุ่น 1 ปี 2558 

โดยสถาบันอ่ืนๆ 
- โครงการพัฒนา
ผู้บริหาร Global Mini 
MBA รุ่นที่ 78   
คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- PA (Personal 
Assistant) training ปี 
2558 (Thailand 
Chapter Young 
Presidents' 
Organization Inc.) 
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี     ปี 2559 
- AGM 100 ปี 2559 
- สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือ
หุ้น บนมิติ หยิน-หยาง : 
ขาว-ด า ท าในสิ่งที่
ถูกต้อง” 
- PA (Personal 
Assistant) training ปี 
2559 (Thailand 
Chapter Young 
Presidents' 
Organization Inc.) 
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1.2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถือหุน้ในบริษัทอื่น 
-ไม่มี-  

ชื่อบริษัท 
นายสรรเสริญ 
จุฬางกูร 

นายสริศ 
พัฒนะเมลือง 

นายมากาโต 
เทราอุรา 

นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร 

นายกรกฤช 
จุฬางกูร 

นายเคอิโซ  
ทานิ 

นางสาวสิริณา 
พัฒนะเมลือง 

นายอภินันท ์
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววัฒนา 

นายฉัตรชัย 
เอียสกุล 

นายวีรวัฒน์  
ขอไพบูลย์ 

นายสุทน 
เปรมปรี 

นายสวัสด์ิ 
สุขะอาจิณ 

บริษัทจดทะเบียน              

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

2. บมจ. เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์               ID           

3. บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์ และการพมิพ ์                   /       

4. บมจ. ไอร่า แคปปิตอล                 /, ID         

5. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น         /, ID     

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง              

6. บจ. เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชั่น       /, S                   

7. บจ. เจ แม็ค พรอ็พเพอร์ต้ี แอ็คเซ็ส       /, S                   

8. บจ. เจ อา เค โอโตพาร์ท   /     /                   

9. บจ. เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย)         X, /, S                 

10. บจ. เธอรร์ีน อินเตอร์เทรด                /, //           

11. บจ. เอช เอส เอช  /                         

12. บจ. เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ X, S                         

13. บจ. เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี  X, S     /, S                   

14. บจ. แปซิฟิค กรุ๊ป                    -       

15. บจ. โบลตัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)   /, S   /, S     /, S             

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

17. บจ. โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียลแมนูแฟคเจอริ่ง  X, S     /, S /, //, S                 

18. บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร ์        /, S  /, S                 

19. บจ. ไทยซีทเบลท์  X, S                        

20. บจ. ไทยยางกิจไพศาล                          - 

21. บจ. ไทยออโตอินดัสตรี          //, S                 

22. บจ. คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง  X, S /, S   /, S /, S                 

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

24. บจ. จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท  อินทีเรียส์  /, S                         

25. บจ. ซังเค ซัมมิท (ประเทศไทย)          /                 

26. บจ. ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์  X, //, S     /, S /, S                 

27. บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอริ่ง  X, S     /, S /, S                 

หมายเหตุ:       x  ประธานกรรมการ       /  กรรมการ       //  กรรมการบริหาร       S  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม       ID  กรรมการอิสระ       AC  กรรมการตรวจสอบ       -  อื่นๆ 
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ชื่อบริษัท 
นายสรรเสริญ 
จุฬางกูร 

นายสริศ 
พัฒนะเมลือง 

นายมากาโต 
เทราอุรา 

นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร 

นายกรกฤช 
จุฬางกูร 

นายเคอิโซ  
ทานิ 

นางสาวสิริณา 
พัฒนะเมลือง 

นายอภินันท ์
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววัฒนา 

นายฉัตรชัย 
เอียสกุล 

นายวีรวัฒน์  
ขอไพบูลย์ 

นายสุทน 
เปรมปรี 

นายสวัสด์ิ 
สุขะอาจิณ 

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

29. บจ. ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  X, S     /, S /, //, S                 

32. บจ. ซัมมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  X, /, S       /, S                 

33. บจ. ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง  X, /, S       /                 

34. บจ. ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี          //, S                 

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

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

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

38. บจ. ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง  X, S     /, S /, S                 

39. บจ. ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ X, S     /, S /, S                 

40. บจ. ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น X, //, S     /, S                   

41. บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)  X       /, S                 

42. บจ. ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง  X, /, S      /, S /, S                 

43. บจ. ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า  X, /. S /, S   /, S  /, S     -             

