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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ                                                                     
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

ในปี 2563 อตุสาหกรรมยานยนต์ชะลอตวัอยา่งรุนแรง ผลจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-
19) ที่ลกุลามไปทัว่โลก ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทัง้ในไทยและในระดบัโลกอนัเป็นปัจจยัหลกัที่มีผลต่อค า
สัง่ซือ้รถยนต์จากทัง้ตลาดในประเทศและตลาดสง่ออก ซึ่งสง่ผลต่อเนื่องมาสูป่ริมาณการผลิตรถยนต์ในไทยปีนี  ้ ซึ่ง
การผลิตรถยนต์ต ่าสดุในรอบกว่า 9 ปี ประมาณการผลิตรถยนต์ปีนีจ้าก 2 ล้านคนั ลดลงเหลือ 1.4 ล้านคนั ขณะที่
ก าลงัซือ้ของผู้บริโภคในประเทศและตลาดสง่ออกชะลอตวัด้วยเช่นกนั  

อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบในครัง้นีส้ง่ผลให้ปริมาณค าสัง่ซือ้ ในช่วงเดือนเมษายน - มิถนุายน ของบริษัทลดลง
ประมาณร้อยละ 60 จากช่วงเวลาเดียวกนัในปีที่ผ่านมา แต่ค่อยๆ กลบัมาฟืน้ตวัในเดือนกรกฎาคมตามล าดบั จาก
ความท้าทายในครัง้นี ้บริษัทยงัสามารถรักษาสภาพคลอ่งทางการเงินและความมัน่คงของบริษัทให้ผ่านไปได้ด้วยดี 
จากปัจจัยส าคัญ คือ การควบคุมค่าใช้จ่ายและการลดต้นทุนในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยยงัคงรักษาคุณภาพ
เช่นเดิม ทัง้นีบ้ริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชัน้น า  ใน
การศึกษาและคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอ พร้อมทัง้ค านึงถึงการสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสุดในทุกกระบวนการท างานและตามมาตรฐานของ ISO14001 
บริษัทมีการจดัการถ่ายทอดและแลกเปลีย่นองค์ความรู้ทัง้ภายในและระหวา่งองค์กร รวมทัง้คูค้่าทางธุรกิจ เพื่อพฒันา
ไปสูค่วามส าเร็จร่วมกนัอยา่งยัง่ยืน 
 
1.1 วิสัยทัศน์และภารกิจ 

 

วิสัยทัศน์  

 เป็นผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ระดบัโลก 
ภารกิจ 

 ด้านการตลาด – มุง่สูต่ลาดโลก 

 การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ – มุง่สูก่ารเป็นผู้ออกแบบระดบัโลก 

 ด้านองค์กร – มุง่สูค่วามเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

 ด้านผลติภณัฑ์ – พฒันาสนิค้าให้มีคณุภาพระดบัโลก 
 

ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัททกุรอบปีบญัชีของบริษัท   
  
ส าหรับปี 2563 มติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวนัที่ 15 ตลุาคม 2562 เห็นควรให้คง
วิสยัทศัน์และภารกิจดงัเดิม  
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ 
บริษัทเดิมมีช่ือวา่ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จ ากดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 12 มิถนุายน 2521 โดยผู้ก่อตัง้หลกั 
2 ท่าน คือนายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน  
4 ล้านบาท  
 

ต่อมาได้ร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่
ที่สดุรายหนึง่ของโลก  
 

ในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เปลีย่นช่ือเป็น บริษัท ไทย
สตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) แตส่ดัสว่นผู้ ถือหุ้นยงัคงเดิม 
 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
ปี กิจกรรม 

2561 -  ได้รับการรับรอง “Carbon Footprint for Organization (CFO)” จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 
โดย CFO เป็นการจดัท าคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กรในภาคอตุสาหกรรม (35 บริษัทเท่านัน้)  ยกระดบับริษัทฯ ขึน้สู่
ระดบัแนวหน้าด้านสิง่แวดล้อมอยา่งมีประสทิธิภาพ   

-  ได้รับรางวลั “Q Award Excellent Quality Status Recognition” จาก บริษัท ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
-  ได้รับรางวลั “The Best Quality & Delivery Performance Supplier” จาก บริษัท สยามไอซิน จ ากดั 
-  ได้รับรางวลั “Award of Quality 2017” จาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั ในด้านคณุภาพ “Zero 

defect” ตลอดปี 2560 
- ได้รับรางวลัหุ้นยัง่ยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจ าปี 2561 จากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

- -  ได้รับประกาศนียบตัร “2018 TCC Risk Management  Activity” จาก บริษัท โตโยต้า ไดฮทัส ุแอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 
      เมน ูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 

- ได้รับประกาศนียบตัร “2018 TCC SAFETY  Activity” ชมรมความร่วมมือโตโยต้า ที่ด าเนินกิจกรรมโดย บริษัท โต
โยต้า ไดฮัทส ุเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั เพื่อขอบคณุที่บริ ษัทฯ เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาแก่ Supplier ที่
ด าเนินกิจกรรมของชมรมความร่วมมือโตโยต้า 

2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ได้รับรางวลั “Supplier Quality Excellence Award” จาก บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย 
-  ได้รับรางวลั “TCC QA Improvement Activity Certificate” จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
-  ได้รับรางวลั “The Gold Supplier Award” จาก  บริษัท แอเดียนท์ แอนด์ ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
- ได้รับรางวลั “การพฒันาและลดต้นทนุโลจิสติกส์ ประจ าปี 2562” จาก กองโลจิสติกส์ กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม  
-  ได้รับรางวลั “Excellence in Quality Award 2019” จาก บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เซ้าท์อีสท์ เอเซีย จ ากดั 
- ได้รับประกาศนียบตัรและโล่เกียรติยศในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ าปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบการท่ีเป็นตวัอยา่งที่ดี ในการบริหารจดัการและลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ  

- ได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) 
โดย  CFO  เป็นการจดัท าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรในภาคอตุสาหกรรมยกระดบับริษัทขึน้สูร่ะดบัแนวหน้าด้าน
สิง่แวดล้อมอยา่งมีประสทิธิภาพแบบตอ่เนื่อง 
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ปี กิจกรรม 
2562 
(ตอ่) 

- ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 (3rd Re-certificate) เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ของบริษัท ที่มีความมุง่มัน่ในการบริหารจดัการและแสดงความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง 

- ได้รับรางวลัหุ้นยัง่ยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2562” จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

- ได้รับการรับรอง การต่ออายุการเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ครัง้ที่ 2 

2563 -  ได้รับรางวลั “Good cooperation and always support us awards Year 2019” จาก บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์  
   เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
-  ได้รับรางวลั “100% delivery performance award” จาก บริษัท ฟอร์ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จ ากดั 
-  ได้รับรางวลั “STA Award 2019 (Smart Resident Project)” จาก บริษัท ออโต้อลัลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

- ได้รับประกาศนียบตัร “2019 TCC Risk Management  Activity” จาก บริษัท โตโยต้า ไดฮทัส ุแอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง เมนู

แฟคเจอร่ิง จ ากดั 
- ได้รับประกาศนียบตัร “KUTOBA GREEN PROCUREMENT 2019” จาก บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
- ได้รับประกาศนียบตัร “2019 TCC Safety Activity as Assistant Task Force” จาก บริษัท โตโยต้า ไดฮทัส ุเอ็นจิ
เนียร์ร่ิง แอนด์ แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 

- ไ ด้ รับรางวัล  "2019 OUTSTANDING PERFORMANCE SUPPLIER FOR EARLY ACHIEVEMENT OF 2025 
TARGET IN ENVIRONMENT (CO2 REDUCTION) Award" จาก บริษัท โตโยต้า ไดฮทัส ุเอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนู
แฟคเจอร่ิง จ ากดั 

- ได้รับรางวลัหุ้นยัง่ยืน “Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ าปี 2563” จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
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6% 
 

กลุม่จฬุางกรู 
 

กลุม่พฒันะเมลอืง 
 

อื่นๆ 
 

ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ 
 

94% 
 

41.80% 12.08% 19.18%  26.94% 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
    

โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้หมด 3 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มจุฬางกูร กลุม่ Hi-Lex Corporation และกลุม่พฒันะเมลือง 
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น) โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ทัง้สามกลุม่มีการถือหุ้น
ในบริษัทรวมเป็นจ านวน 209,992,900 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80.83 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ
บริษัท 
 
บริษัทมีการซือ้วตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบบางประเภทจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ ในกรณีที่ไมส่ามารถจดัหาจาก
แหลง่จ าหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง โดยในปี 2563 มียอดการ
สัง่ซือ้อยูท่ี่ 129.19 ล้านบาทตอ่ปี หรือคิดเป็น 11.15% ของยอดการสัง่ซือ้ทัง้หมด 
 
และบริษัทมีการท ารายการซือ้ขายกบับริษัทซึ่งมีความสมัพนัธ์กนัจ านวน 17 บริษัท โดยบริษัทต่างๆ ดงักลา่วมี
กลุม่จฬุางกูร และกลุม่พฒันะเมลืองเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในปี 2563 มียอดการสัง่ซือ้อยู่ที่ 98.86 ล้านบาท
ตอ่ปี หรือคิดเป็น 9% ของยอดการสัง่ซือ้ทัง้หมด 
 
อยา่งไรก็ดี รายการซือ้ขายทัง้หมดเป็นการซือ้ขายตามธุรกิจปกติ มีหลกัฐานการเปรียบเทียบราคา ราคาขายเป็น
ราคาตลาดที่เป็นธรรม มีเง่ือนไขทางการค้าและวิธีการช าระเงินตามปกติเช่นเดียวกบัการซือ้ขายกบัผู้ผลิตอื่นๆ   
และไมม่ีข้อสญัญาบงัคบัวา่จะต้องซือ้ขายกบักลุม่ธุรกิจของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เทา่นัน้ 
 

1.5 เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทมีเปา้หมายหลกัที่จะเป็นผู้ผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ในระดบัโลก ซึง่บริษัทตระหนกัวา่ปัจจยัส าคญัที่จะท าให้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายดงักลา่วได้ บริษัท
จะต้องด าเนินการปรับปรุงคณุภาพของผลติภณัฑ์ ควบคมุกระบวนการและต้นทนุการผลติ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
การจดัสง่ผลติภณัฑ์ ตลอดจนการสร้างช่องทางการตลาดใหม ่ควบคูก่บัการเพิ่มความสมัพนัธ์ที่ดีกบับริษัทผู้ผลติ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
ทนุช าระแล้ว 259.80 ล้านบาท 

บริษัท ไฮเลก็ซ์ เวียดนาม จ ากดั 
ทนุช าระแล้ว 11.15 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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รถยนต์ทัง้ในและตา่งประเทศให้มากยิ่งขึน้ สว่นการรักษาและปรับปรุงผลติภณัฑ์ให้มีคณุภาพและมาตรฐานตรง
ตามความต้องการของบริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์นัน้ บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลติให้ทนัสมยัอยู่
เสมอ เพื่อผลติสนิค้าที่มีมาตรฐานระดบัสากลและสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้า มีการพฒันาสายการผลิตไปสู่
ระบบอตัโนมตัิ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและลดจ านวนแรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่นๆ 
เช่น ระบบคลงัสินค้า ระบบการขนสง่ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ก็มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง  อีกปัจจยัที่
ส าคัญส าหรับผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์คือการวิจัยพฒันาและออกแบบผลิตภัณท์ บริษัทได้ร่วมออกแบบและ
แก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ทัง้ในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้เข้าร่วมโครงการวิจัยกับ
สถาบนัการศึกษาชัน้น าของประเทศไทย ในการพฒันาคุณภาพเชิงวิศวกรรมโดยน านวตักรรมและเทคโนโลยี
ตา่งๆ เข้ามาพฒันา พร้อมทัง้คิดค้นผลติภณัฑ์ใหมเ่พื่อให้สอดคล้องกบัธุรกิจยานยนต์ในปัจจบุนัและเป็นการสาน
ตอ่วิสยัทศัน์ “เป็นผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ระดบัโลก” ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม ตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีพร้อมตระหนกัถึงความยัง่ยืนของทกุภาคสว่นตลอดไป 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                                                         
โครงสร้างรายได้แยกตามผลติภณัฑ์  
บริษัทมีการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ให้กบัคูค้่าทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัท
แยกตามผลติภณัฑ์ในช่วงปี 2561 – 2563 ได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

สายผลิตภณัฑ์ 

2561 2562 2563 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้จากการขายในประเทศ 2,986 2,986 2,912 95 1,951 95 
- สายควบคมุรถยนต์ 2,171 2,171 2,096 68 1,351 66 
- สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 396 396 422 14 354 17 
- ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 411 411 391 13 240 12 
- อื่นๆ 8 8 3 0 6 0 
รายได้จากการขายต่างประเทศ 121 121 134 4 73 4 
- สายควบคมุรถยนต์ 8 8 39 1 20 1 
- สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ - - - - - - 
- ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ - - - - - - 
- อื่นๆ 113 113 95 3 53 3 
รายได้อื่น       
- อื่นๆ 33 33 25 1 25 1 

รวมรายได้ 3,140 3,140 3,071 100 2,049 100 

 
 
 
 
 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

 

- 6 - 
 

ผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
1)  สายควบคมุ (Control Cable) ประกอบด้วย 

-  สายควบคมุระบบตา่งๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า-หลงั  
 สายสตาร์ทเคร่ืองยนต์ สายคนัเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น 
- สายควบคมุระบบตา่งๆ ของรถจกัรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลชั สาย
วดัรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น 

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

 

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

พืน้ที่ใช้ในการผลิต จดัเก็บและจัดส่งสนิค้า (เดิม) พืน้ที่ (ตารางเมตร) 

สว่นการผลติสายควบคมุ 
   - สายควบคมุรถยนต์ 
   - สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
4,821 
1,934 

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

รวม 28,800 
 

พืน้ที่อื่นๆ (เดิม) พืน้ที่ (ตารางเมตร) 

พืน้ท่ีซอ่มบ ารุง 3,584 

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

สว่นการผลติสายควบคมุ 
   - สายควบคมุรถยนต์ 
   - สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
7,503 
2,236 

สว่นการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 2,052 
สว่นการจดัเตรียมชิน้สว่นการผลติ 8,525 
พืน้ท่ีจดัเก็บและจดัสง่สนิค้า 11,574 
พืน้ท่ีใช้สอยร่วม  8,958 
พืน้ท่ี Free  Area 8,542 
พืน้ท่ี Loading  Area  1,010 

รวม 50,400 
 

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

 

บริษัทท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตชิน้สว่น OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement 
Equipment Manufacturer) เพื่อสง่ให้แก่โรงงานประกอบของลกูค้า ผู้ผลิตชิน้สว่น และศนูย์อะไหล ่ซึ่งได้แก่ 
ผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ทัง้ในและตา่งประเทศ รวมถึงบริษัทต่างๆ ในเครือของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ 
โดยรายละเอียดผลติภณัฑ์ของบริษัทมีดงันี ้

 

1. สายควบคุม (Control Cable) 
บริษัทท าการผลิตสายควบคุมทัง้ที่ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็นอุปกรณ์ที่มี
ความส าคญัมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
อาทิเช่น ระบบเบรค ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช เป็นต้น บริษัทมียอดขาย
สายควบคมุในปี 2563 คิดเป็นสดัสว่นประมาณ ร้อยละ 84 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศ
ร้อยละ 98.84 และเป็นการขายต่างประเทศร้อยละ 1.16 ของยอดขายรวมของสายควบคุม ทัง้นี ้
รายละเอียดของผลติภณัฑ์สายควบคมุของบริษัทมีดงันี ้

 

สายควบคมุรถยนต์ (Automobile Control Cable) 
บริษัทผลติสายควบคมุระบบตา่งๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นัง่สว่นบคุคล รถบรรทกุ (กระบะ) ขนาด 1 ตนั ซึง่
โดยเฉลีย่แล้วในรถยนต์ 1 คนั จะมีสายควบคมุประมาณ 8-16 ประเภท ท าหน้าที่ควบคมุการท างานของระบบ
ต่างๆ ในรถยนต์ เช่น เคร่ืองยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทัง้นี ้บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ในรถยนต์ได้ทกุๆ 
ประเภท 
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ภาพสายควบคมุหลกัของรถยนต์ที่บริษัทผลติ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

นอกจากสายควบคมุดงัแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยงัสามารถผลติสายควบคมุที่ใช้ควบคมุระบบอื่นๆ 
ของรถยนต์ อาทิ  สายโช้ค สายปรับเบาะที่นั่ง  สายล็อคประตู สายควบคุมกระจกมองข้าง สาย
เคร่ืองปรับอากาศ และสายไมล์/วดัความเร็ว สายเข็มขดันิรภยั สายประตทู้าย เป็นต้น 
 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา บริษัทมียอดการจ าหนา่ยสายควบคมุรถยนต์ ดงันี ้

  หนว่ย : ล้านบาท 
 2561 2562 2563 

ในประเทศ 2,171 2,096 1,353 

ตา่งประเทศ 8 39 20 

รวม 2,179 2,135 1,373 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 8 -2 -36 
 

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

 

ภาพสายควบคมุหลกัของรถจกัรยานยนต์ที่บริษัทผลติ 
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ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา บริษัทมียอดการจ าหนา่ยสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ ดงันี ้
    หนว่ย : ล้านบาท 

 2561 2562 2563 
ในประเทศ 396 422 354 

ตา่งประเทศ 0 0 0 

รวม 396 422 354 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 9 7 -16 

 
2.  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) 

ชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอปุกรณ์ที่ใช้ในการเปิด - ปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้ความส าคัญในการท าตลาด เนื่องจากสามารถใช้ได้กับรถทุกชนิดและทุกขนาด 
บริษัทมียอดขายชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในปี 2563 คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 12 ของ
ยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศเกือบทัง้หมด 

 

แผนภาพแสดงชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบบใช้สายควบคมุ 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ท่ีผา่นมา บริษัทมียอดการจ าหนา่ยสายควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 
 2561 2562 2563 

ในประเทศ 411 391 240 

ตา่งประเทศ 0 0 0 

รวม 411 391 240 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 6 -5 -39 

 

สายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

การออกแบบรถยนต์ในปัจจุบนัได้เปลี่ยนแปลงและพฒันาไปสู่ระบบไฟฟ้ากนัอย่างแพร่หลาย สายควบคมุก็
เป็นหนึง่ในอปุกรณ์ชิน้สว่นท่ีได้รับการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั โดยในอดีตสายควบคมุจะเป็นระบบจกัรกล 
(Mechanic) แตปั่จจบุนัรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จะถกูออกแบบโดยใช้ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic) ซึ่งมีข้อดีกว่า
ระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดขัน้ตอนการประกอบสายควบคมุ ระบบการควบคมุมีความแมน่ย ามากขึน้ แต่

X-arm Types Arm and Sector Types Cable and Drum Types 
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ในทางกลบักนัก็มีข้อเสียที่ตามมา เช่น ต้องเพิ่มการติดตัง้สายไฟและสายสญัญาณจ านวนมาก และแม้ว่าใน
แง่การพฒันาและภาพลกัษณ์ของรถยนต์จะดทูนัสมยัและซบัซ้อนยิ่งขึน้  แต่ต้นทนุราคาและปัญหาทางด้าน
เทคนิคก็ยงัเป็นปัจจยัที่ท าให้การเลอืกใช้สายควบคมุแบบเดิมยงัเป็นทางเลอืกที่ผู้ผลติสว่นใหญ่คงนิยมอยู ่

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
ก) นโยบายการตลาด 

 เพิ่มสว่นแบง่การตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ 

 ขยายฐานลูกค้าใหม่และพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่ทัง้ที่เป็นสายควบคุมยานยนต์ และชิน้ส่วนอื่นๆ ใน 

ยานยนต์ 

 เพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัด้านราคา เพื่อรักษาผลก าไรตามเปา้หมายของบริษัท 

 ปรับลดต้นทนุการผลติเพื่อรองรับการแขง่ขนัและเพิ่มความสามารถทางด้านการขาย 

 รักษาความพงึพอใจลกูค้าให้อยูใ่นระดบัสงูสดุทัง้ในด้านราคา การบริการ คณุภาพ และจดัสง่  
 

2.2.1  กลยุทธ์ทางการตลาด 
บริษัทได้ด าเนินธุรกิจการผลติและจ าหนา่ยสายควบคมุรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 42 ปี และชุดควบคมุราง
กระจกหน้าตา่งรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 24 ปี มีผลงานและคณุภาพเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลกูค้า
มาอยา่งตอ่เนื่อง โดยในการด าเนินงานท่ีผา่นมาบริษัทมีกลยทุธ์ทางการตลาดที่ส าคญั ดงันี  ้
 

1) มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 
บริษัทยงัคงให้ความส าคญักับผลิตภณัฑ์หลกัในส่วนของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และราง
กระจกหลงัรถกระบะ และได้พยายามเพิ่มสว่นแบง่ทางการตลาดให้มากขึน้เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กบั
ฐานการตลาดที่มีอยู่ โดยจากการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์พบว่า ผู้ผลิตรถยนต์ชัน้น าหลายรายเร่ิมใช้
ระบบสายเคเบิลส าหรับชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในรถรุ่นใหม่มากขึน้ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า และปรับปรุงคณุภาพให้ดียิ่งขึน้ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความส าเร็จในการ
ขยายสว่นแบง่ตลาดจากหลายโครงการ  
 
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งจะเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมการท างานใน
รถยนต์มากขึน้ จะสง่ผลให้ตลาดกลุ่มผลิตภณัฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ 
สายเบรค สายเกียร์ สายเปิดฝาถงัน า้มนั และอื่นๆ ซึง่รถยนต์บางคา่ยได้เร่ิมปรับเปลีย่นดีไซน์ไปแล้วในรุ่น
ปัจจุบนั และรุ่นใหม่ที่ก าลงัจะเปิดตวัในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ในปี 2563 ที่
ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มขีดความสามารถทางทีมวิศวกรเพื่อท าการศึกษาวิจยัผลิตภณัฑ์ใหม่มากขึน้ ทัง้ใน
ส่วนของกลุ่มวิศวกรออกแบบภายใน และ ร่วมกับสถาบันผู้ช านาญการในด้านต่างๆ เพื่อขยายกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ ท่ีควบคมุด้วยระบบไฟฟา้ รวมถึง System Product อาทิ ชดุเปิดประตขู้างไฟฟา้ (Power Slide 
Door), ชดุประตหูลงัไฟฟ้า (Power Lift Gate) และรางยกกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ประกอบส าเร็จกบัชุด
ประต ู(Integrated Window Regulator or Door Module) รวมถึงการพฒันาชิน้สว่นยานยนต์อื่นๆ (Auto 
parts) ที่ใช้ประกอบในรถยนต์ ซึ่งไม่เช่ือมโยงกบัอตุสาหกรรมสายเคเบิลและชุดรางกระจก โดยปัจจุบนั
บริษัทได้รับโอกาสเข้าร่วมกบัฟอร์ด ในการออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  และเสนอราคาชิน้สว่นยานยนต์เพิ่ม
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อีกหลายประเภทส าหรับโปรเจคฟอร์ด MY20 ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีในการขยายตลาดและเพิ่มยอดขายใน
ระยะยาว 
 