44. บจ. ซัมมิท รีเทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ฟ  X, S                         

45. บจ. ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ X     /, S /, S                 

46. บจ. ซัมมิท สเตียริง วีล /, S     /, S /, //, S                 

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

48. บจ. ซัมมิท อินดัสตรี้  (ประเทศไทย)   /, S     /                   

49. บจ. ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์  X, S                         

50. บจ. ธัญญกจิ เซอร์วิส                           

51. บจ. บางกอก อีเกิล วิง  /       /                 

52. บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค                      //     

53. บจ. พี. ทูลล่ิง   /, S                      

54. บจ. มารูบิช ิซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม /, S     /                   

55. บจ. วาย เอส เอส (ประเทศไทย)                          - 

56. บจ. สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์วิส เซ็นเตอร ์ /       /, S                 

57. บจ. อมตะ ซัมมิท เรดด้ี บิลท์   /, S                       

58. บจ. อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์                X           

59. บจ. ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์  X, S     /, S /, S                 

60. บจ. อีสเทิร์น พ.ียู.โฟม อินดัสตรี  X, S     /, S /, S                 

หมายเหตุ:       x  ประธานกรรมการ       /  กรรมการ       //  กรรมการบริหาร       S  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม       ID  กรรมการอิสระ       AC  กรรมการตรวจสอบ       -  อื่นๆ 
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ชื่อบริษัท 
นายสรรเสริญ 
จุฬางกูร 

นายสริศ 
พัฒนะเมลือง 

นายมากาโต 
เทราอุรา 

นายทวีฉัตร 
จุฬางกูร 

นายกรกฤช 
จุฬางกูร 

นายเคอิโซ  
ทานิ 

นางสาวสิริณา 
พัฒนะเมลือง 

นายอภินันท ์
ณ ระนอง 

นายปริญญา 
ไววัฒนา 

นายฉัตรชัย 
เอียสกุล 

นายวีรวัฒน์  
ขอไพบูลย์ 

นายสุทน 
เปรมปรี 

นายสวัสด์ิ 
สุขะอาจิณ 

61. บจ. ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท  /       /                 

62. มหาวิทยาลัยขอนแก่น           -   

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

64. Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.     /                     

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

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

67. Dae Dong System Co., Ltd.     /                     

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

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

70. Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.     /                     

71. HI-LEX  Vietnam Co., Ltd.     /                     

72. HI-LEX America Inc.     /                     

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

74. HI-LEX Controls Inc.     /                     

75. HI-LEX Corporation     X      -               

76. HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.     /                     

77. HI-LEX India Private Ltd.     /                     

78. HI-LEX KANTO, Inc.     /                     

79. HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V     /                     

80. HI-LEX Miyagi, Inc   /           

81. HI-LEX Saitama, Inc.     /                     

82. HI-LEX Shimane, Inc.     /                     

83. Izushi Cable, Inc.     /                     

84. PT. HI-LEX Cirebon     AC                     

85. PT. HI-LEX Indonesia     /                     

86. PT. HI-LEX Parts. Indonesia     AC                     

87. Sun Medical Technology Research Corp.     /                     

88. Tajima TSK, Inc.     /                     

89. TSK (Korea) Co., Ltd.     /                     

90. TSK of America Inc.     X                     

91. Yantai TSK Cable System Co., Ltd.     /                     

หมายเหตุ:       x  ประธานกรรมการ       /  กรรมการ       //  กรรมการบริหาร       S  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม       ID  กรรมการอิสระ       AC  กรรมการตรวจสอบ       -  อื่นๆ 
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เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
3.1 ข้อมูลหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการ

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

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการกระท า

ผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นางเบญจมาส  เทพฤทธิ์ 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
11 ธันวาคม 2551  
 
ที่อยู่ติดต่อ : 

147/436 ม.1 ต.เทพารักษ์ 
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 
10270 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระการ 
ประชุม 
    - ไม่มี    

40 ปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
หลักสูตร :  
โดย THEIIAT 
- Internal Audit Procedures 
- Audit Report Writing  
โดย TATSC 
- Risk Management: ISO 31000:2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทางตรง 
- ไม่มี-  

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี- 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
 
 

2549 - ปัจจุบัน 
 

1. หัวหน้าแผนก – ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

2. เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต ์

2549 - 2549 เจ้าหน้าที่ – ตรวจสอบภายใน บมจ. แพรนด้าจิวเวลลี ่ ผลิต และจ าหน่ายเครือ่งประดับ 
 

2548 - 2548 
 

เจ้าหน้าที่ – ตรวจสอบภายใน 
(อาวุโส) 
 

 

บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตและจ าหนา่ยผลิตภัณฑ์ ประเภท 
เวชภัณฑ์ เวชส าอาง เครื่องส าอางฯ 
 

 