นอกจากนัน้ ในปี 2563 นี ้ทางบริษัทได้ก าหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายสดัสว่นทางการตลาด
เพิ่มขึน้ในสว่นของกลุ่มผลิตภณัฑ์ชุดควบคุมรางกระจก ส าหรับลกูค้า Honda ซึ่งปัจจุบนัทางบริษัทมี
สดัสว่นทางการตลาดในกลุม่ผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว เพียง 50% ดงันัน้นโยบายหลกัในปี 2564 ทางบริษัท
ยงัคงมุง่เน้นท่ีจะเพ่ิมสดัสว่นทางการตลาดให้มากขึน้ในกลุม่ผลติภณัฑ์ชดุควบคมุรางกระจก โดยจะขยาย
ไปยงัลกูค้าอื่นๆ ทัง้ในสว่นของรถยนต์คา่ยตา่งๆ และรถปิคอพัหรือรถบรรทกุเพื่อการพาณิชย์ขนาดต่างๆ 
ซึง่มีตลาดใหญ่อยูใ่นภาคพืน้เอเชีย 
     

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

3) มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้า 
บริษัทให้ความส าคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นหลักการบริการลูกค้าสัมพันธ์ 
(Customer Relation Management: CRM) ด้วยการศึกษาความต้องการของลกูค้าในทุกๆ ด้าน เช่น 
คุณภาพ ราคา และการส่งมอบ (Quality, Cost and Delivery) เพื่อบริหารจัดการให้สอดคล้องและ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งมีสมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั โดยมีการก าหนดระดบัความพึงพอใจ
ของลกูค้าไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร พร้อมทัง้น ามาวิเคราะห์และก าหนดแผนการปรับปรุงร่วมกนั เพื่อ
สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า อีกทัง้ยงัได้ก าหนดแผนการออกเยี่ยมพบลกูค้าเพื่อรับทราบปัญหา
ต่างๆ และน าข้อเสนอแนะของลกูค้ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีบ้ริษัทยังได้ส่งพนักงานไปร่วมพัฒนา
ผลติภณัฑ์กบับริษัทผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ เพื่อให้พนกังานเข้าใจความต้องการและออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความต้องการของลกูค้าได้ ซึ่งการร่วมมือเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ดงักล่าวจะเป็นการ
ช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้าและเพิ่มโอกาสในการขายผลติภณัฑ์ของบริษัทตอ่ไป 
 

4) การจัดส่งผลิตภณัฑ์ได้ตรงต่อเวลา 
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการเป็นปัจจัยที่ ส าคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์  ซึง่บริษัทได้พฒันาระบบการจดัสง่ผลิตภณัฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะน าระบบ Toyota 
Production System (TPS) ซึง่เป็นระบบที่คิดค้นโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ มาใช้ในกระบวนการ
ผลติ เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ โดยบริษัทมีนโยบายสนบัสนนุการลงทนุในโครงการต่างๆที่จะเป็น
การยกระดบัมาตรฐานการบริการโดยเฉพาะ เพื่อลดข้อผิดพลาดด้านการจัดส่งและเพิ่มการจัดส่งตรง
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เวลา อาทิ การเพิ่มจุดตรวจสอบด้านคณุภาพก่อนส่งงาน เพื่อป้องกนัปัญหาหลดุรอดไปที่ลกูค้า รวมถึง
การน าเอา WMS (Warehouse Management System) และระบบ Barcode มาใช้ในการจดัสง่    

 
5) มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ 

การท่ีบริษัทมีพนัธมิตรทางธุรกิจที่มีช่ือเสยีงและเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทิ
เช่น ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ การท าสญัญาการใช้สทิธิและรับความช่วยเหลอืทางด้านเทคนิค และยงัมีผู้ผลติ
ชิน้ส่วนประกอบรายย่อยทัง้ในและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุน ท าให้สามารถผลิตชิน้ส่วนที่มี
คุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้บริษัทได้รับการยอมรับในด้าน
มาตรฐานและคณุภาพของผลติภณัฑ์จากลกูค้าตลอดมา 

 
6) กลยุทธ์ด้านการก าหนดราคา 

ในสภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศนัน้ ท าให้บริษัทต้องท าการควบคมุต้นทนุการ
ผลติให้ลดลงอยา่งตอ่เนื่อง โดยการใช้ระบบการผลติที่มีประสทิธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
 
ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้มีการลดต้นทุนทัง้จากกิจกรรมภายใน โดยการจัดกิจกรรม Kaizen, VA/VE, 
Monozukuri กบัทุกสว่นงานอย่างต่อเนื่องทกุปี รวมถึงการท ากิจกรรมต้นทุนร่วมกบัผู้ผลิตชิน้สว่นให้มี
ความสามารถที่จะด าเนินการด้วยต้นทนุต ่า มีคณุภาพตรงตามมาตราฐาน เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและ
สามารถแข่งขนัได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ที่เป็นไปตามความคาดหวงัของ
ลกูค้าและสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้ 
 

7) กลยุทธ์การพัฒนาชิน้ส่วนภายในประเทศ (Local Parts) 
บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาผู้ ผลิตชิน้ส่วนในประเทศให้มากขึน้ เพื่อที่จะลดการสัง่ซือ้วัตถุดิบน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้ต้นทุนต ่าลง และบริษัทยังมีความยืดหยุ่นในการใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการ
แข่งขัน และการวางแผนผลิตชิน้ส่วนรุ่นใหม่ๆ ในระยะยาว รวมทัง้จะช่วยลดความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลีย่นด้วย อีกประการหนึ่งการได้ศึกษาข้อมลูของคู่แข่งและท าการวิเคราะห์การเปรียบเทียบราคา
จะช่วยเพิ่มการพฒันาและปรับปรุงความสามารถในการแขง่ขนัได้   
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2.2.2  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ในปี 2563 บริษัทมียอดขายรวมทัง้สิน้จ านวน 2,024 ล้านบาท โดยเมื่อแบง่สดัสว่นยอดขายแยกตามยี่ห้อ
ของลกูค้า (รวมยอดขายให้แก่ศนูย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย) จะสามารถ
แบง่ได้ตามแผนภมูิวงกลมดงันี ้ 

 
 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดังนี ้
1.  ผู้ผลิต 

กลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์ 
ในปี 2563 การหยดุชะงกัของหว่งโซอ่ปุทานและก าลงัซือ้ของผู้บริโภคที่ลดลงอยา่งรวดเร็ว ซึง่เกิดจากผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท าให้ความต้องการซือ้รถยนต์คนัใหม่มีน้อยลงอย่างมากในปีนี ้สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ปรับเป้าการผลิตรถยนต์ ในปี 2563 เหลือประมาณ 1.2 - 1.4 ล้านคนั โดยคาดการณ์ว่า
สถานการณ์ดงักลา่วจะค่อยๆ ฟืน้ตวัในปี 2564 และ ปี 2565 ด้วยอตัราการเติบโตที่ปีละประมาณ 3-5% โดยมีปัจจัย
สง่เสริมในสว่นของกลุม่ผู้บริโภคที่เคยใช้สทิธิรถยนต์คนัแรกที่จะกลบัมาซือ้รถอีกครัง้ การลงทนุอยา่งตอ่เนื่องจากภาครัฐ
ในการสง่เสริมการเติบโตจากภาคธุรกิจและการขนสง่ รวมถึงการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่ๆ อีกกว่า 20 รุ่นจากค่ายรถยนต์
ทกุค่ายเพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคและตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายมากขึน้ของผู้บริโภคในยคุ
ปัจจบุนั ซึง่สว่นแบง่การตลาดของคา่ยยานยนต์หลกัๆ ได้แก่ โตโยต้า ร้อยละ 29 อีซูซุ ร้อยละ 24 ฮอนด้า ร้อยละ 12 มิต
ซูบิชิ ร้อยละ 8 นิสสนั ร้อยละ 7 และอื่นๆ อีกร้อยละ 20 

แม้ในสภาวะเศรษฐกิจทา่มกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ยงัคงระบาดอยูท่ัง้ในประเทศ
ไทยและทัว่โลก ทางบริษัทยงัคงตัง้เปา้ที่จะรักษายอดขายและเพิ่มสดัสว่นทางการตลาดอยา่งตอ่เนื่อง โดยยงัมุง่เน้นท่ีจะ
ขยายตลาดส าหรับธุรกิจผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ และต่อ
ยอดธุรกิจเพิ่มจากผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ที่ทางบริษัทก าลงัพฒันา เช่น ชุดเปิดประตขู้างไฟฟ้า (Power Slide Door), ชุดเปิด
ประตหูลงัไฟฟา้ (Power Lift Gate), ชิน้สว่นยานยนต์ และชุดช่วยเปิดฝาท้ายรถกระบะ (Tail gate absorber) ที่จะเร่ิม
ขายให้กลุม่ลกูค้าคา่ยรถยนต์นิสสนัมอเตอร์และมิตซูบิชิมอเตอร์ โดยกลุม่ลกูค้าเป้าหมายยงัคงเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์
ชัน้น าตา่งๆ ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากดั, บริษัท นิสสนัมอเตอร์ ไทยแลนด์ จ ากดั, บริษัท อีซูซุ 
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มอเตอร์ ไทยแลนด์ จ ากดั และบริษัท ฟอร์ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จ ากดั เป็นต้น ซึง่ลกูค้าดงักลา่วเป็นลกูค้าของบริษัทมา
เป็นเวลานาน และมีนโยบายในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตทัง้ส าหรับรถยนต์นัง่ในกลุ่มอีโคคาร์ รถยนต์นั่ง
อเนกประสงค์ และรถเพื่อการพาณิชย์ โดยในปีนีย้งัมีแผนท่ีจะเปิดตวัรถรุ่นใหม่ๆ  อีกหลายรุ่น เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภณัฑ์และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ทุกกลุ่ม ท าให้มีโอกาสในการขยายสดัส่วนการขาย
เพิ่มขึน้ 
นอกจากนี ้โอกาสขยายตลาดจากกลุม่ผู้ผลิตจากค่ายยโุรปและค่ายรถจากประเทศจีนยงัคงมีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
หลายคา่ย อาทิ บีเอ็มดบับลวิ (BMW) เอ็มจีมอเตอร์ (MG) และลา่สดุ Great Wall Motor (GWM) คา่ยรถอนัดบัต้นๆ ใน
ประเทศจีน ที่ได้ขยายฐานการผลิตมาประเทศไทยแทนที่ General Motor ที่ปิดการผลิตในประเทศไทยในปีนี ้ทัง้นี ้
GWM มีแผนท่ีจะเปิดตวั SUV รุ่นใหมใ่นปีหน้า เพื่อแยง่สว่นแบง่การตลาดในประเทศไทย โดยรถยนต์ทกุค่ายได้ก าหนด
นโยบายที่จะเพิ่มสดัสว่นในการจดัหาชิน้สว่นจากภมูิภาคเอเชียและจากประเทศไทย ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีศกัยภาพ
ในการผลิตและส่งออกชิน้ส่วนยานยนต์สงูในภูมิภาคนี ้จึงท าให้บริษัทมีโอกาสในการขยายตลาดทัง้ในประเทศและ
สง่ออกไปยงัตา่งประเทศมากขึน้ด้วย 
 

ผู้ผลติรถยนต์ที่เป็นลกูค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตัง้แตปี่ 2558 - 2563) มีดงันี ้
 

บริษัทผู้ผลติรถยนต์ รุ่นรถยนต์ 

 - Vios, Corolla, Altis, Camry, Hilux Revo, Yaris, Fortuner, CH-R, 
Corolla Cross, Hi ace 

 
- City, Jazz, Civic, Accord, CR-V, Brio, Amaze 
- Jazz Hybrid, Mobilio, HR-V, BR-V 
 
- Space Wagon, Lancer Cedia, G-Wagon, Triton, Fuso, Pajaro sport, 

Lancer EX, Mirage, Atttrage 

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

 
 

- Teana, Navara, March, Almera, Sylphy, Pulsa, Note, Kick, X-Trail, 
Terra , Benz Pickup (Platform Navara) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Ford Fiesta, Ford Focus, Ranger, Everest, Eco-sport 
 
- Series 3, Series 5, CNG Bus and CNG Truck 
 
- New Swift, Ciaz, Celerio 
 
- Subaru Forester 
 
- MG Extender 

 
กลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ 
ตลาดรถจักรยานยนต์ในปี 2563 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ปรับเป้าประมาณการการผลิต
รถจกัรยานยนต์ลดลงอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 17 จากปีที่ผา่นมา หรือ 2,140,000 คนั โดยแบง่เป็นการผลติเพื่อการส่งออก
ประมาณ 360,000 คัน เท่ากับร้อยละ 17 ของยอดการผลิตทัง้หมด และผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศประมาณ 
1,780,000 คนั เทา่กบัร้อยละ 83 เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.21 ซึง่สว่นแบง่การตลาดของตลาดรถจกัรยานยนต์ ได้แก่ ไทยฮอนด้า 
ร้อยละ 80 ยามาฮ่า ร้อยละ 14 ไทยซูซุกิ ร้อยละ 1 คาวาซากิ ร้อยละ 1 และอื่นๆ อีกร้อยละ 4 
บริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั คดิเป็นร้อยละ 13 ของยอดขายรวม
บริษัท เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมา 3% และในปี 2563 บริษัทไทยฮอนด้าตัง้เปา้ที่จะเปิดตวัรถจกัรยานยนต์รุ่นใหม ่ เพื่อเพิ่ม
สว่นแบง่ตลาดในประเทศอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ท าให้ทางบริษัทมีโอกาสทางการขายมากขึน้ด้วย อยา่งไรก็ตามบริษัทมี
นโยบายเพิม่สว่นแบง่ตลาดจากลกูค้าเดิมและขยายฐานลกูค้าใหมเ่พิ่มมากขึน้   
 
ผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ที่เป็นลกูค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตัง้แตปี่ 2558 – 2563) มีดงันี ้
 

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

MSX, Scoopy i, Zoomer X, PCX 150, Click, Iconic, DAX150 
 
 

-  GD110 HU, Sky Drive, Shokun, Shooter, Smash, Burgman,  
-  97L00 (Marine) 
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บริษัทผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ รุ่นรถจกัรยานยนต์ 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 

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

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

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

MonkeyRK-125, Mini Classic, Infinity 

 
2.  ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์  
 กลุม่ลกูค้าศูนย์อะไหลร่ถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็นลกูค้าต่อเนื่องจากกลุม่ลกูค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

เนื่องจากเป็นสว่นของการบริการอะไหลแ่ละซอ่มบ ารุงรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของผู้ผลติแตล่ะราย การขยายตวัของ
ลกูค้ากลุม่นีจ้ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลุม่ลกูค้าผู้ผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

 บริษัทมีทีมการตลาดที่มีประสบการณ์ในการขายโดยตรงและมีการบริการหลงัการขายเป็นของตนเอง  โดยเจ้าหน้าที่
การตลาดของบริษัทจะท าการหารายช่ือและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ซึ่งมีทัง้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทในเครือและ
กลุม่เปา้หมายใหม ่ จากนัน้จะสง่ทีมการตลาดซึ่งมีความเช่ียวชาญและได้รับการอบรมในเร่ืองผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี เข้า
ไปติดต่อโดยบริษัทได้เน้นถึงความส าคญัของบริการหลงัการขาย เจ้าหน้าที่การตลาดจะเข้าเยี่ยมเยียนและพบปะกับ
ลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอเพื่อรับทราบปัญหาและน าไปปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้อยูใ่นระดบัสงูสดุตามที่ลกูค้าคาดหวงั 

 2.2.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทมีช่องทางการจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ดงันี ้

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

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

 การจดัจ าหนา่ยชิน้สว่นอตุสาหกรรมยานยนต์ที่ทางบริษัทได้ท าการพฒันาขึน้มาใหม่ในลกัษณะ OEM 
Part ให้ทางผู้ ผลิต โดยสามารถด าเนินการผลิตและจัดส่งให้ผู้ประกอบรถยนต์อย่างต่อเนื่องตาม
ระยะเวลาการผลติประมาณ 4 - 8 ปี ส าหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี ส าหรับรถจกัรยานยนต์ 
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 การจดัจ าหนา่ยสายควบคมุและชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ให้แก่ศนูย์อะไหลข่องรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในลกัษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ช่องทางเดียวกนั
กบัการจดัจ าหนา่ยในลกัษณะ OEM เนื่องจากเป็นการจ าหนา่ยให้แก่ศนูย์บริการของผู้ผลติรถยนต์และ 
รถจกัรยานยนต์แตล่ะราย ทัง้นีจ้ะเป็นการจดัจ าหนา่ยตามใบค าสัง่ซือ้เป็นครัง้ๆ ไป 

 

ในปัจจุบนั บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากบัร้อยละ 96 ต่อร้อยละ 4 
โดย มีการสง่ออกไปยงัประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ญ่ีปุ่ น จีน อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย 
บราซิล เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา อิตาล ีรัสเซีย ฮงัการี และอียิปต์ 
 

ทัง้นี ้ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการ
คดัเลอืกผู้ผลติชิน้สว่นซึง่จะเร่ิมตัง้แตบ่ริษัทผู้ผลติรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดย
จะเปิดให้บริษัทผู้ผลติชิน้สว่นเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อเป็นผู้ผลติชิน้สว่น โดยการน าเสนอแบบและราคาของ
ชิน้สว่นส าหรับรถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์เป็นรุ่นๆ ไป  

  
2.2.4  ยอดการผลิตปี 2563 และแนวโน้มการผลิตปี 2564 

ปี 2563 
ภาพรวมของอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2563 ในคร่ึงปีแรกที่ผา่นมา จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทัง้ด้านการผลิตที่ต้องหยุด
โรงงานผลิตชั่วคราวและกระทบด้านการขาย เนื่องจากผู้บริโภคชะลอก าลงัซือ้ไปเพราะกังวลกับภาวะ
เศรษฐกิจ ท าให้ยอดผลิตรถยนต์ตัง้แต่เดือนมกราคม - กันยายน 2563 มีจ านวนทัง้สิน้ 963,066 คัน 
ลดลงร้อยละ 38.76 เมื่อเทียบกบัเดือนมกราคม - กนัยายน 2562  ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ
ของเดือนกนัยายน 2563 มีจ านวนทัง้สิน้ 77,433 คนั ลดลงจากเดือนเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา ร้อยละ 4.1 
แต่เพิ่มขึน้จากเดือนสิงหาคม 2563 ร้อยละ 12.41 เพราะรัฐบาลผ่อนคลายล็อกดาวน์เพิ่มขึน้ การ
ช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ของรัฐบาล และการแนะน า
รถยนต์รุ่นใหมร่วมทัง้การสง่เสริมการขายของผู้จ าหนา่ยรถยนต์ การจดังานมอเตอร์โชว์ในเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคมที่ผ่านมา ส่วนตลาดส่งออกเดือนมกราคม - กันยายน 2563 ส่งออกรถยนต์ส าเร็จรูป 
521,457 คัน โดยส่งออกลดลงจากปี 2562 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 36.49 มีมูลค่าการส่งออก 
288,219.19 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม - กนัยายน 2562 ร้อยละ 31.85 โดยสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า หากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ไม่มี
ระลอก 2 คาดว่าเป้าหมายยอดการผลิตรถยนต์ในประเทศที่ตัง้ไว้ 1.4 ล้านคัน แบ่งเป็นการขายใน
ประเทศ 7 แสนคนั และสง่ออก 7 แสนคนั นา่จะยงัท าได้ตามที่ได้ประกาศไว้ แต่หากไวรัสโคโรนา (โควิด-
19) ระบาดขึน้มาอีกรอบก็คาดว่าเป้าหมายจะลดลงมาที่ 1 ล้านคนั หรือแบ่งเป็นการขายในประเทศ 5 
แสนคนั และสง่ออก 5 แสนคนั 
 
ปี 2564 
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปี 2564 คาดว่าอยู่ในระดบัใกล้เคียงกับปี 2563 โดยจะมีการฟืน้ตัว
ตามล าดบั จากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อกระตุ้นตลาด ทัง้รถยนต์เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในและ
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รถยนต์ไฟฟ้า อาทิ Toyota (รุ่น Collora, Camry, Corolla Cross) Honda (รุ่น CRV, Accord, Civic, All 
New City) Nissan (รุ่น Note, Kick, Terra) ปิคอพัดดัแปลง และ MG (GS Crossover, MG Extender) 
เป็นต้น รวมถึงอปุสงค์เพื่อต้องการเปลีย่นรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภคบางสว่นที่ซือ้รถยนต์ในโครงการรถคนั
แรกในช่วงปี 2555 - 2556 หลงัรถยนต์มีอาย ุ6 - 7 ปี ได้ครบก าหนดเง่ือนไขที่ได้วางไว้ สง่ผลโดยตรงต่อ
การตดัสนิใจในการซือ้รถคนัใหม ่
 การสง่ออกยานยนต์ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตวัเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์ของเชือ้ไวรัสโคโรนา 
(โควิด-19) ที่ยงัคงมีการระบาดทัว่โลก แต่ถึงอย่างไรรถยนต์ยงัคงเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นที่ต้องการอย่าง
ตอ่เนื่อง นอกจากนีย้งัมีปัจจยัหนนุจากการเร่งสง่ออกรถอีโคคาร์ตามเง่ือนไขสง่เสริมการลงทนุจาก BOI 
และการสง่ออกไปบางตลาดที่ยงัเติบโตสงูและการเปิดรับการน าเข้ารถยนต์หลงัจากที่หยดุไปในช่วงต้น
ของการระบาดจากเชือ้ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้แก่ ตลาดอาเซียนอานิสงส์จากเขตการค้าเสรีอาเซียน 
โดยเฉพาะตลาดเวียดนามหลงัจากทางการได้ผอ่นคลายความเข้มงวดการน าเข้ารถยนต์ลงบางสว่น และ
ตลาดออสเตรเลยีที่มีการปิดตวัของฐานการผลติรถยนต์คา่ยหลกั Toyota และ GM  
อยา่งไรก็ตาม สงครามการค้าระหวา่งจีนและสหรัฐฯ รวมทัง้การบงัคบัใช้มาตรฐานตรวจสอบรถยนต์ใหม่
ที่เข้มงวดขึน้ของสหภาพยโุรป และการออกกฎหมายจดัเก็บภาษี VAT ของประเทศแถบตะวนัออกกลาง 
อาจยงัคงเป็นอปุสรรคตอ่การสง่ออกอยูบ้่าง 
 

ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  
 ในปัจจุบนั ผู้ผลิตรถยนต์ใช้นโยบายจัดซือ้แบบ Global Sourcing ซึ่งจะเปรียบเทียบราคาชิน้สว่นวตัถดุิบจาก

ผู้ผลิตในแหล่งต่างๆ ทัว่โลก แม้ว่าจะท าให้มีโอกาสที่จะขายสินค้าได้มากขึน้ แต่ก็มีโอกาสที่จะถกูคู่แข่งแย่งชิง
ลกูค้าได้ในเวลาเดียวกนั ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายด าเนินนโยบายการเปรียบเทียบราคา
เป็นกิจกรรมหลกั โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย จีน และอินเดีย โดยนอกจากจะเทียบราคา
ชิน้สว่นกบัรถรุ่นใหม่ที่ก าลงัพฒันา ยงัขยายผลมายงัรถยนต์รุ่นที่ผลิตอยู่ปัจจุบนัเพื่อท าให้ภาพรวมต้นทนุต ่าลง
โดยเร็วที่สดุ ซึง่ท าให้ผู้ผลติชิน้สว่นเข้าสูภ่าวะการแขง่ขนัด้านราคาที่มีความเปลีย่นแปลงรวดเร็ว มีความแตกตา่ง
ด้านราคาค่อนข้างสงู และ หลากหลายปัจจยัจากคู่แข่งแต่ละประเทศ ผู้ผลิตชิน้สว่นจึงต้องหาแนวทางในการ
พฒันาต้นทุนการผลิตและการจัดหาวตัถุดิบให้ลดลงอย่างรวดเร็วตามแนวโน้มของผู้ผลิตรถยนต์ รวมถึงการ
ปรับปรุงคณุภาพ ราคาและความสามารถในการผลติของผู้ผลติชิน้สว่นซึง่เป็นคูค้่าของบริษัทด้วย  

 

 ศกัยภาพในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัให้กับผู้ ผลิต
ชิน้สว่นยานยนต์ โดยเฉพาะการได้ร่วมออกแบบผลิตภณัฑ์กบัผู้ผลิตรถยนต์ในระยะเร่ิมต้นพฒันาผลิตภณัฑ์จะ
ท าให้ผู้ผลิตชิน้สว่นสามารถน าเสนอแนวทางการลดต้นทนุไปพร้อมๆกบัการพฒันารถยนต์รุ่นใหม่ๆ รวมถึงการ
เลือกใช้วตัถดุิบที่มีในประเทศน าเสนอทางเลือกให้กบัลูกค้าในราคาที่ดีกว่า นอกจากนัน้ยงัสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ ผลิตรถยนต์ในการน าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ผลิตภณัฑ์ที่เปลี่ยนจากระบบก าลงัเป็น
ระบบไฟฟา้เพื่อให้สามารถแขง่ขนัได้ในตลาดโลก  

 

อยา่งไรก็ตามในภาวะการแขง่ขนัด้านราคาที่รุนแรงความสามารถในการจดัสง่และการดแูลคณุภาพยงัคงเป็นสิ่ง
ที่ผู้ผลติรถยนต์ให้ความส าคญั ตวัอย่างเช่น การใช้ฐานการผลิตแห่งเดียวส าหรับสง่ชิน้สว่นให้กบัประเทศต่างๆ 
จะต้องควบคมุให้มีปริมาณสนิค้าคงคลงัอยา่งเพียงพอ การบริหารการจดัสง่เพื่อรองรับการผลติแบบ  
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Just-in-time การปรับปรุงความสามารถในด้านภาษา ซึ่งยงัคงเป็นอปุสรรคในการติดต่องานข้ามประเทศ และ
ต้องค านึงถึงกรณีมีการแก้ไขปรับปรุงด้านคณุภาพจะไม่สามารถท าได้รวดเร็วเท่ากับการจดัซือ้ภายในประเทศ  
ดงันัน้แม้ราคาของหลายประเทศจะต ่ากวา่ของประเทศไทยแตเ่มื่อพิจารณาปัจจยัดงักลา่วร่วมกนั พบว่าสินค้าที่
ผลติจากประเทศไทยมีราคาสงูกว่าอินเดียและจีน แต่ราคาและคณุภาพยงัเป็นรองญ่ีปุ่ น สว่นการที่ประเทศไทย
ตัง้อยูใ่นจดุศนูย์กลางของอาเซียนถือเป็นข้อได้เปรียบ โดยผู้ผลติรถยนต์สามารถใช้เป็นศนูย์กลางในการกระจาย
สนิค้าภายในภมูิภาคได้ จึงเห็นวา่ส าหรับในกลุม่ประเทศอาเซียน อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยยงัมีความได้เปรียบ
ในการแขง่ขนัและมีโอกาสขยายตลาดมากพอสมควร      
 

เปรียบเทียบคูแ่ขง่ในภาพรวม 
จากภาวะการแข่งขนัทางการตลาดที่เข้มข้นขึน้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านราคา บริษัทจะมุ่งการลดต้นทุน
และหาทางปรับปรุงราคาให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ศึกษาสิทธิประโยชน์
ทางภาษี เพื่อช่วยลดต้นทนุส าหรับชิน้สว่นท่ียงัคงต้องน าเข้าจากตา่งประเทศอยู ่  
 

เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและแขง่ขนัราคาบริษัทได้น าเอาความช านาญด้านวิศวกรในการออกแบบผลิตภณัฑ์ที่
มีมาหลายปีเข้ามาใช้ในการน าเสนอและมีสว่นร่วมตัง้แต่เร่ิมต้นพฒันารถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆ กบัลกูค้า ส าหรับรถ
รุ่นใหม่ที่ก าลงัจะเปิดตวัในอีก 3 - 4 ปีข้างหน้า รวมถึงการใช้ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิศวกรรมใน
การพยายามออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากผลิตภณัฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบนั ในปัจจุบนัมีลกูค้าหลายราย 
เร่ิมก่อตัง้ R&D center ที่มีบทบาทมากขึน้ในประเทศไทย  ซึง่ท าให้บริษัทสามารถที่จะผลกัดนันโยบายนีไ้ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนีโ้ครงการวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์หลายชนิดร่วมกบัมหาวิทยาลยัพระจอม
เกล้าลาดกระบงั ยงัคงท าอยา่งต่อเนื่อง เพื่อตอบรับความต้องการท่ีเปลีย่นไปของอตุสาหกรรมยานยนต์ ซึง่หนัมา
เน้นการลดมลพิษ (Green Environment) ตวัอย่างเช่น ใช้ระบบเบรคไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับชุด
ควบคมุรางกระจกรถยนต์ ซึง่โครงการเหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ในแผนงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขง่ขนัและลด
ต้นทนุการผลติ  
ดงันัน้ หากพิจารณาในหลายๆ ปัจจยั บริษัทยงัมีข้อได้เปรียบคู่แข่งหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความช านาญ 
(Know-how) จากผู้ ร่วมทุนและทีมวิศวกรที่มีคณุภาพและประสบการณ์สงู มีเคร่ืองจักรที่ทนัสมยั และมีศนูย์
ทดสอบครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุแหง่หนึง่ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 

แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแขง่ขนัในอนาคต (ทัง้ในและตา่งประเทศ) 
ในปี  2564 คาดวา่แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมจะมีการปรับตวัขึน้ตามล าดบั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปัจจยัส าคญัอยา่งการ
ควบคมุการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และการออกมาตรการรองรับสถานการณ์ของทัง้ภาครัฐและ
เอกชน โดยภาพรวมจากสถานการณ์ดังกลา่วยงัคงมีผลกระทบต่อก าลงัซือ้ของผู้บริโภค ทัง้นีค้่ายรถยนต์ต่างๆ 
ยงัคงมีแผนการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหมอ่ยา่งตอ่เนื่องตามล าดบั ซึง่ในด้านการแขง่ขนัยงัคงเป็นโจทย์ส าคญัในเร่ือง
ของการแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด และเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ผู้ ผลิตรถยนต์ทุกค่ายก าหนดนโยบายโดย
มุง่เน้นการลดต้นทนุการผลติเป็นหลกั รวมไปถึงการเปรียบเทียบราคาและน าเข้าชิน้สว่นจากกลุม่ประเทศ AEC 
จีน และอินเดีย มีสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจากไมม่ีก าแพงภาษี ซึง่มีผลกระทบกบัผู้ผลติชิน้สว่นในประเทศไทยที่ต้อง
ปรับตวัอยา่งรวดเร็ว เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแขง่ขนัด้านตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง  
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การจบัมือกนัของคา่ยญ่ีปุ่ นหลายคา่ยเป็นปัจจยัหนึง่ที่ท าให้การแข่งขนัในระดบั Global มีความเข้มข้นขึน้ในทกุ
ด้าน โดยเฉพาะในการพฒันารถรุ่นตอ่ไปในอนาคตอนัใกล้ โดยในปีที่ผ่านมานิสสนัได้ซือ้หุ้นของมิตซูบิชิมอเตอร์ 
มีแนวโน้มวา่ทัง้สองคา่ยจะท าการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ร่วมกนัส าหรับรถปิคอพัรุ่นตอ่ไป โดยจะเป็นการเพิ่ม
ความแข็งแกร่งของ supply chain network และรวมถึงการร่วมมือกนัพฒันารถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ในขณะ
ที่มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ บรรลขุ้อตกลงร่วมกบัอีซูซุ มอเตอร์ส ในการพฒันารถปิคอพัเจนเนอเรชัน่ต่อไป
ร่วมกนั ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายจะช่วยยกระดบัขีดความสามารถทางการแข่งขนัของอีซูซุ และช่วยรักษา
ความแข็งแกร่งในการตลาดของมาสด้า 
 

ในด้านการสง่ออก ปี 2564 คาดว่าการสง่ออกน่าจะขยายตวัเล็กน้อย แม้ว่าเศรษฐกิจในต่างประเทศจะมีการ
ชะลอตวัเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) แต่โครงการสง่เสริมการผลิต Eco-car ที่
ทยอยครบก าหนดจะส่งผลให้บริษัทรถยนต์ในไทยที่ขอส่งเสริมการลงทุนต้องเร่งผลิต Eco-car ให้ครบตาม
เง่ือนไขของ BOI จ านวน 1 แสนคนั ท าให้บริษัทรถยนต์จ าเป็นต้องขยายการสง่ออก โดยค่ายรถที่คาดว่าจะต้อง
เร่งส่งออกตามเง่ือนไขดงักล่าว อาทิ มิตซูบิชิ ซูซูกิ  โตโยต้า และ มาสด้า นอกจากนัน้ประเทศไทยยงัมีโอกาส
ขยายการส่งออกรถยนต์ไปยงัประเทศเพื่อนบ้านมากขึน้จากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของกลุม่ประเทศ AEC 
และโอกาสในการสง่ออกตลาดออสเตรเลยี  
 

ในสว่นของนโยบายภาครัฐ ซึง่ได้มีการวางแผนทางด้านนโยบายและยทุธศาสตร์ส าหรับการผลกัดนัอตุสาหกรรม
รถยนต์ EV (Electric Vehicles) รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดบัอตุสาหกรรมยานยนต์
ไทยโดยรวม ซึ่งจะมีผลให้บริษัทรถยนต์ในประเทศไทยต้องเร่ิมวางแผนปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตรถยนต์อีก
ครัง้ โดยมีแนวโน้มที่ผู้ผลติจะลงทนุพฒันารถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอร่ีในประเทศไทยเพิ่มขึน้เป็นล าดบั ประเทศ
ไทยซึ่งถือได้ว่า เป็นฐานการผลิตรถยนต์และชิน้สว่นส าคญัแห่งหนึ่งของโลก และมีห่วงโซ่การผลิตที่ครอบคลมุ
การผลิตชิน้ส่วนที่หลากหลาย ผู้ผลิตชิน้ส่วนในประเทศจึงต้องเพิ่มศกัยภาพในการวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงนี ้เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะต่อยอดและยกระดบัไปสูเ่ทคโนโลยีรถยนต์
ไฟฟา้ EV ในอนาคต นอกจากนีค้าดวา่จะมีผู้ เลน่รายใหมน่อกเหนือจากผู้ผลิตชิน้สว่นรถยนต์เข้ามามีบทบาทใน
อตุสาหกรรมยานยนต์มากขึน้ เนื่องจากเทคโนโลยีที่พฒันาอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด อาทิ เช่น บริษัทท า
แบตเตอร่ี บริษัทบริหารจดัการข้อมลูระดบัมหภาพ (Big Data) เป็นต้น 

 

ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม    

 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

 
ปี 

ยอดผลิต 
(คนั) 

ยอดขายใน
ประเทศ 
(คนั) 

ยอดส่งออก 
(คนั) 

อัตรา 
การเติบโตของ
ยอดผลิต (%) 

ยอดผลิต 
(คนั) 

ยอดขายใน
ประเทศ 
(คนั) 

ยอดส่งออก 
(คนั) 

อัตรา 
การเติบโตของ
ยอดผลิต (%) 

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

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

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

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

 *ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม - กนัยายน)  และอตัราการเติบโตเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกนักบัปีก่อนหน้า          
ที่มา: สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ณ วนัที่  31 ตลุาคม 2563 
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2.3 การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 
ก)  การจดัให้ได้มาซื่งผลติภณัฑ์เพื่อจ าหน่าย  

การผลติ (จ านวนโรงงาน และก าลงัการผลติรวม) 
บริษัทมีก าลงัการผลติและอตัราการใช้ก าลงัการผลติในชว่งปี 2561 - 2563 ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 2561 2562 2563 
สายควบคุมรถยนต์    

ก าลงัการผลติ (เส้น) 59,681,500 77,968,800      56,160,347 
การผลติจริง (เส้น) 33,775,794 34,843,185  21,770,022 
อตัราการใช้ก าลงัการผลติ (ร้อยละ) 56% 45% 39% 

สายควบคุมรถจกัรยานยนต์    
ก าลงัการผลติ (เส้น) 21,271,592 24,267,600      19,491,288  
การผลติจริง (เส้น) 8,999,520 9,734,479 7,940,895 
อตัราการใช้ก าลงัการผลติ (ร้อยละ) 42% 40% 41% 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์    
ก าลงัการผลติรวม (ชดุ) 4,069,021 4,549,021        2,335,047 
การผลติจริง - แบบใช้สายควบคมุ (ชดุ) 1,479,644 1,374,415 778,349 
อตัราการใช้ก าลงัการผลติ (ร้อยละ) 36% 30% 33% 

ยอดรวมทุกผลิตภณัฑ์    
ก าลงัการผลติรวม (ชดุ) 85,022,114 106,785,421      77,986,682 
การผลติจริง - แบบใช้สายควบคมุ (ชดุ) 44,254,958     45,952,079      30,489,266                               
อตัราการใช้ก าลงัการผลติ (ร้อยละ) 52% 43% 29% 
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ขัน้ตอนการผลติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ของลกูค้ามารีดให้แบน จากนัน้จึงน าลวดซึ่งได้ผ่านการรีดแบนแล้วมาเข้าเคร่ืองม้วน
เป็นท่อ แล้วจึงน าท่อที่ได้มาหุ้ มพลาสติกอีกชัน้หนึ่ง ก่อนที่จะตัดให้ได้ขนาดตาม
ต้องการ 

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

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

คณุลกัษณะของสายควบคมุรถยนต์ประเภทท่ีต้องการ 
5.    ขัน้ตอนการตรวจสอบคณุภาพ  บริษัทจะท าการตรวจสอบคุณภาพของชิน้งานก่อนที่จะบรรจุผลิตภณัฑ์ที่ผลิตได้ลง

กลอ่งเพื่อเตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 
 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

น าท่อที่ได้มาหุ้ม 
พลาสติกอีกชัน้ 

ตัดตาม ขนาดที่ 
ต้องการ 

ขัน้ตอนการผลิตสายนอก 

ลวดส าเร็จรูป 

ตัดตาม ขนาดที่ 
ต้องการ 

ขึน้รูปปลายสายใน 

ใส่หวัยึด 

ปอกฉนวนกรณีที่ลวดนัน้  
หุ้มพลาสติก 

 

ประกอบ 

ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพื่อเตรียมจัดส่ง 

ขัน้ตอนการผลิตสายใน 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

น าท่อที่ได้มาหุ้ม 
พลาสติกอีกชัน้ 

  ตัดตามขนาดที่ 
 

 
ต้องการ 

  ขัน้ตอนการผลิตสายนอก 

ลวดส าเร็จรูป 

  ตัดตามขนาดที่ 
 ต้องการ 

ขึน้รูปปลายสายใน 

ใส่หวัยึด 

ประกอบ 

   ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
  คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพื่อเตรียมจัดส่ง 

  ขัน้ตอนการผลิตสายใน 
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ขัน้ตอนการผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
    
   

การผลติชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์แบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอนหลกัดงันี ้
1. ขัน้ตอนการประกอบโครงชุดรางเลื่อน เร่ิมจากการน าโครงเหล็กที่จัดซือ้มา

ประกอบเข้าชดุตามแบบที่ต้องการ 
2. ขัน้ตอนการประกอบชิน้ส่วนหลกั เป็นการติดตัง้มอเตอร์ ลกูล้อ และสายเคเบิล 

(แบบสายควบคมุ) ทาจาระบี เป็นต้น 
3. ขัน้ตอนการประกอบเก็บรายละเอียด เก็บรายละเอียดต่างๆ และใสต่วัน๊อต หรือ

ตวัยดึ 
4. ขัน้ตอนการตรวจสอบคุณภาพ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิน้งาน 

ก่อนท่ีจะบรรจผุลติภณัฑ์ที่ผลติได้ลงกลอ่งเพื่อเตรียมสง่มอบให้แก่ลกูค้าตอ่ไป 
 
 
 
การจดัหาวตัถดุิบ  
ในการผลติสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์นัน้ บริษัทมีการจดัหาวตัถดุิบและ
ชิน้สว่นประกอบจากทัง้คู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นีชิ้น้สว่นประกอบบางรายการ (Component Parts) บริษัทยงั
ไมส่ามารถหาผู้ผลติในประเทศได้หรือไมคุ่้มทนุท่ีจะผลติ 

 

ในปี 2563 บริษัทมีการจัดซือ้วัตถุดิบและชิน้ส่วนประกอบเพื่อน ามาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ประมาณ 1,159.08 ล้านบาท ทัง้นีเ้ป็นการ
จดัซือ้ในประเทศไทยประมาณร้อยละ 80.61 และเป็นการจัดซือ้จากต่างประเทศประมาณร้อยละ 19.39 โดยวตัถุดิบและ
ชิน้ส่วนประกอบหลกัที่บริษัทซือ้มาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วตัถุดิบและชิน้ส่วนประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ด
พลาสติก และมอเตอร์ เป็นต้น  

 

ส าหรับคูค้่าของบริษัท มีจ านวน 150 ราย สว่นใหญ่จะเป็นคูค้่ากบับริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า 1 ราย ที่มียอดสัง่ซือ้
รวมจากบริษัทในปี 2563 มากกวา่ร้อยละ 10 ของยอดการสัง่ซือ้รวมของบริษัท ได้แก่ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ โดยคิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 11.15 ทัง้นีว้ตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบหลกัที่ซือ้จากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ ได้แก่ วตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบประเภท
ยาง สว่นประกอบส าเร็จรูป เหลก็ และเม็ดพลาสติก เพื่อน ามาใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุที่บริษัทต้องจัดซือ้วัตถุดิบและชิน้ส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น  
เนื่องจากชิน้สว่นประกอบดงักลา่วเป็นชิน้สว่นประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ ปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง
หรือไม่สามารถจดัหาวตัถดุิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดงันัน้การซือ้จากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทท่ีมีนโยบายในการสนบัสนนุด้านวตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบท่ีมีคณุภาพและราคาที่แข่งขนัได้ให้กบับริษัทในกลุม่ของไฮ
เลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ อยูแ่ล้วจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม อยา่งไรก็ตามบริษัทไมไ่ด้ท าสญัญาที่ก าหนดให้บริษัทจะต้องจดัซือ้วตัถดุิบและ
ชิน้สว่นประกอบจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ เพียงผู้ เดียวแตอ่ยา่งใด 

 

น าโครงมาใส่ชุดอุปกรณ์

ใส่ส่วนประกอบ
(สายเคเบิล ลูกล้อ มอเตอร์)

ใส่น๊อตและตัวยดึ

ขั้นตอนการผลิตชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ตรวจสอบ

บรรจุเพ่ือเตรียมจัดส่ง
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ส าหรับสดัสว่นการสัง่ซือ้นัน้ บริษัทมีการสัง่ซือ้จากคูค้่าหลายราย แตไ่มไ่ด้พึง่พาการจดัซือ้วตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบจากคู่ค้า
รายใดรายหนึง่เป็นส าคญั เนื่องจากบริษัทมีคูค้่าหลายรายท าให้อาจเกิดปัญหาในการจดัหาคูค้่ารายใดรายหนึง่ ดงันัน้บริษัทจะ
ยงัสามารถจดัหาวตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบทดแทนท่ีมีคณุภาพในระดบัเดียวกนัจากคูค้่ารายอื่นได้ 

 

ข)  การก าจดัวตัถุดิบเหลือใช้ 
บริษัทฯ มีการจดัท าพืน้ท่ีเพื่อจดัเก็บสิง่ปฏิกลูหรือวสัดทุี่ไมใ่ช้แล้วจากการผลติ ซึง่ถือวา่เป็นการก าจดักาก
อตุสาหกรรมอยา่งเป็นระบบ การจดัเก็บท าเป็นสดัสว่นโดยแยกตามประเภทของสิง่ปฏิกลู ซึง่ทกุคนในบริษัทฯ มี
สว่นร่วมในการบริหารจดัการ เชน่ คดัแยกการน ามาทิง้ตามประเภทอยา่งเป็นระบบ เป็นต้น 

ฝ่ายธุรการดแูลควบคมุสิง่ปฏิกลูหรือวสัดทุี่ไมใ่ช้เพื่อน าไปก าจดัให้สอดคล้องตามที่กฏหมายก าหนด ได้แก่ 
1. สิง่ปฏิกลูประเภท: เศษกระดาษ, เศษพลาสติก, เศษเหลก็, เศษไม้, ถงุพลาสติก, เศษสแตนเลส,  
เศษอลมูิเนียม, เศษสงักะส,ี วงล้อไม้ และวงล้อเหลก็ 

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

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

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

 วิธีการก าจดั: ท าเชือ้เพลงิผสม ฝังกลบอยา่งปลอดภยัเมื่อท าการปรับเสถียรหรือท าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว 

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

อตุสาหกรรม 
3. การแจ้งข้อมลูปริมาณขยะ ของเสยี หรือวสัดทุี่ไมใ่ช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 
4. เอกสารก ากบัการขนสง่ของเสยีอนัตราย (ใบก ากบัการขนสง่ของเสยีอนัตราย) 
5. แบบฟอร์มรายงานการจัดการกากอุตสาหกรรมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของผู้ ประกอบกิจการในนิคม

อสุาหกรรม 
โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษัทฯ ด าเนินการด้านเอกสารอย่างสอดคล้องเป็นไปตามที่กฏหมายและประกาศ
กระทรวง อีกทัง้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบังานด้านสิง่แวดล้อมและปฏิบตัิตามกฏหมายด้านสิง่แวดล้อมอย่าง
ตอ่เนื่อง บนหลกัการของระบบ ISO14001 จึงท าให้ไมม่ีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนด้านสิง่แวดล้อม 
 