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

ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการ

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

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการกระท า

ผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2. นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
14 พฤษภาคม 2555  
 
ที่อยู่ติดต่อ : 
     19/5 หมู่ 3  

ต าบลบ้านสวน 
อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 
20000 
 

การมีส่วนได้เสียในวาระการ 
ประชุม 
    - ไม่มี    
 
 
 
 

35 ปริญญาโท 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
วิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
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 Program (SDP) 
- การใช้งานระบบ SPC Straight 
Through  
- Basic IR Training 
- Stock Valuation for IR 
- Good Practices for  Analyst  
Presentation 

- แนวทางการจัดท ารายงานการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี  ส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2556 
โดย SEC, SET (ต่อ) 

ทางตรง 
- ไม่มี-  

 
ทางอ้อม 

- ไม่มี- 

 ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2559 
(ธันวาคม) – 
ปัจจุบัน 
 
2559 
(พฤษภาคม) – 
ปัจจุบัน 
 
2557 – 
ปัจจุบัน 
 
 
2555 – 2559 
(ธันวาคม) 
 
 
2551 - ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายก ากับ
หลั กท รั พย์ แ ล ะตล าดหลั ก 
ทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ 
 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 
 
 
เลขานุการคณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการ 
เลขานุการบริษัท 
 
หั ว ห น้ า แ ผ น ก  ฝ่ า ย ก า กั บ
หลั กท รั พย์ แ ล ะตล าดหลั ก 
ทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผ ลิ ต ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์  และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

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

2548 - 2550 เลขานุการผู้จัดการฝ่ายผลิต บจ. คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล  ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬาทางน้ า 
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ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
จ านวนหุ้นและสัดส่วนการ

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

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติการกระท า

ผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นางกสิตา  พิทักษ์สงคราม 
(ต่อ) 

 - การบริหารความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ปี 
2558 

- Responsible Supply Chain 
Management ปี 2558 

- การจัดท ารายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รุ่น 1 ปี 2558 

โดยสถาบันอ่ืนๆ 
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini  
MBA รุ่นที่ 78  คณะพาณิชยศาสตร์ 
  และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- PA (Personal Assistant) training 
ปี 2558 โดย Thailand Chapter 
Young Presidents' Organization 
Inc. 
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี 
- AGM 100 
- สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น บนมิติ 
หยิน-หยาง : ขาว-ด า ท าในสิ่งที่ถูกต้อง” 

- PA (Personal Assistant) training 
ปี 2559 (Thailand Chapter Young 
Presidents' Organization Inc.) 
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เอกสารแนบ 4   รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
ในปี 2560  บริษัทไม่มีนโยบายประเมินราคาทรัพย์สิน และไม่มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี 
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เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย 

5.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  มี
กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อก าหนด
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ฯ มีรายนาม และจ านวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2560 ดังนี ้  

 
ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง 
การประชุม 

จ านวนครั้ง 
การเข้าร่วมประชุม 

1 นายปริญญา    ไววัฒนา* ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 4 

2 นายอภินันท์     ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 4 4 

3 นายฉัตรชยั      เอียสกุล กรรมการตรวจสอบ 4 4 

4 นายวีรวัฒน์     ขอไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ 4 4 

* นายปริญญา ไววัฒนา  เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงนิ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
ในรอบปี 2560 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม  2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม
รวม 4 ครั้ง บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระส าคัญ
สรุปได้ดังนี ้
 
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดท า
ขึ้นอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า  งบการเงิน
ดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่
รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องทุกไตรมาส 
 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจ าปีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุม
ระบบงานท่ีส าคัญ รวมทั้งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบ
ด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบ
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระส าคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน  



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 

 

- 182 - 
 

นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติ งาน หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ อัตราก าลัง และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มี
ความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธ ิ
 

3. สอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษัทโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งบริษัทเป็นผู้
บ่งชี้ความเส่ียง ประเมินความเส่ียงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยความเส่ียงด้านกลยุทธ์, 
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ รวมถึงความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,  ความ
เส่ียงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเส่ียงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานก ากับดูแล 
โดยมีการจัดการความเส่ียง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่ นใจว่า สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
สามารถจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันกาล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงความเส่ียงต่างๆ และมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงอย่างเพียงพอ และควรเฝ้า
ติดตามปรับปรุงเพื่อให้มีการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น 
 

4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มี
สาระส าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง  
 

5. พิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ในการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริต และ
คอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พบรายการที่
ก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน  รวมทั้ง
ได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ท่ีก าหนดอย่างเหมาะสม 
 