2.4 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมม่ี – 
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3. ปัจจัยความเส่ียง                                                                         
ความเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิ 
3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทมีการท าสญัญารับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเคร่ืองหมายการค้า ภายใต้ช่ือ    
และ “HI-LEX” และสญัญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และชุด
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคมุจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ (HI-LEX Corporation) 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 

ในกรณีที่ไมส่ามารถจดัหาจากแหลง่จ าหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิต
เอง บริษัทจะสัง่ซือ้วตัถุดิบและชิน้ส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อย่างไรก็ดีไม่มีสญัญา
ควบคมุในการจดัซือ้วตัถดุิบระหวา่งกนัแตอ่ยา่งใด   
 

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

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

 
3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขนัจากต่างประเทศ 

บริษัทอาจมีความเสีย่งจากการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่รายใหม ่ซึง่เป็นผู้ประกอบการตา่งชาติที่ย้ายฐานการผลติชิน้สว่น
เข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจยัหลกัที่จะท าให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการ
แข่งขนัได้คือ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลกูค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการ
บริการหลงัการขายเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคญัคือ
มุ่งเน้นผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงู ควบคู่กบัการด าเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสง่ที่ตรงต่อ
เวลา และการก าหนดราคาผลติภณัฑ์ที่เหมาะสมและสามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้ ซึง่บริษัทมีกลุม่ลกูค้าเป็นผู้ผลิต
ชัน้น าที่มีฐานการผลติในประเทศไทยและมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้าเหลา่นีม้าโดยตลอด ประกอบกบัได้มีห้อง
ทดสอบผลติภณัฑ์เป็นของตนเอง สง่ผลให้ลดเวลา ลดต้นทนุ และคา่ใช้จ่ายในการท างาน  
ดงันัน้ จึงมีความเสี่ยงต ่าที่คู่แข่งขนัจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขนัได้ในระดบัเดียวกนั เนื่องจากจะต้อง
ลงทนุสงูและไมส่ามารถด าเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกบับริษัท 

 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

 

- 26 - 
 

3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบ 
ในปี 2563 บริษัทได้จดัซือ้วตัถดุิบหลกั ได้แก่ เหลก็ ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมลูค่ารวมกว่าร้อยละ 
50.59 ของมลูคา่วตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบท่ีบริษัทจดัซือ้ทัง้หมด โดยราคาวตัถดุิบเหลา่นีไ้ด้รับผลกระทบจาก
ความผนัผวนของราคาซือ้ขายอนัเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวตัถดุิบหลกัดงักลา่วในตลาดโลก 
ซึง่ปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัที่อยูเ่หนือความควบคมุของบริษัท 

 

อย่างไรก็ตาม หากราคาวตัถดุิบเกิดความผนัผวนถึงขนาดที่มีนยัส าคญั บริษัทสามารถปรับราคาผลิตภณัฑ์ให้
สอดคล้องกบัต้นทนุวตัถดุิบที่มีความผนัผวนนัน้ได้ ตามข้อตกลงในสญัญาซือ้ขายชิน้สว่นท่ีบริษัทท ากบัลกูค้านัน้ 
ได้ก าหนดให้บริษัทและลกูค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครัง้คราว เช่น ทกุๆ 6 เดือน หรือทกุครัง้ที่ราคา
วตัถดุิบมีการเปลี่ยนแปลงตัง้แต่ร้อยละ 3 ขึน้ไป การปรับราคาแต่ละครัง้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายจะท าการตกลง
ร่วมกนั บางครัง้ลกูค้าจะยินยอมให้ท าการปรับราคาย้อนหลงัด้วย การปรับราคาดงักลา่วจะช่วยท าให้ผลกระทบ
จากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบลดลง และบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้ผู้ผลิตท าการลดต้นทุนเพื่อเกิดการ
บริหารจดัการต้นทนุที่ดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทนุการบริหารจดัการที่ต ่าแล้วก็จะสามารถควบคุม
ราคาขายให้มีเสถียรภาพได้แม้ราคาวตัถดุิบจะสงูขึน้ก็ตาม 
 

3.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้าน้อยราย 
ชิน้สว่นหรือวตัถดุิบบางรายการมีคณุสมบตัจิ าเพาะ ซึง่ยากตอ่การจดัหาคูค้่าเปรียบเทียบ เพื่อเป็นการลดความ
เสีย่งจากการพึง่พาคูค้่าน้อยราย บริษัทได้มีการศกึษาเพื่อหาชิน้สว่นหรือวตัถดุิบทดแทน โดยการน าชิน้สว่นหรือ
วตัถดุิบดงักลา่วมาท าการวเิคราะห์และทดสอบ ซึง่ต้องได้รับอนมุตัิจากลกูค้าก่อนเร่ิมใช้งาน 
 

3.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
ในปี 2563 บริษัทมีการจัดซือ้วตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบโดยน าเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ  19.64  
ของยอดซือ้วตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบทัง้หมด โดยบริษัทมียอดการสัง่ซือ้วตัถดุิบและชิน้สว่นประกอบทัง้หมดที่
เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศตลอดทัง้ปีเทียบเท่าเงินบาทจ านวนประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งท าให้บริษัทมีความ
เสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศในกรณีที่อตัราแลกเปลีย่นมีการปรับตวัสงูขึน้ 

 
3.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่ 

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์รายใหญ่  7 ราย และผู้ ผลิต
รถจักรยานยนต์รายใหญ่ 1 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภณัฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านีค้ิดเป็นร้อยละ 88 
โดยประมาณ ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2563 ดงันัน้บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใด
รายหนึ่งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสัง่ซือ้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ 
สถานะทางการเงินและผลการด าเนินการของบริษัทในอนาคต 

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์  และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ที่ด าเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี โดยได้พฒันาประสิทธิภาพการผลิตจนมีช่ือเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้
คณุภาพ มีประสทิธิภาพเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวาง มีต้นทนุการผลติที่แข่งขนัได้ และมีห้องทดสอบผลิตภณัฑ์
เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการด าเนินงาน อีกทัง้การท าธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ ซึ่งเป็นผู้ผลิต
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สายควบคมุชัน้น าของประเทศญ่ีปุ่ น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุม่ของซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ ซึง่เป็นผู้ผลติชิน้สว่น
รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเป็นผู้ ผลิตที่มีความ
น่าเช่ือถือในเร่ืองของคุณภาพผลิตภณัฑ์ โดยผลิตภณัฑ์ของบริษัทในกลุ่มซมัมิท คอร์ปอเรชั่น  ครอบคลมุถึง
อปุกรณ์และชิน้สว่นเกือบทกุชนิดทัง้ในรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ อาทิ ตวัถงั เบาะที่นัง่ ผนงัประตขู้าง ฯลฯ ซึ่ง
คุณสมบัติดังกล่าวท าให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้น้อยที่บริษัทผู้ ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านีจ้ะ
เปลีย่นไปสัง่ซือ้จากคูแ่ขง่ของบริษัท  

  

อนึง่ บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสีย่งโดยมีแผนจะเพ่ิมการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศมากขึน้ เพื่อเป็นการลด
ความเสีย่งจากการพึง่พาลกูค้ารายใหญ่อีกทางหนึง่ด้วย 
 

3.7 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ถอืหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอ านาจบริหาร
จัดการบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้
ถอืหุ้นรายอื่นของบริษัท 
บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนะเมลือง 
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน: ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น) โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ทัง้สามกลุม่มีการถือหุ้น
ในบริษัทรวมเป็นจ านวน 209,992,900 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80.83 ของทนุจดทะเบียนและช าระแล้วของ
บริษัท จึงท าให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ 3 ราย มีจ านวนหุ้นเพียงพอที่จะควบคมุมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด 
ไม่ว่าจะเป็นกรณีการแต่งตัง้กรรมการ หรือขอมติในเร่ืองอื่นใดที่จะต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ยกเว้นเร่ืองกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดวา่ต้องมีเสยีง 3 ใน 4 ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
 

นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ยงัเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจดัการบริษัท โดยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทถึง  4 
ทา่น จากทัง้หมด 11 ทา่น จึงมีความเสีย่งจากการท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อ านาจบริหารจดัการอย่างเบ็ดเสร็จ และ
บริหารจัดการไปในทางที่ขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทได้ 
 

ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นและรายย่อยจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองที่ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่เสนอได้   
 

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

ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเสีย่งดงักลา่วขึน้ 
 

3.8 ความเสี่ยงจากการชดใช้ค่าเสยีหายจากผลิตภณัฑ์ (Warranty Claim) 
ตามที่บริษัทมีหน้าที่ในการรับประกนัคณุภาพผลิตภณัฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลกูค้าของบริษัทนัน้ กรณีที่เกิด
ความเสยีหายอนัเนื่องมาจากความบกพร่องของผลติภณัฑ์ของบริษัท ในสญัญาซือ้ขายชิน้สว่นระบใุห้บริษัทต้อง
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ช าระคา่เสียหายที่เกิดจากความบกพร่องนัน้ๆ ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทช าระ
คา่เสยีหายจากผลิตภณัฑ์ ในจ านวนเท่ากบัหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีค าสัง่เป็นที่สดุให้บริษัท
ช าระเงินจ านวนดงักลา่ว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทัง้การท่ีบริษัทต้องร่วม
รับผิดกับผู้ ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หากมีผู้ บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องใน
ผลิตภณัฑ์ของบริษัท  ในแต่ละปีที่ผ่านมาลกูค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภณัฑ์อยู่
บ้าง แต่เป็นจ านวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็น
เหตกุารณ์ปกติของการด าเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ของลกูค้า และ
เทา่ที่ผา่นมาไมเ่คยมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทแตป่ระการใด นอกจากนีบ้ริษัท
ยงัตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ดงันัน้ก่อนการสง่ให้ลกูค้าบริษัทจะท าการตรวจสอบ
คณุภาพของผลิตภณัฑ์อย่างถ่ีถ้วน ทกุๆ เดือนบริษัทจะสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย และทกุๆ 6 
เดือนจะน าผลลพัธ์สรุปรวมไปวางแผนการตรวจสอบและพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ต่อไป ซึ่งบริษัทเช่ือว่าจะ
ช่วยลดความเสีย่งในกรณีที่บริษัทต้องช าระคา่เสยีหายจากผลติภณัฑ์ได้ 

 
3.9 ความเสี่ยงด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายความปลอดภยั สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างชดัเจน ในด้านความ
ปลอดภยัได้ให้ความส าคญักบัทกุขัน้ตอนของกระบวนการผลติ ตัง้แตก่ารออกแบบเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ระบบ
ควบคุมการผลิตและระบบควบคุมการเฝา้ระวงั และสญัญาณเตือนภยัต่างๆ รวมถึงมีการจัดการขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานและปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกบัพนกังานทกุระดบัโดยการจดัฝึกอบรม
ด้านความปลอดภยั และสิง่แวดล้อมเป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่อง ดงัจะเห็นได้จากโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ  
 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้สง่เสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางด้านความปลอดภยัทัง้ในงานและ
นอกงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการบริหารการจดัการความปลอดภยั (Safety-Shop Floor Management: 
S-SFM) กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้นหาจุดเสี่ยงและขจัดอนัตรายก่อนการเร่ิมงาน (Completely 
Check Completely Find out: CCCF) กิจกรรมสร้างวฒันธรรมองค์กรด้านความปลอดภยั (Safety Culture) 
และโครงการมาตรฐานเคร่ืองจกัรด้านความปลอดภยั (Machine Safety Activity) รวมทัง้การเตรียมความพร้อม
และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ การฝึกซ้อมแผน
ฉกุเฉินภาวะสารเคมีหกร่ัวไหล ตลอดจนการจดักิจกรรมการสร้างจิตส านกึด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยันอก
งาน เช่น การรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ ซึ่งผลลพัธ์ของการด าเนินโครงการต่างๆ ท าให้อุบัติเหตุมี
แนวโน้มลดลง การปฏิบตัิตามกฎหมายครบถ้วน บุคลากรพร้อมที่จะปฏิบตัิงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตามเปา้หมายทัง้ด้านคณุภาพ ด้านความปลอดภยั และด้านสิง่แวดล้อมใน
การท างาน 
 

ส าหรับการด าเนินการด้านสิง่แวดล้อม ชุมชน และสงัคมนัน้ บริษัทได้จดัให้มีการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและติดตามคณุภาพอากาศภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามคณุภาพอากาศโดยทัว่ไปในพืน้ที่
ชมุชนโดยรอบ ซึง่มีการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัเข้ามาช่วยในการจดัการด้านสิง่แวดล้อมและปอ้งกนัปัญหามลพิษ 
เช่น การจดัให้มีระบบบ าบดัอากาศที่มปีระสทิธิภาพ อีกทัง้ยงัมีการปรับปรุงประสทิธิภาพและพฒันาทรัพยากรให้
มีประสิทธิผลสงูสดุ ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในการก าจัดของเสีย เช่น จดัตัง้โครงการ 3R เพื่อน าวสัดุที่
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เหลอืใช้กลบัมาหมนุเวียนหรือสร้างมลูคา่โดยการแปรสภาพ โดยมีการน าวสัดเุหลือใช้จากการผลิตสง่ให้ผู้มีสว่น
ได้เสยีน าไปแปรสภาพเพื่อน ากลบัมาใช้ใหม่ การเพิ่มมลูค่าให้กบัวสัดเุหลือใช้โดยน ามาจดัท าเป็นเคร่ืองใช้และ
เคร่ืองอ านวยความสะดวกให้กบับคุลากรภายในบริษัท ตลอดจนการคิดค้นหาแนวทางในการควบคมุปริมาณ
การใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลวในกระบวนการผลติ ซึง่บริษัทได้ร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาชัน้น าเพื่อจดัตัง้เป็นศนูย์
ศกึษาและพฒันาการบริหารจดัการพลงังาน การออกแบบกระบวนการผลิตให้ทนัสมยัและมีความปลอดภยักบั
ผู้ปฏิบตัิงาน ลดการเกิดของเสยี อีกทัง้ยงัสง่ผลให้ผลติภณัฑ์มีคณุภาพสงูขึน้  
 
ทัง้นีบ้ริษัทยังมีความตระหนักถึงภาวะโลกร้อนที่ก าลงัเกิดขึน้ในปัจจุบัน จึงได้มีการใช้พลงังานทดแทนจาก
แสงอาทิตย์ โดยการติดตัง้ Solar Roof Top บริเวณหลงัคาอาคารโรงงานผลติ เพื่อแสดงถึงความมุง่มัน่ในการลด
การปลดปลอ่ยมลพิษจากการด าเนินงานของบริษัท โดยปัจจุบนับริษัทมีการด าเนินการติดตัง้ Solar Roof Top 
ก าลงัผลติไฟฟา้ 945 กิโลวตัต์ (Phase#1) เร่ิมใช้งานตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2562 และอยูร่ะหวา่งด าเนินการติดตัง้ 
Solar Roof Top ก าลงัผลิตไฟฟ้า 1,200 กิโลวตัต์ (Phase#2) คาดว่าจะสามารถเร่ิมใช้งานได้ในเดือนธันวาคม 
2563 
 
นอกจากนีบ้ริษัทได้มีการรณรงค์และสร้างจิตส านึกให้กับพนักงานทุกคนในการตระหนกัถึงความส าคัญของ
สิง่แวดล้อมโดยเร่ิมตัง้แต่สภาพแวดล้อมในการท างานผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5ส. และ Big cleaning 
Day พร้อมทัง้ขยายกรอบแนวคิดไปจนถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนกังานทุก
ระดบัเป็นอยา่งดี  

 
ทัง้นีบ้ริษัทได้ค านึงถงึการด าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยนื บริษัทจึงให้ความส าคัญกบัการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เกดิขึน้ใหม่และอาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคต (Emerging Risk)  
 
3.10 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเป็นเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า 

แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตจะน าเอาระบบไฟฟ้า Electric Vehicle (EV) มาใช้ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่มา
แรงในยคุนี ้คนทัว่โลกหนัมาใช้รถ EV กนัมาก จะสง่ผลให้ตลาดกลุม่ผลติภณัฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมด
ไปในระยะยาว อาทิ สายเบรค สายเกียร์ สายเปิดฝาถังน า้มนั และอื่นๆ ซึ่งรถยนต์บางค่ายได้เร่ิมปรับเปลี่ยน
ออกแบบไปแล้วทัง้ในรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหม่ที่ก าลังจะเปิดตัวในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่
เปลีย่นแปลงไป เพื่อรักษาสว่นแบง่ทางการตลาด บริษัทได้จดัตัง้ทีมวิศวกรเพื่อท าการศึกษาวิจยัผลิตภณัฑ์ใหม่
อยา่งจริงจงั โดยเฉพาะด้านการออกแบบและจดัท าต้นแบบ สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและความ
แม่นย าสูง ซึ่งทีมวิศวกรออกแบบของบริษัทได้มีการพฒันาร่วมกับสถาบนัผู้ ช านาญการในด้านต่างๆ ได้แก่ 
ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (สวทช) ส านกังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั และไฮเล็กซ์ คอปอเรชัน่ เพื่อขยายกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่
ควบคมุด้วยระบบไฟฟ้า รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิดประตขู้างไฟฟ้า (Power Slide Door), ชุดเปิด
ประตหูลงัไฟฟา้ (Power Lift Gate), ชดุควบคมุการเปิดปิดท้ายกระบะ (Tail Gate Absorber) และรางยกกระจก
หน้าตา่งรถยนต์ที่ประกอบส าเร็จกบัชดุประต ู(Integrated Window Regulator or Door Module)  ทางบริษัทได้
ก าหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลกูค้าในกลุม่ผลิตภณัฑ์ใหม่ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจกบักลุม่ลกูค้า
หลกัอนัได้แก่ ผู้ผลติรถยนต์ในประเทศ เป็นต้น นอกจากนีท้างบริษัทยงัมุง่เน้นท่ีจะท าการขยายตลาดในสว่นของ
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ตลาดหลงัการขายทัง้ในและตา่งประเทศ ซึง่ตลาดหลงัการขายนัน้เป็นอีกหนึง่ช่องทางที่จะสามารถน าเทคโนโลยี
หรือนวตักรรมใหม่ๆ ไปน าเสนอ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง เพื่อน าไปสู่การสร้างอุปสงค์ให้
เกิดขึน้ส าหรับสนิค้านัน้ๆ ทัง้นี ้ทางบริษัทมุ่งเน้นที่จะน าเอาความช านาญด้านวิศวกรในการออกแบบผลิตภณัฑ์
และกระบวนการผลติที่ทนัสมยั เข้ามาใช้ในการน าเสนอและมีสว่นร่วม ตัง้แต่เร่ิมต้นพฒันารถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆ 
กับลูกค้า ส าหรับรถรุ่นใหม่ที่ก าลงัจะเปิดตัวในอีก 2-3 ปีข้างหน้า  รวมถึงการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น 
Localize Project เพื่อเป็นแนวทางลดต้นทนุให้กบัคู่ค้าของบริษัทอีกด้วย  จากการใช้ชิน้สว่นที่ผลิตในประเทศ
เป็นหลกัโดยปัจจุบนัมีลกูค้าหลายราย เร่ิมก่อตัง้ R&D center ที่มีบทบาทมากขึน้ในประเทศไทย และด้วย
ความสมัพนัธ์อนัดี จึงท าให้บริษัทมีโอกาสที่จะผลกัดนันโยบายนีไ้ด้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  
 

  3.11 ควำมเสี่ยงด้ำน Digital Transformation 
กระบวนการที่น าเอา Digital Technology มาปรับใช้กบัทุกสว่นของธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตวัต่อการ 
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงยานยนต์เร่ิมใช้ระบบอตัโนมตัิและระบบหุ่นยนต์ 
(Robotics) ในสายการผลิตเพื่อลดปัญหาคณุภาพ ลดต้นทนุ และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่ง
บริษัทได้ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่งโดยสนบัสนนุให้ทีมวิจยัและพฒันา ทีมวิศวกรการผลติของ
เรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)  และองค์กรต่างชาติอื่นๆ เพื่อน าทักษะความรู้มาคิดค้นออกแบบ
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  ตลอดจนการออกแบบสายการผลติแบบอตัโนมตัิ และการน าหุน่ยนต์มาใช้ในสายการผลิต เป็น
ต้น 
 

3.12 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
ปัจจุบนัทัว่โลกก าลงัเผชิญปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ อนัเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ ที่มนษุย์เป็นผู้สร้างขึน้ 
เช่น การก่อสร้างจ านวนมาก การเผาไหม้เชือ้เพลงิ ฯลฯ ซึง่เป็นสาเหตทุี่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภมูิอากาศ 
เนื่องจากท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิ่มมากขึน้ เป็นเหตใุห้เกิดภาวะเรือน
กระจก (Greenhouse Effect) สง่ผลให้อณุหภมูิพืน้ผิวโลกสงูขึน้หรือที่เรียกวา่ ภาวะโลกร้อน (Global Warming)  
 

จากการศกึษาข้อมลูของภาวะโลกร้อนดงักลา่วข้างต้น บริษัทได้มีความตระหนกัถึงการลดมลภาวะที่จะก่อให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจก โดยได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Reduction) 
และน าผลจากการด าเนินกิจกรรม มาจัดท าบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอทวนสอบการปลดปล่อย
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และขอรับการรับรองข้อมลูบญัชีรายการก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พร้อมทัง้ขอขึน้ทะเบียนการแสดงคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร 
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การแสดงข้อมูลคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององค์กรผ่านทาง http://thaicarbonlabel.tgo.or.th 
(ช่วงการรับรองข้อมูลเดือนกันยายน 2562- กันยายน 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.13 ความเสี่ยงจากไวรัสโคโรนา (โควดิ-19) 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) หลายธุรกิจหยดุชะงกั ทัง้ที่ได้รับผลกระทบทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ผลประกอบการลดลงอยา่งเป็นสาระส าคญั หรือบางธุรกิจจ าเป็นต้องปิดกิจการ อีกทัง้ต้อง
ปฏิบตัิตามมาตรการของทางรัฐบาลอย่างเคร่งครัด จากผลกระทบดังกล่าว บริษัทมีความตระหนักถึงความ
ปลอดภยัด้านสขุภาพของพนกังาน ซึ่งต้องยบัยัง้การแพร่ระบาดของโรคในทกุด้าน ผู้บริหารระดบัสงูจึงก าหนด
มาตรการและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยให้พนักงานส่วนส านักงานสามารถ
ปฏิบตัิงานจากที่พกัอาศยัได้ในกรณีฉกุเฉิน โดยบริษัทได้จดัเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี (Application 
Tools) จดัท าคูม่ือการใช้งาน และติดตามผลการปฏิบตัิงานอยา่งใกล้ชิด ใช้ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ของบริษัท
ทกุช่องทาง เพื่อติดตามและแจ้งข่าวสารการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสและสถานการณ์ลา่สดุ ได้แก่ Line @TSC, 
Line Group น้องนิวส์, Line HR & Top section และ GM Talks นอกจากนีม้ีการสื่อสารแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (โรคระบาด) Business Continuity Plan (Disease) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิหากเกิดการ
ระบาดซ า้อีก 

 
ความเสี่ยงต่อการลงทุนต่อผู้ถอืหลักทรัพย์ 

การซือ้หลกัทรัพย์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูกวา่การลงทุนประเภทอื่นๆ แตก็่มีความเสีย่งที่สงูกวา่ นกัลงทนุจึง
จ าเป็นต้องศกึษาความเสีย่งและประเมินความสามารถในการรับความเสีย่งของตนเองก่อนตดัสนิใจลงทนุ 
ความเสีย่งหลกัๆ ในการลงทนุถือหลกัทรัพย์ มีดงันี ้
 

ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซึ่งขึน้อยู่กบัสภาวะการณ์ต่างๆ ทัง้ในและนอกประเทศ และสภาวะ
ดงักลา่วมีผลท าให้ราคาหลกัทรัพย์มีการผนัผวนหรือเปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์ทางสงัคมหรือการเมือง การ
จลาจล การนดัหยดุงาน ปัญหาเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟอ้หรืออตัราดอกเบีย้มีการเปลีย่นแปลง ฯลฯ 
ความเสีย่งจากการด าเนินงานของผู้ออกหุ้น (Company Risk) อาจเกิดจากการบริหารกิจการไมไ่ด้ตามเปา้หมาย 
มีการเปลีย่นแปลงผู้บริหารหรือนโยบายการท าธุรกิจ บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลนแรงงาน หรือมี
การพึง่พาอาศยัลกูค้ารายใหญ่บางรายมากเกินไป  
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ความเสีย่งของอตุสาหกรรม (Industrial Risk) เป็นความเสีย่งที่เกิดเฉพาะกลุม่อตุสาหกรรม ซึง่นกัลงทนุสามารถ
ลดความเสีย่งนีไ้ด้โดยการซือ้หุ้นในหลายๆ กลุม่อตุสาหกรรม แทนการซือ้หุ้นในอตุสาหกรรมเดียว 
 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ                                                                         
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ณ สิน้รอบปีบัญชี  

4.1.1 ทรัพย์สินถาวรหลกั 
บริษัทมีสนิทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการด าเนินงาน และไม่ได้ใช้ในการด าเนินงาน  โดยมีรายละเอียดและมลูค่า
บญัชีสทุธิ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ ประเภททรัพย์สนิ ที่ตัง้ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าบัญชี

สุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

1 
 

 

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

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

 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ 
 

 
85 

142 

 
- 
- 

2 ที่ดินเปลา่ 
- 3 งาน 78 ตารางวา 

 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 

 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ 

 
  4 

 
- 

3 
 

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

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

 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ 
 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ 

 
32 

 
401 

 
- 
 
- 

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

 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ 

 
254 

 
- 

5 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส านกังาน 
- ใช้ในการด าเนินงาน 
 

 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสทิธ์ิ 
 

 
36 

 

 
- 
 

รวม 954  
 

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

บริษัทได้ท าสญัญาฉบบันีก้บัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่  เพื่อสิทธิในการผลิตสายควบคมุและสว่นประกอบของ
สายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และสทิธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า   และ 
“HI-LEX” ส าหรับการผลติและประกอบสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย  
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สญัญาฉบบัดงักลา่วมีอาย ุ7 ปี เร่ิมตัง้แต่วนัที่ 15 กนัยายน 2541 และสามารถต่อสญัญาได้คราวละ 1 ปี 
หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ นอกจากนีส้ญัญาดงักลา่วก าหนดวา่ในระหว่างอายขุองสญัญา บริษัท
จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ ในจ านวนร้อยละ 2 ของรายได้สทุธิจากการขาย
สายควบคมุและสว่นประกอบของสายควบคมุทัง้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ทัง้นีร้ายได้สทุธิดงักลา่วคิด
จากยอดขายสายควบคมุและสว่นประกอบของสายควบคมุทัง้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ หกัด้วยคา่บรรจุ
หีบห่อ เบีย้ประกันภยั ค่าขนสง่ ค่าจัดเก็บผลิตภณัฑ์ สว่นลดทางการค้า ภาษีขายที่บริษัทต้องจ่าย และ
มลูคา่วตัถดุิบและชิน้สว่นทัง้หมดที่ซือ้จากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่  

 

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

 

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

บันทึกดังกล่าวเป็นบันทึกแสดงเจตนาของทัง้สามฝ่ายในการร่วมเสนอตัวเป็นผู้ ผลิตสายควบคุมและ
ชิน้สว่นประกอบรถกระบะภายใต้ช่ือโครงการ T6 ของฟอร์ด/ออโต้อลัลายแอนซ์ 
 

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

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

4.1.3 เคร่ืองหมายการค้า 
บริษัทมีเคร่ืองหมายการค้าที่เป็นของบริษัทที่ใช้ในการผลิตและจัดจ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ และชุดควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 เพียงเคร่ืองหมาย
การค้าเดียว คือ  
 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2563 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทท่ีเก่ียวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จ ากดั โดยถือหุ้น
ในสดัสว่นร้อยละ 6.28 คิดเป็นมลูคา่เงินลงทนุตามราคาทนุรวม 25.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.18 ของสินทรัพย์
รวมของบริษัท ทัง้นี ้นโยบายในการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องเพิ่มเติมของบริษัทจะ
เน้นธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่องกับผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอตัราผลตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นท่ีบริษัทจะได้รับจากการลงทนุเป็นส าคญั เพื่อเป็นการสนบัสนนุและสง่เสริมธุรกิจของบริษัท  
 
บริษัทมีเปา้หมายที่จะลงทนุรวมทัง้หมดในสดัสว่นไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทนุ
จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจการอนมุตัิ  
และในการก ากบัดแูลงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องนัน้ บริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นจะแต่งตัง้
ผู้จดัการฝ่ายการบญัชีเป็นผู้แทนบริษัทไปร่วมในการประชมุในฐานะผู้ ถือหุ้น และผู้แทนบริษัทมีหน้าที่ในการออก
เสยีงในท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กบัลกัษณะและ
อตัราสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
 

4.3 การประเมินทรัพย์สนิ 
    - ไมม่ี – 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย                                                                        
- ไมม่ี – 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน                                                                            
6.1 ข้อมูลทั่วไป 

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

กระจกหน้าตา่งรถยนต์ โดยจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ให้แก่ผู้ผลติรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์
หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ ผลิตชิน้ส่วนรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ในตา่งประเทศ 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ : เลขที่ 700/737 หมูท่ี่ 1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง  
และโรงงาน     จงัหวดัชลบรีุ 20160 
เว็บไซต์บริษัท  : www.thaisteelcable.com 
โทรศพัท์  : (038) 447 200 – 10 
โทรสาร  : (038) 185 025 
ทนุจดทะเบียน  : 268,500,000 บาท  
ทนุช าระแล้ว   : 259,800,000 บาท 
ชนิดของหุ้น   : หุ้นสามญั 
 

 ข้อมลูที่บริษัทถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 10 ขึน้ไป 
บริษัทมิได้ถือหุ้นใดๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น 

  

 ข้อมลูของบคุคลอ้างองิอื่นๆ 
   นายทะเบียน บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

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

 นางพนูนารถ  เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 5238 

 นายกฤษดา  เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4958 

 นางสาววิสสตุา  จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3853 

               ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
-ไมม่ี- 
 

6.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 
-ไมม่ี- 

http://www.thaisteelcable.com/
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น                 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  
บริษัทมีทนุจดทะเบียน 268,500,000 บาท เรียกช าระแล้ว 259,800,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 259,800,000 หุ้น  
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

บริษัทไมม่ีหุ้นประเภทอื่นท่ีมีสทิธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบริุมสทิธิ หรือโครงการออก และเสนอขาย
หุ้น หรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพให้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุซึง่เป็นคนตา่งด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสาร
แสดงสทิธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลกัทรัพย์ 
 

7.2 ผู้ถอืหุ้น 
7.2.1 รายชื่อผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มดีงันี ้ 

ล าดับที่ ผู้ถอืหุ้น 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวน 259,800,000 บาท 
จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุม่จฬุางกรู        108,602,200       41.80 
2 ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชัน่ 70,000,000 26.94 
3 กลุม่พฒันะเมลอืง         31,390,700        12.08 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 12,531,800          4.82 
5 นายไชยทศัน์ ไชยพิภทัรสขุ      6,500,000          2.50 
6 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 5,378,800 2.07 
7 นายด ารงค์  กลุธนพงศ์ 5,300,000 2.04 
8 น.ส.วราภรณ์  สงฆ์ประชา 2,105,500 0.81 
9 นายเทวารักษ์  วีระวฒักานนท์ 1,930,900 0.74 
10 พลอากาศตรีพิทกัษ์ วีระวฒักานนท์ 1,750,000 0.67 
11 น.ส.ดวงพร  วีระวฒักานนท์ 1,665,500 0.64 
12 น.ส.พรเพ็ญ  วีระวฒักานนท์ 1,511,000 0.58 
13 นางสมุิตรา  ด ารงกิจชยัพร 1,500,000 0.58 
14 นายรุ่งกาล   ไพสฐิพานิชตระกลู 1,225,600 0.47 
15 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยอื่นๆ 8,408,000 3.26 
 รวม 259,800,000 100 
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หมายเหต:ุ  1)  กลุม่จฬุางกรู ประกอบด้วยกลุม่ผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ที่เก่ียวข้องทัง้หมด 4 ราย ได้แก่ 
- นายสรรเสริญ จฬุางกรู ถือหุ้นจ านวน  83,115,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  31.99 ของทนุช าระแล้ว  
- นายทวีฉัตร จฬุางกรู ถือหุ้นจ านวน 21,294,700  หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 8.20 ของทนุช าระแล้ว 
- นายกรกฤช จฬุางกรู ถือหุ้นจ านวน 4,000,000  หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 1.54 ของทนุช าระแล้ว  
- นายอภิชาติ จฬุางกรู ถือหุ้นจ านวน 192,500  หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ    0.07 ของทนุช าระแล้ว 

 
2) ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่  (ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563) ประกอบด้วย  

    1. Teraura Investment Co., Ltd.    ถือหุ้นร้อยละ 24.09  
    2. Teraura Scholarship Foundation    ถือหุ้นร้อยละ   4.08  
   3. JP Morgan Chase Bank     ถือหุ้นร้อยละ   3.67  
   4. BBH For Fidelity Low‟Priced Stock Fund    ถือหุ้นร้อยละ   3.55  
   5. Nippon Life Insurance Company    ถือหุ้นร้อยละ   3.30  
   6. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.    ถือหุ้นร้อยละ   3.09  
   7. State Street Bank and Trust Company    ถือหุ้นร้อยละ   2.97 
   8. NISHIKAWA RUBBER Co., Ltd.     ถือหุ้นร้อยละ   2.71 
   9. Japan Trustee Services Bank, Ltd.     ถือหุ้นร้อยละ   2.47  

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

3) กลุม่พฒันะเมลือง ประกอบด้วยกลุม่ผู้ ถือหุ้นนามสกลุเดียวกนัและผู้ที่เก่ียวข้องทัง้หมด 3 ราย ได้แก ่
- นายสนัต ิ พฒันะเมลือง   ถือหุ้นจ านวน  10,602,400 หุ้น  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ   4.08   ของทนุช าระแล้ว 
- นายสริศ พฒันะเมลือง   ถือหุ้นจ านวน 10,592,000 หุ้น  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ   4.08  ของทนุช าระแล้ว                                                        
- นางสาวสิริณา    พฒันะเมลือง   ถือหุ้นจ านวน 10,196,300  หุ้น  คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ   3.92 ของทนุช าระแล้ว 

 

ข้อจ ากดัการถือหุ้นของชาวตา่งชาติ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้ว 
โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชาวตา่งชาติมีจ านวนร้อยละ 27.10 
 
การถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 48.35 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 
 
ข้อตกลงระหวา่งผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
ไมม่ีข้อตกลงระหวา่งกนั และไมม่ีเร่ืองที่มีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท 
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7.2.2 การถอืครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

การถอืครองหุ้น  
(จ านวนหุ้น) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

ตนเอง 

คู่สมรสและ
บุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

1 นายสรรเสริญ     จฬุางกรู ประธานกรรมการ 83,115,000 0 

2 นายมากาโต       เทราอรุา กรรมการ 0 0 

3 นายทวีฉตัร        จฬุางกรู กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 21,294,700 0 

4 นายวฒุิภมูิ         จฬุางกรู กรรมการ 0 0 

5 นายสริศ             พฒันะเมลอืง กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 10,592,000 0 

6 นายสนัติ            พฒันะเมลอืง กรรมการ 10,602,400 0 

7 นายฮาจิเมะ        คาโตะ กรรมการ/ผู้จดัการทัว่ไป (สว่นงานวิจยัและพฒันา) 0 0 

8 นายปริญญา       ไววฒันา กรรมการอิสระ  0 0 

9 นายอภินนัท์        ณ ระนอง กรรมการอิสระ 0 0 

10 นายฉตัรชยั         เอียสกลุ กรรมการอิสระ 0 0 

11 นายวีรวฒัน์        ขอไพบลูย์ กรรมการอิสระ 0 0 

12 นางสาวสริิณา     พฒันะเมลอืง 
ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส 

 (สว่นงานบริหารธุรกิจ และสว่นงานจดัหา) 
10,196,300 0 

13 นางสาวภทัรา     ชยัยศบรูณะ 
ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส  

(สว่นงานปฏิบตัิการธุรกิจ และสว่นงานวิจยัและพฒันา) 
0 0 

14 นางกสติา           พิทกัษ์สงคราม ผู้จดัการทัว่ไป (สว่นงานบริหารธรุกิจ) 0 0 

15 นายจกัรรัตน์       มีสาวงษ์ ผู้จดัการทัว่ไป (สว่นงานจดัหา) 100 0 
 

 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อื่น  

- ไมม่ี - 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัเงินส ารองต่างๆ  ทกุประเภท
ตามที่ได้กลา่วไว้ในข้อบงัคบัและตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใดและการจา่ยเงินปันผลนัน้จะไมม่ผีลกระทบตอ่
การด าเนินงานปกตขิองบริษัทอยา่งมีสาระส าคญั และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยการจ่ายเงิน
ปันผลให้กระท าใน 1 เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติหรือวนัที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็น
หนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ 
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รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 0.50 1.00 1.00 0.80 0.50 
2. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 129,900,000 259,800,000 259,800,000 207,840,000 129,900,000 
3. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) 157.72 118.11 103.56 118.09 94.68 

 

8. โครงสร้างการจัดการ                           

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

 
8.1  คณะกรรมการบริษัท 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทระบวุ่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสองคน (12) 
คน  โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะ
เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
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ทัง้นีบ้ริษัทไม่มีการกีดกนัทางเพศ รวมทัง้ในการด าเนินกิจการนัน้ กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ และข้อบังคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ระมัดระวงั รักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท และมอบหมายให้ผู้บริหารบริษัทปฏิบตัิงานแทนตามอ านาจอนมุตัิ  
 
คณะกรรมการบริษัทตามหนงัสอืรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวนัท่ี  11 มิถนุายน 2563  มีจ านวน 11 ทา่น ประกอบด้วย 

 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร  จ านวน  3 ทา่น 
 กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร  จ านวน  4 ทา่น 
 กรรมการท่ีเป็นอิสระ จ านวน  4 ทา่น  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การ
เข้าร่วมประชุม 

1 นายสรรเสริญ จฬุางกรู ประธานกรรมการ (ไมเ่ป็นผู้บริหาร) 6 4 
2 นายสริศ          พฒันะเมลอืง กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6 6 

3 นายมากาโต เทราอรุา กรรมการ (ไมเ่ป็นผู้บริหาร) 6 0 
4 นายทวีฉตัร   จฬุางกรู กรรมการ 6 3 
5 นายวฒุิภมูิ   จฬุางกรู กรรมการ (ไมเ่ป็นผู้บริหาร) 6 1 
6 นายสนัต ิ พฒันะเมลอืง กรรมการ (ไมเ่ป็นผู้บริหาร) 6 5 
7 นายฮาจิเมะ        คาโตะ กรรมการ 6 6 
8 นายปริญญา ไววฒันา กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

6 6 

9 นายอภินนัท์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

6 6 

10 นายฉตัรชยั  เอียสกลุ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

6 6 

11 นายวีรวฒัน์  ขอไพบลูย์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

6 6 

กรรมการที่ออกระหวา่งปี: ไมมี่ 
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กรรมการอิสระ 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของสว่นราชการ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนยั
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนญุาตต่อ
ส านกังาน 
 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เชา่อสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ ยืมค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้านบาท
ขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียว
โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทและไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ี
มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
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ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
 
ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
 

 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าดงักลา่ว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการ
บริษัทท่ีแสดงวา่ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่
และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีใ้นหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการอิสระด้วย 

ก. ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข. เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

 
 เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) ค าวา่ “หุ้นสว่น” หมายความวา่ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากส านกังานสอบบญัชี หรือ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) 
ในนามของนิติบคุคลนัน้  

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท 
นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือ นายวุฒิภมูิ จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือช่ือร่วมกับ นายสริศ  
พฒันะเมลอืง หรือ นายสนัติ พฒันะเมลอืง หรือ นายฮาจิเมะ คาโตะ รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษัท หรือ 
นายสริศ พฒันะเมลอืง หรือ นายสนัติ พฒันะเมลือง ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายฮาจิเมะ คาโตะ และประทบัตราส าคญัของ
บริษัท 
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8.2 ผู้บริหาร 
รายชื่อและต าแหน่งของผู้บริหาร   

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายทวีฉตัร          จฬุางกรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2 นายสริศ              พฒันะเมลอืง กรรมการผู้จดัการ  
3 นางสาวสริิณา      พฒันะเมลอืง ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส (สว่นงานบริหารธุรกิจ และสว่นงานจดัหา) 
4 นางสาวภทัรา       ชยัยศบรูณะ ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส (สว่นงานปฏิบตัิการธุรกิจ และสว่นงานวิจยั

และพฒันา) 
5 นายฮาจิเมะ          คาโตะ ผู้จดัการทัว่ไป (สว่นงานวจิยัและพฒันา) 
6 นางกสติา              พิทกัษ์สงคราม ผู้จดัการทัว่ไป (สว่นงานบริหารธรุกิจ) 
7 นายจกัรรัตน์          มีสาวงษ์ ผู้จดัการทัว่ไป (สว่นงานจดัหา) 
8 นางสาวพิมพ์ลภสั  ชาญสมิง ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 ผู้บริหาร หมายความวา่ ผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบัต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา รวมถึงผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบญัชี (ผู้บริหารล าดบัที่ 1-8 เป็นผู้บริหารภายใต้
นิยามดงักลา่ว) 

 
8.3  เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
  8.3.1 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นางกสิตา พิทักษ์สงคราม ท าหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551 โดยมี
คณุสมบตัิ ขอบเขต และหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้
คณุสมบตั ิ
อ้างอิงจากกฎหมายมิได้ก าหนดคุณสมบตัิของเลขานุการบริษัทไว้ จึงถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องดูแล
รับผิดชอบให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบตัิหน้าที่ โดยเลขานกุารบริษัทซึ่งเป็นลกูจ้างของ
บริษัทมิสามารถรับหน้าที่เลขานกุารบริษัทในบริษัทอื่นๆ แตอ่าจรับหน้าที่เลขานกุารบริษัทในบริษัทยอ่ยได้ 
ขอบเขตและหน้าที่  
บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทท าหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ท าหน้าที่ดูแลและ
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง สนบัสนนุให้ด าเนินการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี พร้อม
ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.)  โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัท
ก าหนด ดงันี ้ 
1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มี

การปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ  
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่

เก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการให้มีการปฎิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท  
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3. จัดการประชุมผู้ ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพึ ง
ปฎิบตัิตา่งๆ  

4. บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตาม
มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  

5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เก่ียวข้องตามระเบียบและข้อก าหนดของกลต.  และ
ตลท. 

6. จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ  
(ข) หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท  
(ค) หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
8. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด  
9. จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการที่ดีให้กบักรรมการ 

ผู้บริหาร และพนกังาน  
10. ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของบริษัท 
11. เร่ืองอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
8.3.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นางสาวพิมพ์ลภสั ชาญสมิง ท าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท า

บญัชี โดยมีคณุสมบตัิอ้างอิงตามข้อก าหนดของส านกังานกลต.และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร ***  ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
สอดคล้องกบัภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกบับริษัทท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกนั ดงันี ้
 
8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

(1) คา่ตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเทา่นัน้) 
   คา่ตอบแทนกรรมการ แบง่เป็นดงันี ้

 คา่เบีย้ประชมุ (ตอ่ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุ) ในอตัราเดียวกบัปี 2562 คือ 
- ประธานกรรมการบริษัท   เป็นเงิน 35,000 บาท 
- กรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ย เป็นเงิน 25,000 บาท 

 จ่ายบ าเหน็จกรรมการบริษัท ในอตัราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการด าเนินงานปี 2562 
ทัง้นี ้บริษัทได้ขออนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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คา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบคุคล ในปี 2563 มีรายละเอียดดงันี ้     

รายช่ือ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการ 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

รวม 

1. นายสรรเสริญ  จฬุางกรู ประธานกรรมการ            96,250    354,272.73 450,522.73 

2. นายสริศ พฒันะเมลือง กรรมการ 112,500    354,272.73 466,772.73 

3. นายมากาโต  เทราอรุา กรรมการ -    354,272.73 354,272.73 

4. นายทวีฉตัร จฬุางกรู กรรมการ 37,500    354,272.73 391,772.73 

5. นายวฒิุภมิู        จฬุางกรู  กรรมการ 43,750    354,272.73 398,022.73 

6. นายฮาจิเมะ      คาโตะ กรรมการ 112,500    354,272.73 466,772.73 

7. นายสนัติ           พฒันะเมลือง  กรรมการ 87,500    354,272.73 441,772.73 

8. นายอภินนัท์   ณ ระนอง กรรมการอิสระ 112,500 87,500 43,750 37,500 354,272.73 635,522.73 

9. นายปริญญา   ไววฒันา กรรมการอิสระ 112,500 87,500 43,750 37,500 354,272.73 635,522.73 

10. นายฉัตรชยั    เอียสกลุ กรรมการอิสระ 112,500 87,500 43,750 37,500 354,272.73 635,522.73 

11. นายวีรวฒัน์   ขอไพบลูย์ กรรมการอิสระ 112,500 87,500 43,750 37,500 354,272.73 635,522.73 

รวม 904,000 350,000 175,000 150,000 3,897,000.03 5,512,000.03 

 

คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหาร*** ของบริษัท 

ค่าตอบแทน 
ปี 2562 

จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
ปี 2563 

จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนสัและอื่น ๆ 87.00 (จ านวน 19 ราย) 85.42 (จ านวน 19 ราย) 

 
(2) คา่ตอบแทนผู้บริหาร*** 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนมีนโยบายให้ปรับคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
ประจ าปี 2563 ในอตัรา 5% ของอตัราในปีก่อนหน้า  

 คา่ตอบแทนของผู้บริหาร***  ระดบัรองลงไป ขึน้อยูก่บัดลุยพินจิของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายคา่ตอบแทนประกอบด้วยคา่ตอบแทนเงินเดือนและโบนสัให้กบัผู้บริหาร*** จ านวน 19
ราย รวมทัง้สิน้ 85.42 ล้านบาท 
 
ทัง้นีใ้นปี 2563 พนกังานตัง้แต่ระดบัผู้จดัการขึน้ไป ไม่ได้รับการปรับขึน้เงินเดือน อนัเนื่องมาจากสภาวะความ
ผนัผวนทางเศรษฐกิจและประมาณการรายได้ของบริษัทท่ีมีแนวโน้มลดน้อยลง 
 

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 คา่ตอบแทนอื่นของกรรมการ 
- ไมม่ี ‟ 
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 คา่ตอบแทนอื่นของผู้บริหาร*** 
 เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษัทได้จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ โดยพนกังานจ่ายสมทบในอตัราสว่นร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือน และ

บริษัทสมทบให้ในอตัราเท่ากนั โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหาร
ทัง้หมด รวมทัง้สิน้ 533,072.93 บาท 

 เงินประกนัสงัคม 
 ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินประกนัสงัคมส าหรับผู้บริหารทัง้หมด รวมทัง้สิน้ 65,850 บาท 

 

*** ผู้บริหารของบริษัทที่นับต่อจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้ จัดการ, 
ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุสและผู้จดัการทัว่ไปทกุราย และผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 

 

8.5 บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)            
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563  บริษัทมีพนกังานทัง้สิน้จ านวน 616 คน และมีพนกังานชัว่คราวที่จ้างผ่านบริษัทรับเหมา
จ้างแรงงานอีกจ านวน 435 คน โดยสามารถแบง่แยกตามประเภทผลติภณัฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

 
ธุรกิจ 

30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2563 
พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ชั่วคราว 

พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ชั่วคราว 

พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ชั่วคราว 

 สายควบคมุรถยนต์ 266 213 254 202 180 154 

 สายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 81 26 79 26 48 56 

 ชดุควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 16 29 15 34 13 55 

 สว่นกลาง 528 152 516 160 375 170 

รวมจ านวนพนักงาน 891 420 864 422 616 435 
 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมนัียส าคัญ 
- ไมม่ี -  

 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะเวลา 3 ปี 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายอยา่งมีนยัส าคญัที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ 
 
ผลตอบแทนพนักงาน 
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบัพนกังานของบริษัททัง้หมดในปี 2563 (ไม่รวมสว่นของคณะผู้บริหาร) รวมเป็นเงิน 359.59 ล้าน
บาท ประกอบด้วย 

-  เงินเดือน คา่ลว่งเวลา และโบนสัประจ าปี รวมเป็นเงิน 296.12 ล้านบาท 
-  คา่ตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยคา่รักษาพยาบาล คา่รถรับ-สง่พนกังาน คา่เคร่ืองแบบ เงินสมทบกองทนุทดแทน 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ คา่ใช้จ่ายประกนัสงัคม คา่อบรมสมัมนา คา่ประกนัชีวิตและประกนัสขุภาพ ค่า
สวสัดิการอื่นๆ) รวมเป็นเงิน 14.12 ล้านบาท 

-  คา่แรงของพนกังานชัว่คราว รวมเป็นเงิน 49.35 ล้านบาท 
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นโยบายด้านการพฒันาบคุลากร 
บริษัทให้ความส าคญัในการพฒันาบคุลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกนั”  บริษัทสนบัสนนุให้มี
การพฒันาบคุลากรทกุระดบัอยา่งทัว่ถึงและตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลเุป้าหมาย
ทางธุรกิจ ซึง่บคุลากรทกุคนจะได้รับการพฒันาตามสายงานของตนเอง เพื่อให้เติบโตพร้อมกบัองค์กรอย่างยัง่ยืน โดย
ในปีที่ผา่นมาจ านวนชัว่โมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมของพนกังานอยูท่ี่ 5.31 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี  
 

จัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ  

บริษัทได้พฒันาความสามารถและทกัษะในการปฏิบตัิงานให้พนกังาน เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างมืออาชีพ  
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีการเปิดโอกาสให้เรียนรู้และพัฒนาในสายงานอื่นๆ มีการสนับสนุนให้พนักงานมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลาย รวมถึงมีการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ือง
การก ากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาที่ยัง่ยืนอีกด้วย นอกจากนีย้งัสนบัสนุนให้พนกังานได้เข้ารับการอบรมกับ
สถาบนัภายนอก เพื่อแลกเปลีย่นและน าความรู้มาสร้างคณุคา่ให้กบัองค์กรตอ่ไป 
 

ภาพรวมการพฒันาบคุลากร 
ภาพรวมการพัฒนาบุคลากรบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงแผนการพฒันาบุคลากร
เพื่อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจและนวตักรรมในปัจจุบนั โดยวางแผนการพฒันาบคุลากรตัง้แต่พนกังาน
เร่ิมงานใหม่เพื่อให้พนกังานสามารถปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมการท างานในองค์กร (On the Job training) การ
พฒันาบคุลากรตามเส้นทางการพฒันาบคุลากรตามสายอาชีพ และการพฒันาบคุลาการตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ     
 เส้นทางการพฒันาบคุลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map) 
 ด้วยกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้การพฒันาบุคลากรสอดคล้องกับการ

ด าเนินธุรกิจในปัจจบุนั บริษัทจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนงานเส้นทางการพฒันาบคุลากรตามสายอาชีพในการ
พฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบคุลากรและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

 

 การประเมินประสทิธิภาพหลงัการฝึกอบรม (Training Effectiveness Evaluation) 
 เพื่อให้การพฒันาบคุลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างความมัน่ใจในการน าความรู้ที่ได้รับจากการ

พฒันาตามสายอาชีพมาประยุกต์ใช้ในการท างาน บริษัทจึงมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพหลงัการฝึกอบรม 
รวมถึงการติดตามประสทิธิภาพในการท างานอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อวิเคราะห์ประสทิธิผลในแตล่ะหลกัสตูร 

 

 การประเมินขีดความสามารถของพนกังาน (Skill Matrix) 
 เพื่อให้การพฒันาบคุลากรเป็นไปตามเส้นทางการพฒันาบคุลากร บริษัทจึงก าหนดการประเมินขีดความสามารถ

ของบุคลากรเพื่อให้ทราบศักยภาพและระดับความสามารถของบุคลากรแต่ละท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับ
เส้นทางการพฒันาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map) จึงมัน่ใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทมีความ
เช่ียวชาญ พร้อมที่จะเติบโตไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและพร้อมที่จะพฒันาองค์กรให้ก้าวไปสู่
ระดบัสากล 

 

 
ทัง้นีน้โยบายการอบรมพฒันาบคุลากรของบริษัทมุง่เน้นการพฒันาตามเส้นทางการพฒันาบคุลากรตามสายอาชีพและ
มุง่เน้นการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบคุลากรพร้อมที่
จะช่วยพฒันาองค์กรให้ก้าวไปสูร่ะดบัโลกได้ 
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นโยบายการดแูลคา่ตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน 
บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนจดัให้มีสวสัดิการตา่งๆ เกินกวา่ที่กฏหมายก าหนด เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ตรวจสขุภาพพนกังาน เงินค่า
เกษียณอายงุาน เบีย้ขยนั คา่ครองชีพ เงินคา่ท าศพ คา่ท างานในกะกลางคืน คา่ระดบังาน เบีย้ขยนัรายเดือน คา่อาหาร 
ประกนัสขุภาพและประกนัอบุตัิเหต ุมีการสง่เสริมให้จดักิจกรรมอยา่งตอ่เนื่อง ให้พนกังานได้ผอ่นคลายจากการท างาน 
และได้ใช้เวลาท ากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั เพื่อสง่เสริมให้พนกังานมีความรักความผกูพนัตอ่องค์กรในระยะยาว  

 
บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสงัคมของผู้ ใช้แรงงาน มีการปฏิบัติตาม
กฏหมาย กฏระเบียบที่เก่ียวข้องกบัการรับสมคัรและจ้างงานทุกประการอยา่งเคร่งครัด โดยบริษัทได้ก าหนดโครงสร้าง
เงินเดือนส าหรับพนกังานทกุระดบัและทกุสายงานอยา่งชดัเจน และมีการปรับขึน้ตามผลการปฏิบตัิงานของพนกังานใน
แตล่ะปี 
 
นโยบายคา่ตอบแทนพนกังาน 
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน โดยในระยะสัน้มีการก าหนดเป้าหมายการท างานของพนกังานและของ
บริษัทในแตล่ะปีไว้ การจ่ายคา่ตอบแทนจะสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิงานจริงที่เกิดขึน้ในปีนัน้ๆ  

 
ส าหรับในระยะยาว บริษัทมีการจดัท าแผนการบริหารการเติบโตในต าแหน่งงานไว้ลว่งหน้า 5 ปี โดยมีแผนการพฒันา
พนกังานเป็นรายบคุคลรองรับการเติบโตดงักลา่ว ซึง่การจ่ายคา่ตอบแทนก็จะสอดคล้องกบัแต่ละต าแหน่งงาน ผลการ
ปฏิบตัิงานจริงที่เกิดขึน้ และนโยบายของบริษัทท่ีก าหนดไว้ 

 
การน าผลการประเมินการท างานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้บริหารระดบัสงู มาเช่ือมโยงใช้กับการก าหนด
คา่ตอบแทน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ผลตามเปา้หมายการด าเนินงานของบริษัท และผลส ารวจ
คา่ตอบแทนในธุรกิจประเภทเดียวกนั ทัง้นีต้วัชีว้ดัจะครอบคลมุการด าเนินงานเพื่อบรรลเุปา้หมายทางธุรกิจควบคูไ่ปกบั
เปา้หมายด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม 
การประเมินผลและคา่ตอบแทน 
บริษัทได้มีการก าหนดให้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี โดยใช้ Performance Management System 
โดยมีมาตรฐานการประเมินปีละสองครัง้ และมีเกณฑ์การประเมินผลที่ชดัเจน ดงันี ้
 

ต าแหน่ง KPI/OKR Competency 

พนกังาน 80 20 

เจ้าหน้าที ่ 50 50 

หวัหน้าแผนก  60 40 

ผู้จดัการขึน้ไป 70 30 
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ผลการประเมินท่ีได้จะถกูน ามาใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนให้กบัพนกังานและผู้บริหารของบริษัท โดย
มีการแบง่ระดบัการพิจารณาไว้ ดงันี ้
ผลรวมคะแนนจากการประเมนิ ระดับเกรด อัตราการปรับค่าตอบแทน 

90 - 100 A 

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

 
นอกเหนือจากการใช้ Performance Management System ในการก าหนดค่าตอบแทนแล้ว การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานยงัมีคณุคา่ตอ่กระบวนการพฒันางาน กลา่วคือ สามารถน ามาเป็นแนวทางในการท าแผนพฒันาบคุลากรให้
มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกบัแนวทางการเติบโตของบริษัท ได้อยา่งเหมาะสม ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. พิจารณาผลการประเมินคณุลกัษณะ (Competency) และดชันีชี้ว้ดัการท างาน (KPIs/OKRs) เพือ่การพฒันา  
2. เลอืก Competency ที่จะพฒันาจ านวน 2 Competency โดยพิจารณาจากระดบัความส าคญัตอ่พนกังาน/ผู้บริหาร 

และระดบัความส าคญัตอ่งาน 
3. เลอืกแนวทางในการพฒันาและวธีิในการพฒันาในตวัอยา่งกิจกรรมและวิธีการพฒันา โดยเลอืกวิธีในการพฒันาไม่

เกิน 3 วิธีส าหรับ Competency แตล่ะตวั 
4. จดัท าแผนการพฒันารายบคุคล โดยการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มประเมินผลงาน 
 

8.6  ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่เห็นชอบด้าน

กฎหมาย ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
2. พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน

จ ากดั พ.ศ.2535 และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่
เก่ียวข้อง ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ 

3. พิจารณาคดัเลือกบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ.2535 และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่
เก่ียวข้อง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระของบริษัทตอ่ไป 

4. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

5. พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้บริหารโดยพิจารณาจากบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการผู้จดัการ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอ านาจให้กรรมการผู้จัดการท าหน้าที่แทนบริษัท เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทตามปกติ 
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6. พิจารณาอนมุตัิการก าหนดโครงสร้างการจดัการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ  
7. คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท

ได้ 
8. พิจารณาแตง่ตัง้หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด

แทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 
9. พิจารณาอนุมตัิการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลกัในการลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้อง 
10. พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้และ

รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 
11. พิจารณาอนมุตัิเร่ืองที่มีสาระส าคญั เช่น นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ การเข้าท ารายการระหว่างกนัของ

บริษัท รายการที่เก่ียวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบงัคบั 
และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12. พิจารณาอนมุตัิเร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
13. พิจารณาอนมุตัิให้ความเห็นชอบเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1)  นโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การท าธุรกิจ เปา้หมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษัท  
(2)  ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบริษัท เทียบกบัแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ม

ระยะตอ่ไปของปี 
(3)  การลงทนุในโครงการท่ีไมม่ีในงบประมาณประจ าปีหรือตามอ านาจการอนมุตัิ 
(4)  การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทนุโครงการที่ได้รับอนุมตัิไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทนุอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน

โครงการรวมเกินร้อยละ 10 
(5)  การซือ้และจ าหน่ายสินทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาด    

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีมีมลูคา่เกินจ านวนที่มอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารตามอ านาจการอนมุตัิ              
(6)  การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อนัมีผลกระทบที่ส าคญัต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ิน ยทุธศาสตร์การ

ท าธุรกิจ และช่ือเสยีงของบริษัท 
(7)  การท าสญัญาใดๆ ที่ไมเ่ก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติ และสญัญาที่เก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติที่มีความส าคญั                     
(8)  การท ารายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัท บริษัทร่วมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั สว่นที่ไม่เข้าข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
(9)  ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทนุของบริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกิน 1.5 : 1 
(10) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
(11) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยส าคัญเก่ียวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายใน 
(12) การวา่จ้างผู้บริหารระดบัสงู 
(13) การก าหนดและการเปลีย่นแปลงอ านาจอนมุตัิที่มอบให้ผู้บริหารระดบัสงู 
(14) การเสนอแตง่ตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการ และเลขานกุารบริษัท 
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(15) การมอบอ านาจหน้าที่ให้กรรมการผู้จดัการ ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอ านาจหน้าที่ดงักล่าว ต้องไม่ขดักบักฎเกณฑ์ข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(16) การแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
(17) การจดัให้มีและก ากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
(18) การปรับปรุง เปลีย่นแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดบักรรมการผู้จดัการขึน้ไป 
(19) การด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท      

 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 
1. ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท   
2. ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และควบคมุการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบั และระเบียบที่ก าหนดไว้ 
3. เสริมสร้างมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการ 
4. ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ 
5. ดแูลให้การติดตอ่สือ่สารระหวา่งกรรมการและผู้มีสว่นได้เสยีเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตและอ านาจหน้าที่อ้างอิงตามกฎบตัร
ของบริษัทท่ีได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว  
(รายละเอียดเพิ่มเติมที ่https://www.thaisteelcable.com/th/กฎบตัร) 

 
ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จดัการ ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส และผู้จดัการทัว่ไป 

 
ฝ่ายบริหาร มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบงัคบั
ของบริษัท ทัง้นีก้ารมอบอ านาจดงักลา่วต้องไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ฝ่ายบริหารสามารถอนมุัติรายการ
ที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท 
หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ /หรือที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื่อพิจารณารายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามปกติ ธุรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตชดัเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ได้ดงันี ้
1.  รับผิดชอบดแูลการบริหารงานทัว่ไปท่ีมีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
2.  บริหารกิจกรรมภายในของบริษัท รวมทัง้ก าหนดระบบการบริหารงานด้านตา่งๆ ของบริษัท 
3.  วางแผนและก าหนดโครงการด้านตา่งๆ ของบริษัท 
4.  ก าหนดนโยบายตา่งๆ ของบริษัท เพื่อการประกอบธุรกิจโดยปกติ 
5.  ก าหนดโครงสร้างในการบริหารองค์กรร่วมกบัคณะกรรมการบริษัท 
6.  บงัคบับญัชา ประสานงาน ติดตามการปฏิบตัิการ การก าหนดหนว่ยงานและก าหนดต าแหนง่หน้าที่ ก าหนดความ  
     รับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่การบริหารงาน โดยค านงึถึงความเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
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7.  ก าหนดแนวทางส าหรับการควบคมุการบริหารที่รัดกมุและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการปฏิบตัิการที่บรรลเุปา้หมายอยา่ง 
     มีประสทิธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายบริษัท 
8.  ด าเนินกิจการและบริหารงานประจ าวนัของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เปา้หมาย ข้อบงัคบั และระเบียบ 
     บริษัทท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด  
9.  ด าเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิอยา่ง  
     เคร่งครัด ซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นอยา่งดีที่สดุ  
10. รายงานความก้าวหน้าจากการด าเนินงานตามมติ และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีส าคญัตอ่ที่ประชมุ 
      คณะกรรมการบริษัทอยา่งตอ่เนื่องตามก าหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัท  
11. ด าเนินกิจการของบริษัทตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
12. ต้องไมป่ระกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไม่ 
      วา่จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบและได้รับ 
      การพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนัน้ๆ ได้  

 

9.  การก ากับดูแลกิจการ                                                  

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ระดบัโลก สร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสียต่อการ
ด าเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กร และสง่เสริมการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท ด้วยการบริหารจดัการธุรกิจตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการอนัเป็นสากล เพื่อให้สามารถบรรลเุป้าหมายและรักษาคณุธรรมอนัเป็นคณุค่าพืน้ฐานของ
องค์กรชัน้น า ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดัท าและอนมุตัิ ”นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” เพื่อสง่เสริมหลกัธรร
มาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคณุธรรม จริยธรรม และความซื่อสตัย์สจุริตบน
พืน้ฐานจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนของบริษัท ซึ่งจะ
น าไปสูก่ารเป็นองค์กรที่ยัง่ยืนอยา่งแท้จริง 

 

แนวทางการสง่เสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ มีดงันี ้
1.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องปฏิบตัิตามคู่มือหลกัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท และบริหาร

จดัการธุรกิจทกุระดบัด้วยความเช่ือมัน่ ศรัทธา และเข้าใจในหลกัการก ากบัดแูลกิจการ โดยถือเป็นวฒันธรรมที่ดี
ขององค์กร 

2.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน ต้องยึดมัน่ในความเป็นธรรม ปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่างเท่า
เทียมกนั และปฏิบตัิงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความสจุริต  โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

3.  คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน สามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการด าเนินธุรกิจและมาตรฐานสากล  ตลอดจนความต้องการของ
สงัคมที่เปลีย่นแปลงไปได้ 

4.  บริษัทจดัท าเส้นทางการฝึกอบรมบคุลากร (Training Road Map) ส าหรับทกุต าแหน่งงาน เพื่อให้มีการศึกษาและ
ทบทวนคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการอยา่งตอ่เนื่อง   

5.  บริษัทเพิ่มช่องทางการประชาสมัพนัธ์คู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการให้พนกังานทกุคนรับทราบ ผา่นทางเว็บไซต์
บริษัท การอบรมบคุลากร และประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทาง Social Media และบอร์ดข้อมลูขา่วสาร  
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6.  ผู้บริหารทกุคนได้รับฟังสรุปสาระส าคญัคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการในที่ประชมุระดบัผู้บริหารเป็นประจ าทกุปี 
7.  คณะกรรมการด าเนินการติดตามผลการปฏิบตัิตามนโยบายฯ ในรายงานแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 

56-1) ทกุปี เร่ิม พ.ศ.2558 และทบทวนคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการเป็นประจ าทกุปี 
 

บริษัทมีการบริหารและปฏิบตัิงานโดยยดึถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยตระหนกัถึงความส าคญั
และความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมัน่ทุ่มเทและความร่วมมือ
อยา่งเต็มที่ของทกุฝ่าย จากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน โดยได้เผยแพร่คูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  
ซึง่ได้รวมถึงนโยบายจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ
นกัลงทนุสมัพนัธ์ นโยบายการไมด่ ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู้จดัการ ตลอดจนนโยบายส าคญัและ
ระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการ  ผู้บริหาร พนกังานปฏิบตัิตาม ตลอดจนเผยแพร่ให้ผู้มีสว่นได้
เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว หมวดข้อมลูส าหรับนกัลงทุน (Investor information) หวัข้อเอกสารเผยแพร่ 
(Publication) 
 

ทัง้นีใ้นปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการตามแนวปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และได้รับการประเมินผลจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท (IOD) 
ผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการ ประจ าปี 2563 อยู่ในระดบั “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน ร้อยละ 94 ทัง้นีค้ะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนอยูท่ี่ ร้อยละ 83 

 
สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
คณุภาพการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 อยูใ่นระดบั “ดี” ด้วยคะแนน 93 คะแนน จาก 100 คะแนน 
 

นอกจากนีบ้ริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการครอบคลมุเนือ้หา 5 หมวด ได้แก่ สทิธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั บทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยมีเนือ้หาดงันี ้

 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1. การประชุมผู้ถอืหุ้น 
1.1. คณะกรรมการสนบัสนนุและสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุกลุ่ม รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถาบนัให้เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น 

อ้างอิงคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ "นโยบายสทิธิและความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น"  
1.2. คณะกรรมการก าหนดให้บริษัทมีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค าชีแ้จงและเหตผุล

ประกอบในแตล่ะวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้นหรือใน
เอกสารแนบวาระการประชุม ตลอดจนละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศึกษา
สารสนเทศของบริษัท 
โดยก่อนวนัประชุม บริษัทแจ้งก าหนดการพร้อมวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2563 แก่ผู้ ถือหุ้นทราบ
ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ลว่งหน้าตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562  
และได้เผยแพร่หนงัสอืเชิญประชมุ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้องตดัสนิใจในท่ีประชมุบนเว็บไซต์
ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ทัง้

http://www.thaisteelcable.com/
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ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมลูประกอบการ
ประชุมลว่งหน้าอย่างเพียงพอ โดยบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายทะเบียนของบริษัทเป็นผู้
จดัสง่หนงัสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมลูเช่นเดียวกบัที่ปรากฎบนเว็บไซต์ให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าในวนัที่ 
20 ธนัวาคม 2562 (ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 7 วนัหรือ 14 วนั ในบางกรณี) ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์
ฯ  โดยหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
กฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้แนบเอกสารที่เ ก่ียวข้องที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ 
ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น และประกาศหนงัสือเชิญประชุมลงในหนงัสือพิมพ์รายวนั ในวนัที่ 15 - 17 
มกราคม 2563 ตามที่กฎหมายก าหนด 