7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายก
ฤษฎา เลิศวนา และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่งบริษัท ส านักงาน อี
วาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ค่าสอบบัญชีรวม 
1,1180,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จ านวน 320,000 บาท) 
 

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และ
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การด าเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  มีระบบการควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน และการบริหารความ
เส่ียงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการปฏิบัติกับ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ 
โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี 
                                   
 
 
 
 

 (นายปริญญา        ไววัฒนา)  
                         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วน
เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์  ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 
  

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดังนี้ 
งานด้านการสรรหา 

1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง  โดย
ก าหนดจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และ    
ผู้บริหารระดับสูง 

3. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ
บริษัท 

4. ด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
งานด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1. จัดท าหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขอ
อนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

2. ให้ค าชี้แจงและตอบค าถามที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น          
3. รายงานนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูล    

ประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท 
4. ด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดค่าตอบแทนตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม  สรุปได้ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง 

การประชุม 

จ านวนครั้ง 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นายอภินันท์         ณ ระนอง ประธาน 2 2 

2 นายปริญญา        ไววัฒนา  กรรมการ 2 2 

3 นายฉัตรชัย          เอียสกุล  กรรมการ 2 2 

4 นายวีรวัฒน์          ขอไพบูลย์  กรรมการ 2 2 

 

 
(นายอภินันท์         ณ ระนอง) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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5.3 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ 
และประสบการณ์  ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
  
ในปี 2560 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่าง
ครบถ้วน  พิจารณาและทบทวนการน าหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว  
และได้ ร ายงานผลการด า เนิ นงานต่ อคณะกรรมการบริษั ทตามความ เหมาะสม  ซึ่ ง กา รประชุ ม  
ทุกครั้ง คณะกรรมการฯ ได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ  โดยส่งเสริมและติดตามความ
คืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง  
การพิจารณาปรับปรุงคู่มือหลักการก ากับดูแลกิจการ  (CG Handbook) ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบายทั้งหมดของบริษัท  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  รวมทั้งให้แนวทาง ข้อเสนอแนะอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการของบริษัท 
 

 ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม  สรุปได้ดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนครั้ง 
การประชุม 

จ านวนครั้ง 
การเข้าร่วมประชุม 

1 นายปริญญา        ไววัฒนา ประธาน 2 2 

2 นายอภินันท์         ณ ระนอง  กรรมการ 2 2 

3 นายฉัตรชัย          เอียสกุล  กรรมการ 2 2 

4 นายวีรวัฒน์          ขอไพบูลย์  กรรมการ 2 2 

 

 

 

 

 

 
(นายปริญญา        ไววัฒนา) 

ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
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5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท  
มีกรรมการบริหารความเส่ียง 5 ท่าน มีรายนามดังนี้ 
ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครั้งการ

ประชุม 
จ านวนครั้งการ
เข้าร่วมประชุม 

1 นายสริศ  พัฒนะเมลือง 
(กรรมการผู้จัดการ/ 
รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ) 

ประธาน 4 4 

2 นายสุทน  เปรมปรี 
(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานผลิต) 

กรรมการ 4 4 

3 นางสาวสิริณา  พัฒนะเมลือง 
(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) 

กรรมการ 4 4 

4 นายสวัสดิ์  สุขะอาจิณ 
(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานจัดหา/          
รักษาการผู้จัดการทั่วไป – ส่วนงานคณุภาพ) 

กรรมการ 4 4 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งป ี
1 นายคาซฮูิโร  ทาเคชติะ1 

(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา) 
กรรมการ 2 2 

1 ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และต าแหน่งอ่ืนๆ เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
 

ในรอบปี 2560 (เริ่มวันท่ี 1 ตุลาคม  2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2560) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงที่มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้อง เหมาะสม และสนับสนุนให้

องค์กร สามารถบริหารความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. พิจารณาการจัดการความเส่ียงต่าง ๆ ขององค์กร ได้แก่ ผลประเมินความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้าน

ปฏิบัติการ ความเส่ียงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเส่ียงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยงานก ากับดูแล รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการเลือกกลยุทธ์ในการตอบสนองความ
เส่ียงที่เหมาะสม เพื่อให้ความเส่ียงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

 

สรุปในภาพรวม คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ
บริหารความเส่ียงขององค์กรให้ครอบคลุมกับปัจจัยเส่ียงทุกด้าน มีการก ากับดูแล ติดตาม และสอบทานผลการ
บริหารความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญอย่างต่อเนื่อง และมีการ
บริหารจัดการความเส่ียงที่ส าคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับความเส่ียง
ที่ยอมรับได้ 

 
                   (นายสริศ  พัฒนะเมลือง) 
         ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 