 

ส าหรับนกัลงทนุสถาบนั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ทางบริษัทจะติดต่อ
ประสานงาน เพื่อจดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะให้พร้อมก่อนวนัประชุม ซึ่งได้ด าเนินการระหว่างวนัที่ 9 - 17 มกราคม 
2563   

1.3  คณะกรรมการอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงอยา่งเต็มที่ และละเว้น
การกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมี
วิธีการท่ียุง่ยากหรือมีคา่ใช้จ่ายมากเกินไป สถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสะดวกตอ่การเดินทาง เป็นต้น 

1.4  คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ตลอดจนสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุม ตัง้แต่วนัที่ 15 สิงหาคม ‟ 15 พฤศจิกายน 2562 โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้น
รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าร้อยละ 3 จากจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ตามที่บริษัท
ก าหนดไว้ ทัง้นีบ้ริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเร่ืองให้ผู้ ถือหุ้ นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.thaisteelcable.com ภายใต้หวัข้อ “ข้อมลูส าหรับนกัลงทนุ (Investor Information)”) ในวนัที่ 6 สิงหาคม 
2562 และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.5  คณะกรรมการสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสยีงได้และเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

1.6  บริษัทแตง่ตัง้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นในการด าเนินการเก่ียวกบังานทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท 

1.7  ตามข้อบงัคบับริษัทก าหนดให้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหนง่หนึง่ในสาม (1/3) และให้
มีการเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่อีกวาระหนึง่ได้ ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
- ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
- ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

- บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับเลอืกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 
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- ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

นอกจากนีผู้้ ถือหุ้นยงัมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
ตลอดจนบริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยด้วย โดยบริษัทแนบ
รายละเอียดกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตัง้ พร้อมทัง้รายละเอียดค่าตอบแทนที่มีข้อมลูเพียงพอ
ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 

1.8  บริษัทก าหนดให้มีวาระการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน เสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ พร้อมทัง้แนบรายละเอียดผู้สอบบญัชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตัง้และค่าตอบแทนที่มีข้อมลู
เพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 

1.9  บริษัทเปิดเผยข้อมลู ขา่วสารตา่งๆ ซึง่เป็นสาระส าคญั โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หวัข้อ “ข้อมลูส าหรับนกัลงทนุ (Investor Information)”) 

1.10 บริษัทมีการจดัสรรก าไรให้กบัผู้ ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อย
ละ 25 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัเงินส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่ได้กลา่วไว้ในข้อบงัคบัและตามกฎหมาย หาก
ไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
สาระส าคญั และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระท าใน 1 เดือนนบั
แตว่นัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติหรือวนัท่ีคณะกรรมการมีมติแล้วแตก่รณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้
โฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ 

 
2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถอืหุ้น 
2.1  คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุมผู้ ถือหุ้น  ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบั

คะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย า รวมทัง้จดัให้มี
เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารลว่งหน้าก่อนการประชมุมากกวา่ 1 ชัว่โมง 

2.2  ในการประชมุ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซกัถามในท่ีประชมุ มีการแนะน ากรรมการผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ ตลอดจนวิธีการลงคะแนนเสียงและนบั
คะแนนเสียงให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมประชุม จากนัน้จะด าเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบไุว้ในหนงัสือเชิญ
ประชมุ โดยไมม่ีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือท่ีระบไุว้   

2.3  บริษัทจดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ และตรวจนบัคะแนนเสียง เปิดเผยการลงคะแนนเสียงในทกุวาระ 
ทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบตัรเสีย เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งใน
ภายหลงั 

2.4  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นจดัให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้
กรรมการ ซึง่เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลโดยเสนอช่ือกรรมการให้ผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนทีละคน 
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2.5  คณะกรรมการสง่เสริมให้บริษัทจดัให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม 
และเปิดเผยให้ที่ประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ ซึง่ในปี 2563 นางอโณทยั เฉยดิษฐ ผู้ ถือหุ้น ได้
แสดงความประสงค์เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุ 

2.6  ประธานในที่ประชมุจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้ค าถาม
ตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัท รวมทัง้มีการบนัทกึประเด็นซกัถามและข้อคิดเห็นที่ส าคญัในรายงานการ
ประชมุ 

2.7  น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าเบีย้ประชุม ค่าบ าเหน็จกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
เป็นประจ าทกุปี 

2.8  บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมลูส าคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2563 อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามในที่ประชุมซึ่ง
รายละเอียดได้มีการบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

2.9  บริษัทได้อ านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ  โดยจดัสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถ
เดินทางได้สะดวก 

2.10 ปี 2563 บริษัทจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 1 ครัง้ ซึ่งเป็นการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในวนัที่ 21 
มกราคม 2563 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน และได้มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ด าเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าเป็นเวลา  14 
วนั และ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ลว่งหน้าเป็นเวลา 
32 วนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุ 

 
3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถอืหุ้น 
3.1  บริษัทแจ้งมติที่ประชมุผา่นระบบขา่วสารของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในวนัท่ี 21 มกราคม 2563 โดยมติดงักลา่วได้ระบุ

คะแนนเสยีงทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยีในแตล่ะวาระ   
3.2  รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนด าเนินการประชมุ รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็นหรือซกัถาม นอกจากนี ้มีการบนัทกึค าถามค าตอบ 
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบนัทึก
รายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ สง่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2563 (ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม) พร้อมทัง้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัท ในวนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2563 (www.thaisteelcable.com ภายใต้หวัข้อ “ข้อมลูส าหรับนกัลงทนุ 
(Investor Information)”)  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

 
หมวดที่ 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 
1.1  บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และ

เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ในวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2562  
1.2  บริษัทแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่งๆ ที่ใช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ รวมทัง้สทิธิการออกเสยีง

ลงคะแนนตามแตล่ะประเภทของหุ้น โดยหุ้นของบริษัทมีเพียงหุ้นสามญัประเภทเดียวเทา่นัน้ 
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1.3  หนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็น
ฉบบัภาษาไทย 

1.4  คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า  ตัง้แต่วนัที่ 15 
สงิหาคม ‟ 15 พฤศจิกายน 2562  ทัง้นีบ้ริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเร่ืองให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นเว็บไซต์
ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หวัข้อ “ข้อมลูส าหรับนกัลงทนุ (Investor Information)”) ในวนัที่ 6 
สงิหาคม 2562 และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
2. วันประชุมผู้ถอืหุ้น 
2.1 ให้สทิธิออกเสยีงแก่ผู้ ถือหุ้น ตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยา่งเทา่เทียมกนั 
 
3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย 
3.1  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารไมเ่พิ่มวาระการประชมุที่ไมไ่ด้แจ้งเป็นการลว่งหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผู้

ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ 
3.2  คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 

 
4.  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญักบัเร่ืองการดูแลการใช้ข้อมลูภายใน อนัเป็นส่วนส าคญัในการเสริมสร้างการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดี ดงันัน้บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในขึน้  (เปิดเผยในคู่มือหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการ) เพื่อเป็นการป้องกนัการน าข้อมลูภายในที่ส าคญัของบริษัทที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อื่น และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ 
ตลอดจนก าหนดให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายจดัสง่รายงาน
ดงักลา่วให้แก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยในรายงานประจ าปี  

 
5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
5.1  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่นได้เสยีก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบนัทกึไว้ในรายงานการ

ประชมุคณะกรรมการ 
5.2  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีอยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้กรรมการรายดงักลา่วไม่

สามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ งดเว้นจากการมีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 
 

หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
1. การก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
1.1  คณะกรรมการก าหนดจรรยาบรรณตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่อยา่งชดัเจน นอกจากนีย้งัด าเนินการในด้านต่างๆ 

ตอ่ไปนี ้
(1)  มีการก าหนดขอบเขตในการดแูลลกูค้าอยา่งเป็นระบบในด้านสขุภาพ ความปลอดภยั และการชดเชยจากการ

ใช้สนิค้าหรือบริการในช่วงอายขุองสนิค้า 
(2)  มีการก าหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบตัิในการคดัเลอืกคูค้่าหรือผู้ รับเหมาของบริษัท 
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(3)  ด าเนินการอย่างเป็นระบบบริษัทเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทเป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม และสง่เสริมการพฒันาอยา่งยัง่ยืนอยา่งสม ่าเสมอ 

(4)  สร้างปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัชมุชนท่ีสถานประกอบการของบริษัทตัง้อยู่ 
(5)  เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต  รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมที่

สง่เสริมและปลกูฝังให้พนกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
(6)  ก าหนดวิธีการและแนวปฏิบตัิในเร่ืองสทิธิของเจ้าหนีอ้ยา่งเป็นธรรม 
(7)  ปฏิบตัิกบัพนกังานและลกูจ้างอยา่งเป็นธรรมรวมทัง้มีการพฒันาความรู้และศกัยภาพของพนกังาน 

1.2  คณะกรรมการจดัให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้มีสว่นได้เสยี โดยเปิดเผย
กระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน 
(Investor Information)”) หรือรายงานประจ าปีของบริษัท 

 
2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดท ารายงานความยั่งยนื 
2.1  บริษัทเปิดเผยกิจกรรมตา่งๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามจรรยาบรรณข้างต้น  
2.2  คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดท ารายงานแห่งความยัง่ยืนด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจการ เป็นฉบบั

ตา่งหากแยกจากรายงานประจ าปี มีผลตัง้แตปี่ พ.ศ.2558 โดยรายงานดงักลา่วจดัท าแบบบรูณาการ (Integrated 
Report) เป็นการรายงานความยัง่ยืนที่ครอบคลมุทัง้ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านสิง่แวดล้อม 

 
หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล 
1.1  คณะกรรมการมีกลไกที่จะดแูลให้มัน่ใจได้ว่าข้อมลูที่เปิดเผยต่อนกัลงทนุถกูต้อง ไม่ท าให้ส าคญัผิด และเพียงพอ

ตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุ 
1.2  คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และ

นโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตัิตามนโยบาย
ดงักลา่ว รวมทัง้กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น รายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท 

1.3  คณะกรรมการจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงาน
ของผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี 

1.4  คณะกรรมการสนบัสนนุให้บริษัทจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ  (Management Discussion 
and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลู
และเข้าใจการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึน้  
นอกเหนือจากข้อมลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว 

1.5  คณะกรรมการดแูลให้มีการเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการไว้ 
1.6  คณะกรรมการดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้

ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการท าหน้าที่  
รวมถึงการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจ าปี 
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1.7  คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนด้วย ทัง้นีจ้ านวนเงินค่าตอบแทนที่
เปิดเผย รวมถึงคา่ตอบแทนที่กรรมการแตล่ะทา่นได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย 

1.8  เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชดัเจน  และก าหนดนโยบายให้กรรมการและ
ผู้บริหารต้องรายงานรายการเก่ียวโยงและรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายการ
รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง (เปิดเผยในคู่มือหลกัการก ากบัดแูล
กิจการ) เพื่อปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ
วา่ด้วยการขดัแย้งทางผลประโยชน์ (เปิดเผยในคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ) จึงได้รายงานตอ่ประธานกรรมการ 
และบรรจเุป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส  

1.9  ไมม่ีประวตัิการถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 
2. ข้อมูลขัน้ต ่าที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท 
2.1  นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  แบบแสดงรายการข้อมลู

ประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษผา่นชอ่งทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระท าอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทัง้น าเสนอข้อมลูที่เป็น
ปัจจุบัน อนึ่งข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อยควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนีแ้ละปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจบุนั 
(1)  วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท 
(2)  ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
(3)  รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 
(4)  งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปีก่อนหน้า 
(5)  แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 
(6)  ข้อมลูหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทน าเสนอตอ่นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ หรือสือ่ตา่งๆ 
(7)  โครงสร้างการถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
(8)  โครงสร้างกลุม่บริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special purpose enterprises/ 

vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี) 
(9)  กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตัง้แต ่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด

และมีสทิธิออกเสยีง 
(10) การถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
(11) หนงัสอืเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
(12) ข้อบงัคบับริษัทและข้อตกลงของกลุม่ผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) 
(13) นโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
(14) นโยบายด้านบริหารความเสีย่ง รวมถึงวิธีการจดัการความเสีย่งด้านตา่งๆ 
(15) กฎบตัร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเร่ืองที่ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
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(16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และคณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการ 

(17) จรรยาบรรณส าหรับพนกังานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
(18) ข้อมลูติดตอ่บคุคลที่รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์โดยนกัลงทนุทัว่ไป นกัวิเคราะห์  และภาครัฐที่เก่ียวข้อง

อยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ทัง้นีผู้้ลงทุนสามารถติดตอ่ขอทราบข้อมลูของบริษัท เพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 ผู้ รับผิดชอบ  : นางกสติา พิทกัษ์สงคราม (เลขานกุารบริษัท) 
 หมายเลขโทรศพัท์  : (038) 447 200 - 10 ตอ่ 111, 122  
 หมายเลขโทรสาร  : (038) 185 025 
 อีเมล์    : ir@thaisteelcable.com      
 เว็บไซต์    : http://www.thaisteelcable.com     

 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
1.1  คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้าน

ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่ เ ป็นประโยชน์กับบริษัท  และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็น
กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ และ
คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย  
รวมถึงจ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปี  และบนเว็บไซต์
ของบริษัท 

1.2  คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียง
พอท่ีจะปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และไมเ่กิน 12 คน  

1.3  คณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้อยา่งอิสระในจ านวนที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

1.4  คณะกรรมการพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความ
เป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลกัษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ให้ด ารง
ต าแหนง่ตอ่ไป คณะกรรมการพิจารณาอยา่งสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นดงักลา่ว 

1.5  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกนั คณะกรรมการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการอย่างชดัเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากดั ควรแยก
บคุคลที่ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการออกจากบคุคลที่ด ารงต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ 

1.6  คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการให้กรรมการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการ
ท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลา
ในการปฏิบตัิหน้าที่ในบริษัทได้อยา่งเพียงพอ  

http://www.thaisteelcable.com/
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1.7  คณะกรรมการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จดัการ
และผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทอยา่งชดัเจน ทัง้ประเภทของต าแหนง่กรรมการและจ านวนบริษัทท่ีสามารถไปด ารง
ต าแหนง่ได้ ทัง้นีต้้องผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

1.8  บริษัทมีเลขานกุารบริษัทซึง่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ 
และปฏิบตัิหน้าที่ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 
ดงันัน้ คณะกรรมการจดัให้มีการก าหนดคณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษัทที่เหมาะสม ที่จะปฏิบตัิ
หน้าที่ในฐานะเลขานกุารบริษัท นอกจากนีม้ีการเปิดเผยคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทใน
รายงานประจ าปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท 

1.9  เลขานกุารบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื่องด้านกฎหมาย การบญัชี หรือการปฏิบตัิหน้าที่ 
เลขานกุารบริษัท 

 
2 คณะกรรมการชุดย่อย 
นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบท่ีต้องจดัให้มีตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการควรพิจารณา
จดัให้มีคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นเพื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้
(1)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทัง้คณะ ท าหน้าที่พิจารณาหลกัเกณฑ์และ
กระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูตาม
กระบวนการสรรหาที่ได้ก าหนดไว้ ตลอดจนท าหน้าที่พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยคณะกรรมการเป็นผู้อนมุตัิค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดบัสงู ซึ่งจะน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการ 
คณะกรรมการจะต้องน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้อนมุตัิ 

 (2)  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ท าหน้าที่สนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทในการก ากบัดแูลการ

ด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมและ
สนับสนุนการน าหลกัการก ากับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานได้อยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจดัการอยา่งโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มี
ความเป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ตลอดจนมีประสทิธิภาพตอ่กิจการ สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น นกัลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสยี  

(3)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง  ให้ครอบคลมุทัง้องค์กร 

รวมทัง้ก ากบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเสีย่ง เพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัท 
ทัง้นีค้ณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุข้างต้น ด าเนินการตามหลกัการดงันี ้

1.  ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตัง้บุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของที่
ปรึกษานัน้ไว้ในรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรือไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2.  ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย  เพื่อให้การท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยมีความเป็นอิสระอยา่งแท้จริง 
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3.  เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ต่อหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปี เพื่อพิจารณาหารือ 
และด าเนินการใดๆ ให้ส าเร็จลลุว่งตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน 

 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1) ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่เห็นชอบด้าน

กฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเพื่อผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
2) พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากออกตามวาระ 

3) พิจารณาคดัเลอืกบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่จะด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ.2535 และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการอิสระของบริษัทตอ่ไป 

4) พิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

5) พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้บริหารโดยพิจารณาจากบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการผู้จดัการ ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้ จัดการ และมอบหมายอ านาจให้กรรมการผู้ จัดการท าหน้าที่แทนบริษัท เก่ียวกับการด าเนินงาน
ตามปกติของบริษัท 

6) พิจารณาอนมุตัิการก าหนดโครงสร้างการจดัการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ  
7) คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท

ได้ 
8) พิจารณาแตง่ตัง้หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึง่หรือหลายคนหรือบคุคลอื่นกระท าการอยา่งหนึ่งอย่างใด

แทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ ได้ 
9) พิจารณาอนุมตัิการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลกัในการลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 
10) พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้และ

รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 
11) พิจารณาอนมุตัิเร่ืองที่มีสาระส าคญั เช่น นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ การเข้าท ารายการระหวา่งกนัของ

บริษัท รายการท่ีเก่ียวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบงัคบั 
และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12) พิจารณาอนมุตัิเร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
13) พิจารณาอนมุตัิให้ความเห็นชอบ เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1)  นโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การท าธุรกิจ เปา้หมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษัท  



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 

 

- 63 - 
 

(2)  ผลงานและผลประกอบการประจ าไตรมาสของบริษัท เทียบกบัแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ม
ระยะตอ่ไปของปี 

(3)  การลงทนุในโครงการท่ีไมม่ีในงบประมาณประจ าปีหรือตามอ านาจการอนมุตัิ 
(4)  การใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการที่ได้รับอนมุตัิไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทนุอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทนุ

โครงการรวมเกินร้อยละ 10 
(5)  การซือ้และจ าหน่ายสินทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่มีมลูคา่เกินจ านวนที่มอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารตามอ านาจการอนมุตัิ 
(6)  การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อนัมีผลกระทบที่ส าคญัต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ิน้ ยทุธศาสตร์การ

ท าธุรกิจ และช่ือเสยีงของบริษัท 
(7)  การท าสญัญาใดๆ ที่ไมเ่ก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติ และสญัญาที่เก่ียวกบัการท าธุรกิจปกติที่มีความส าคญั 
(8)  การท ารายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัท บริษัทร่วมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั สว่นท่ีไม่เข้าข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
(9)  ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทนุของบริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกิน 1.5: 1 
(10) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
(11) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบตัิที่มีนยัส าคญัเก่ียวกับการบญัชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายใน 
(12) การวา่จ้างผู้บริหารระดบัสงู 
(13) การก าหนดและการเปลีย่นแปลงอ านาจอนมุตัิที่มอบให้ผู้บริหารระดบัสงู 
(14) การเสนอแตง่ตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการ และเลขานกุารบริษัท 
(15) การมอบอ านาจหน้าที่ให้กรรมการผู้จดัการฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึง่ รวมถึงการปรับปรุง

เปลีย่นแปลงแก้ไขการมอบอ านาจหน้าที่ดงักลา่ว ต้องไม่ขดักบักฎเกณฑ์ข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(16)  การแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
(17)  การจดัให้มีและก ากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
(18)  การปรับปรุง เปลีย่นแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบักรรมการผู้จดัการขึน้ไป 
(19)  การด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 

ทัง้นีใ้นปี 2563 คณะกรรมการได้ติดตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์เปา้หมายของบริษัทประจ าปีที่ก าหนดไว้  อ้างอิงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 
24 พฤศจิกายน 2563 

 
4. การประชุมคณะกรรมการ 
4.1  บริษัทจดัให้มีก าหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าทกุปี และแจ้งให้กรรมการแต่

ละคนทราบก าหนดการดงักลา่ว เพื่อให้กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ 
4.2  จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการ
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ประชุมทุกเดือน บริษัทควรส่งรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม  
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบัควบคมุและดแูลการปฏิบตัิงานของฝ่ายจดัการได้อยา่งตอ่เนื่องและทนัการณ์ 

4.3  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการร่วมกนัพิจารณาการเลอืกเร่ืองเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการ โดยดใูห้
แนใ่จวา่เร่ืองที่ส าคญัได้น าเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะคนมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์
ตอ่บริษัทเข้าสูว่าระการประชมุ 

4.4  เอกสารประกอบการประชมุน าสง่ให้แก่กรรมการเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนวนัประชมุ 
4.5  กรรมการทกุคนควรเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้หมดที่ได้

จดัให้มีขึน้ในรอบปี 
4.6 ประธานคณะกรรมการจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย

ปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการสง่เสริมให้มีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทกุ
คนควรให้ความสนใจกบัประเด็นทกุเร่ืองที่น าสูท่ี่ประชมุ รวมทัง้ประเด็นการก ากบัดแูลกิจการ 

4.7  คณะกรรมการสนบัสนนุให้กรรมการผู้จดัการเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงส าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดงาน 

4.8  คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ  เลขานกุารบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่
ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการอาจจดัให้มีความเห็นอิสระ
จากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

4.9  คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น 
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย  และควรแจ้งให้
กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย 

 
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
5.1  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองเป็นประจ าทกุปี  เพื่อให้

คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป โดยควรก าหนดบรรทดัฐานที่จะใช้
เปรียบเทียบกบัผลปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ์ 

5.2  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ด าเนินการประเมินทัง้คณะและรายบุคคล  รวมทัง้เปิดเผย
หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

 
6. ค่าตอบแทน 
6.1  คา่ตอบแทนของกรรมการจดัให้อยูใ่นลกัษณะที่เปรียบเทียบได้กบัระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในอตุสาหกรรม ประสบการณ์

ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่
คาดวา่จะได้รับจากกรรมการแตล่ะคน  

6.2  ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้ จัดการ และผู้บริหารระดบัสูง เป็นไปตามหลกัการและ
นโยบายที่คณะกรรมการก าหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  และเพื่อประโยชน์สงูสดุของ
บริษัท โดยระดบัคา่ตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนสั และผลตอบแทนจงูใจ ควรสอดคล้องกบัผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้บริหารแตล่ะคนและต้องค านงึผลประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นได้รับ 
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
7.1  คณะกรรมการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการ

ก ากบัดแูลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการ
ของสถาบนัภายนอก 

7.2  ทกุครัง้ที่มีการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทจดัให้มีเอกสารและข้อมลู
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

7.3  คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการผู้จดัการรายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถึงแผนการพฒันาและสืบทอดงาน  ซึ่ง
กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ตน
ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

7.4  คณะกรรมการจดัให้มีโครงการส าหรับพฒันาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้จดัการรายงานเป็นประจ าทกุปีถึงสิ่งที่ได้
ท าไปในระหวา่งปี และควรพิจารณาควบคูก่นัไปเมื่อพิจารณาแผนสบืทอดงาน 

 
8.  การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยก าหนดนโยบายว่าคณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้าน
ได้มากที่สดุ โดยการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทกัษะที่คณะกรรมการยงัคงขาดอยู่ก่อนเป็นอนัดบัแรกและ
สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการท่ีได้เปิดเผยไว้ลว่งหน้า  

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ดงันี ้

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ                       
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ                    
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ                    
ก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการ                    
บริหารความเสีย่ง 
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9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ   

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การเข้า

ร่วมประชุม 

1 นายปริญญา       ไววฒันา* ประธาน 4 4 

2 นายอภินนัท์        ณ ระนอง กรรมการ 4 4 
3 นายฉตัรชยั          เอียสกลุ กรรมการ 4 4 
4 นายวีรวฒัน์ ขอไพบลูย์ กรรมการ 4 4 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งปี 
- ไมม่ี - 

*  นายปริญญา ไววฒันา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน  
 

โดยมีนางสาวสิริณา  พฒันะเมลือง (ผู้จัดการทัว่ไปอาวุโส ส่วนงานบริหารธุรกิจ และส่วนงานจัดหา) เป็นรักษาการ
เลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ   
  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้เป็นปัจจบุนัแล้ว ซึง่มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัส านกังานกลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
มีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้เสีย 
รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัว ข้อ  “ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor 
Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบตัร (Charter)) 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้
1. การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชี 

1.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
1.2 สอบทานการเลือกใช้นโยบายบญัชีที่ส าคัญอย่างเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมดัระวงั และประมาณการท่ีสมเหตสุมผลในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอ 
1.3 จัดให้มีการรับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเก่ียวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม หรือประเด็นอื่นๆ จาก  

พนกังานและผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการสอบสวนท่ีเป็นอิสระ และด าเนินการติดตามอยา่งเหมาะสม  
1.4 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้  

1.5 สอบทานกับฝ่ายบริหารเก่ียวกับการจัดท าบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึง่เปิดเผยในรายงานประจ าปี 

2. การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน 
2.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ

ระบบบริหารความเสีย่งขององค์กร (Enterprise Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสทิธิผล 

http://www.thaisteelcable.com/
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2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 
โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้การก าหนดคา่ตอบแทนของหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบมี สว่น
ร่วมในการพิจารณา และเห็นชอบด้วย  และมีการดูแลให้ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิ
การศกึษา ประสบการณ์ และการอบรม ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว 

2.3 พิจารณาอนมุตัิกฎบตัรหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
2.4 สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี  และพิจารณาผลการตรวจสอบของ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
2.5 สอบทานกระบวนการภายในเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยกระบวนการดงักลา่วต้องท า

ให้ผู้ แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีการสอบสวนที่ เป็นอิสระ โดยแจ้งตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มัน่ใจวา่มีการด าเนินการอยา่งเหมาะสม 

3. การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
3.1 สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
3.2 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

3.3 ก าหนดให้มีการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยเปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแสโดยตรงไปยังประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อด าเนินการหากมีมลูความผิดเกิดขึน้  

4. การปฏิบตัิตามหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนกังาน  
4.1  สอบทานให้มัน่ใจวา่หลกัจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนกังาน นโยบายการป้องกนัความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ได้จดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ 
4.2  ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง  

ผลประโยชน์  
5. การรายงาน 

5.1 จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักลา่วต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
 ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร (Charter) 
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 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

5.2 ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 
 รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่  
       เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามวรรคหนึ่งต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

6. หน้าที่อื่นๆ 
6.1 จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองเป็น

ประจ าทกุปี ตามวิธีการที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
ทราบ 

6.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครัง้หรือตามความจ าเป็นเพื่อให้ทนัสมยั และ
เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมขององค์กรและน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

6.3 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

อ านาจ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ หน้าที่
และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
1. มีอ านาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชีแ้จง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่  

ร้องขอตามความจ าเป็น 
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดี ความชอบของ

ผู้บริหารสงูสดุของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้ เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่เหมาะสม 
4. ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีเพื่อหารือประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยอาจไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย 
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9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล    ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การเข้า

ร่วมประชุม 

1 นายอภินนัท์       ณ ระนอง  ประธาน 2 2 

2 นายปริญญา      ไววฒันา กรรมการ 2 2 

3 นายฉตัรชยั         เอียสกลุ กรรมการ 2 2 

4 นายวีรวฒัน์        ขอไพบลูย์ กรรมการ 2 2 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งปี 

- ไมม่ี - 

 
โดยมีนางกสติา  พิทกัษ์สงคราม  เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบนัแล้ว มีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่  5 สิงหาคม 2563 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ  
ผู้บริหาร พนกังาน และผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com  ภายใต้หวัข้อ 
“ข้อมลูส าหรับนกัลงทนุ (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบตัร (Charter)) 
 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที ่
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
 งานด้านการสรรหา 
1.    จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยก าหนดจ านวนโครงสร้างและ        
       องค์ประกอบของคณะกรรมการ คณุสมบตัิของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนมุตัิต่อ   
       ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.    จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาผู้บริหารระดบัสงูเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3.    พิจารณาสรรหาและเสนอบคุคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ย และผู้บริหาร      
       ระดบัสงู 

4.    สนบัสนนุให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท 

5.    ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 งานด้านการก าหนดคา่ตอบแทน 
1. จัดท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัท กรรมการชดุยอ่ย เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและขออนมุตัิที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
2. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดบัสงู

เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
3. ให้ค าชีแ้จงและตอบค าถามที่เก่ียวข้องกบัคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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4. รายงานนโยบายการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) 
และรายงานประจ าปีของบริษัท  

5. ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการก าหนดคา่ตอบแทนตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

9.2.3 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล    ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การเข้า

ร่วมประชุม 

1 นายปริญญา      ไววฒันา ประธาน 2 2 

2 นายอภินนัท์       ณ ระนอง กรรมการ 2 2 
3 นายฉตัรชยั         เอียสกลุ กรรมการ 2 2 

4 นายวีรวฒัน์        ขอไพบลูย์ กรรมการ 2   2 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งปี 

- ไมม่ี - 

 
โดยมีนางกสติา พิทกัษ์สงคราม (เลขานกุารบริษัท) เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการให้เป็นปัจจบุนัแล้ว มีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน 
และผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้หวัข้อ “ข้อมลูส าหรับนกั
ลงทนุ (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบตัร (Charter)) 
 
ขอบเขตและอ านาจหน้าที ่
1. ก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ฝ่าย

บริหารและพนกังาน ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี สอดคล้องกบันโยบาย ระเบียบปฏิบตัิของบริษัท และ
ข้อก าหนดกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. พิจารณาก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบ
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอตอ่กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท 

3. ก ากับดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบาย  และการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องและเหมาะสม เพื่อยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทสูม่าตรฐานสากล 

4. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติเพื่อ

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามขัน้ตอนของบริษัท 
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9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การ
เข้าร่วมประชุม 

1 นายสริศ  พฒันะเมลอืง 
(กรรมการผู้จดัการ) 

ประธาน 4 4 

2 นางสาวสริิณา  พฒันะเมลอืง 
(ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส - สว่นงาน
บริหารธุรกิจ และสว่นงานจดัหา) 

กรรมการ 4 4 

3 นางสาวภทัรา ชยัยศบรูณะ 
(ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส - สว่นงานปฏิบตัิการ
ธุรกิจ และสว่นงานวิจยัและพฒันา) 

กรรมการ 4 4 

4 นายฮาจิเมะ คาโตะ 
(ผู้จดัการทัว่ไป - สว่นงานวิจยัและพฒันา) 

กรรมการ 4 4 

5 นางกสติา พิทกัษ์สงคราม1  
(ผู้จดัการทัว่ไป - สว่นงานบริหารธุรกิจ) 

กรรมการ 4 4 

6 นายจกัรรัตน์ มีสาวงษ์2
 

(ผู้จดัการทัว่ไป - สว่นงานจดัหา) 
กรรมการ 4 4 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งปี 

1 นายสวสัดิ์  สขุะอาจิณ3
 

(ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส - สว่นงานผลติ และ
สว่นงานคณุภาพ) 

กรรมการ 4 2 

2 นายมงักร จนัทะคดั4
 

(ผู้จดัการทัว่ไป - สว่นงานผลติ) 
กรรมการ 4 3 

1ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้จดัการทัว่ไป - สว่นงานบริหารธุรกิจ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562  
2ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้จดัการทัว่ไป - สว่นงานจดัหา วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 
3นายสวสัดิ ์สขุะอาจิณ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 
4นายมงักร จนัทะคดั ลาออกจากต าแหน่งกรรมการ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2563 
 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งทัง้หมดเป็นผู้บริหารของบริษัท จึงไมป่ระสงค์จะรับคา่เบีย้ประชมุฯ 
 
โดยมีนางสาวศุภิสรา  เกียรติคณารัตน์ (ผู้จดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ง 
 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2563 เมื่อวนัที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งให้เป็นปัจจุบนัแล้ว มีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน 
และผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้หวัข้อ “ข้อมลูส าหรับนกั
ลงทนุ (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบตัร (Charter)) 
 

http://www.thaisteelcable.com/
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดงัตอ่ไปนี ้
1. ก าหนดและทบทวนกรอบบริหารความเสีย่งองค์กรที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยทุธ์การด าเนินงาน
และแผนธุรกิจ    

2. ก าหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทัง้กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งให้สอดคล้องกบักรอบการบริหารความเสีย่งองค์กร เพื่อให้มีประสทิธิผลและมีความเพียงพอสอดคล้องตาม
สภาวการณ์ที่เปลีย่นแปลง  

3. ก ากบัดแูล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่ส าคญั พร้อมทัง้ให้ค าแนะน าเพื่อให้มัน่ใจวา่มีการ
บริหารจดัการความเสีย่งอยา่งมีประสทิธิภาพและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจบริษัท   

4. รายงานและประสานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ขอ
ค าแนะน า และให้ความเห็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

5. รายงานผลการบริหารความเสีย่งที่ส าคญัให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจยัหรือเหตกุารณ์ที่ส าคญั ซึ่ง
อาจมีผลกระทบตอ่บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั ต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สดุ 

6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทัง้องค์กร รวมทัง้เคร่ืองมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมี
ประสทิธิภาพ รวมถึงสง่เสริมวฒันธรรมบริหารความเสีย่ง 

7. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

อ านาจ 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในหวัข้อ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
1. มีอ านาจให้ผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ หรือพนกังานของบริษัทมาร่วมประชมุชีแ้จง ให้ความเห็น หรือจดัสง่เอกสารที่ร้องขอตาม

ความจ าเป็น 
2. จดัหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะ

กรรมการบริหารความเสีย่งพิจารณาวา่เหมาะสม 
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบญัชีและ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผู้ รับจ้าง (Outsource) ให้บริการงานอื่นๆ เพื่อหารือ

ความเสีย่งที่เก่ียวข้อง 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
9.3.1 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชดุตา่งๆ กรรมการผู้จดัการ ตลอดจนผู้บริหารระดบัสงู จะมีการพิจารณาคดัเลอืก
และกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนก่อน จึงจะน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยจะด าเนินการตามนโยบายของบริษัท  
การสรรหากรรมการ 

1. หลกัเกณฑ์และวิธีการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและค านึงถึงคณุสมบตัิที่เหมาะสมสอดคล้องตามกฎบตัร
คณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเวลาท างานให้บริษัทอยา่งเพียงพอตามข้อบงัคบัของ
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บริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน แตไ่มเ่กิน 12 คน โดยกรรมการไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ  โดยก าหนดนโยบายว่าคณะ 
กรรมการฯ ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาเพื่อให้สามารถให้ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สดุ  

 

ในการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทกัษะที่คณะกรรมการยงัคงขาดอยูก่่อนเป็นอนัดบัแรก และสอดคล้องกบั   
กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการท่ีได้เปิดเผยไว้ลว่งหน้า  

 
คุณสมบัติกรรมการ 
ผู้ที่จะได้รับคดัเลอืกให้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิเบือ้งต้นดงัตอ่ไปนี  ้  
 1. มีความรู้ ความช านาญในการด าเนินธุรกิจ  
 2. มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารองค์กรในระดบัไมต่ ่ากวา่ผู้จดัการอยา่งน้อย 5 ปีขึน้ไป 
 3. เป็นผู้มีธรรมมาภิบาล มีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ระบไุว้ในกฏหมายว่าด้วยบริษัท  
          มหาชนจ ากดั และไมเ่คยถกูด าเนินคดีทางอาญา  
 4. สามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการได้อยา่งเต็มที่ และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ ประชมุผู้ ถือหุ้น  
         และการประชมุอื่นๆ ที่ส าคญัได้ทกุครัง้ 
 
โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระโดยกรรมการอิสระจะต้องมจี านวนไมต่ ่ากวา่
สามคน และไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้คณะ  

 
คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบายวา่คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิจากหลายสาขาเพือ่ให้สามารถให้
ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อยา่งเหมาะสมและรอบด้านมากที่สดุ แตจ่ะต้องมีกรรมการที่มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ
ของบริษัท และกรรมการท่ีมีทกัษะในวิชาชีพทางบญัชีประเภทละหนึง่ทา่นเป็นอยา่งน้อย ดงันี ้
 

ความเชี่ยวชาญและทกัษะ กรรมการ กรรมการอิสระ 

ธุรกิจยานยนต์ 1. คณุสรรเสริญ  จฬุางกรู 
2. คณุมากาโต    เทราอรุา 
3. คณุสริศ          พฒันะเมลอืง 
4. คณุฮาจิเมะ     คาโตะ 
5. คณุสนัติ         พฒันะเมลอืง 
6. คณุวฒุิภมูิ      จฬุางกรู 

1. คณุวีรวฒัน์ ขอไพบลูย์ 

บญัชี / การเงิน 1. คณุทวีฉตัร      จฬุางกรู 1.คณุปริญญา ไววฒันา 

ธุรกิจอื่น - 1.คณุอภินนัท์  ณ ระนอง 
2.คณุฉตัรชยั   เอียสกลุ 

รวม 7 ท่าน 4 ท่าน 
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หลกัเกณฑ์การคดัเลอืกและกระบวนการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 
หลกัเกณฑ์การคดัเลอืก 
บริษัทจะคดัเลอืกกรรมการจาก 2 ช่องทางคือ 
1.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะสรรหาผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม โดยพิจารณาจากบญัชีรายช่ือ

คณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยก่อนเป็นอนัดบัแรก หากไม่พบผู้
มีคณุสมบตัิตรงตามความต้องการของบริษัท จึงจะสรรหาจากแหล่งอื่นๆ  

2.  ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัเิหมาะสม 
กระบวนการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 
เมื่อได้รายช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่แล้ว เลขานุการคณะกรรมการฯ จะน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  เพื่อพิจารณาคณุสมบตัิเบือ้งต้นและข้อมลูประกอบอื่นๆ  
 
หากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีมติเห็นชอบจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
เสนอตอ่ที่ประชมุประจ าปีผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
 
 
การแตง่ตัง้กรรมการใหมจ่ะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชมุประจ าปีผู้ ถือหุ้น ตามก าหนดเวลาดงันี  ้

ช่วงเวลา กิจกรรม 
สงิหาคม - พฤศจิกายน แจ้งช่ือผู้มีคณุสมบตัเิหมาะสมตอ่เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
พฤศจิกายน  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณา 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนน าเสนอรายช่ือตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมมีตเิห็นชอบน าเสนอตอ่ที่ประชมุประจ าปีผู้ ถือหุ้น 

มกราคม ของปีถดัไป ที่ประชมุประจ าปีผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ 
 

2. การแตง่ตัง้  แบง่เป็น 2 กรณี  ดงันี ้
กรณีที่ 1 ต าแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ   
 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการแทนผู้ครบก าหนดออกตามวาระ โดยกรรมการที่ครบก าหนด

ออกจากต าแหนง่อาจได้รับคดัเลอืกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุ
ครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น  1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกหรือ
ปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนั  สว่นปีถดัไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

กรณีที่ 2 ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ  
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบตัิ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 
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3. หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการ 
- ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง 
- ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนใช้คะแนนเสยีงที่มอียูท่ัง้หมดเลอืกตัง้บคุคลเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนน
เสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

- บคุคลท่ีได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่
จะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

- ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของ
จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 
การสรรหาผู้บริหารระดบัสงู 
ด าเนินการตามแผนสืบทอดต าแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ เพื่อมัน่ใจได้ว่าบริษัท มี
ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ ดงันี ้
1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งประกอบด้วย 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ 
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) 

ประสบการณ์ของแตล่ะต าแหนง่ เพื่อคดัเลือกผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องตามที่ก าหนด สามารถสืบทอดงาน
ของแตล่ะต าแหนง่ได้ 

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินการปฏิบตัิงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบตัิสอดคล้อง 
เทียบกบัระดบั Competency ที่ต้องการ เพื่อจดัท าแผนการพฒันารายบคุคลในการลด Competency Gap 

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดให้มีการหมนุเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิสอดคล้อง และ
มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเข้าร่วมประชมุฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ และความพร้อมใน
การบริหารองค์กรตอ่ไปในอนาคต 

5. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการ เป็นประจ าและรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบปีละ 2 ครัง้ 
 

กรรมการท่ีมาจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่แตล่ะกลุม่ 
กลุ่ม ล าดับ ชื่อ - สกุล 

1. จุฬางกูร 

1 นายสรรเสริญ  จฬุางกรู 

2 นายทวีฉตัร  จฬุางกรู 

3 นายวฒุิภมู ิ จฬุางกรู 

2. Hi-Lex Corporation 
4 นายมากาโต     เทราอรุา 
5 นายฮาจิเมะ           คาโตะ 

3. พัฒนะเมลือง 
6 นายสริศ   พฒันะเมลอืง 

7 นายสนัติ   พฒันะเมลอืง 
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9.3.2  กรรมการอิสระ 
หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระ ทัง้ด้านคณุสมบตัิและกระบวนการสรรหา บริษัทด าเนินการสรรหาตาม
กระบวนการสรรหากรรมการข้างต้น โดยอ้างอิงคณุสมบตัิกรรมการอิสระจากกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท 
 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบญัชีที่ผา่นมา 
-ไมม่ี- 
 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
-ไมม่ี- 

 
9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทก าหนดนโยบายและจรรยาบรรณฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีรับทราบข้อมลูภายในน าข้อมลูไป
ใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนและผู้อื่น โดยสื่อสารการใช้ข้อมูลภายในคู่มือการก ากับดูแลกิจการให้ผู้ที่ เก่ียวข้องรับทราบ
อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบ
เห็นการปฏิบตัิที่ขดัต่อนโยบายดงักลา่วให้รายงานผู้บงัคบับญัชาหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบคุคล หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแตก่รณี สรุปได้ดงันี ้

 จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการและลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ผลประโยชน์ตนเองและบุคคลภายนอก ซึ่งข้อมูลภายในหมายรวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณชน
ภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องก าหนด 

 จรรยาบรรณวา่ด้วยการรักษาความลบัและการใช้ข้อมลูภายใน ระบวุ่าห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ทกุคน หรือบคุคลใดก็ตามที่รับทราบข้อมลูภายในอนัเป็นสาระส าคญัและมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ซึ่งข้อมลู
นัน้ยงัไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลกัทรัพย์ ภายใต้ของกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
และหลกัเกณฑ์อื่นท่ีเก่ียวข้องมาซือ้ขายหลกัทรัพย์ก่อนเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

  
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักบัการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน อนัเป็นสว่นส าคญัในการเสริมสร้างการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี ดงันัน้บริษัทจึงก าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในขึน้เพื่อเป็นการป้องกันการน าเอาข้อมูล
ภายในที่ส าคญัของบริษัทที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมีสาระส าคญั
ดงัตอ่ไปนี ้
1. ข้อมูลภายในที่ส าคญัของบริษัท คือ ข้อมลูที่มีความส าคญัและจูงใจให้ผู้ที่รับรู้ข้อมูลท าการซือ้หรือขายหุ้น และ

ข้อมูลที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บไว้และยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการ
ชัว่คราว 

2.  แนวทางและมาตรการการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน มีดงันี ้
2.1  ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ เก่ียวข้องกับการจัดท างบการเงิน เลขานุการบริษัท เลขานุการ

คณะกรรมการชดุยอ่ย หรือบคุคลภายนอกอื่นๆ ที่ได้รับการบอกกลา่วเก่ียวกบัข้อมลูภายในท่ีส าคญั เปิดเผยข้อมลู
ที่ส าคญัที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บคุคลอื่น รวมทัง้ห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และไม่ท าการซือ้ ขาย โอน หรือรับหลกัทรัพย์ของบริษัท อนัเป็นการเอา
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เปรียบตอ่บคุคลอื่นโดยใช้ข้อมลูภายในท่ีส าคญัที่ยงัไมเ่ปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท าดงักลา่วจะเป็นไป
เพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น   

2.2  ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคูส่มรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ จดัท าและสง่รายงานการถือครอง
หลกัทรัพย์ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ รวมทัง้จดัท าและจดัสง่รายงานการเปลีย่นแปลงการถือครอง
หลกัทรัพย์ อนัเนื่องมาจากการซือ้ ขาย โอน หรือรับหลกัทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วนัท าการ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุไตรมาส 

2.3  ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการเก่ียวกับการซือ้ ขาย โอน หรือรับหลกัทรัพย์ของบริษัท 
อยา่งน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนด าเนินการทกุครัง้ 

2.4  บริษัทก าหนดให้พนกังานทกุคนยดึมัน่เก่ียวกบัการปกปอ้งรักษาความลบัของข้อมลูขา่วสารเก่ียวกับกิจกรรมตา่งๆ 
ในการด าเนินธุรกิจและห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่ส าคัญที่ยงัไม่
เปิดเผยตอ่สาธารณชน หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 

นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มี
ความเก่ียวข้อง โดยอ้างอิงตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 
2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุได้ออกประกาศที่ ทจ.2/2552 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 
ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการรายงานการมีสว่นได้เสยีของตนหรือของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นสว่นได้เสียที่
เก่ียวกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท โดยให้มีผลนบัตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป วตัถปุระสงค์เพื่อให้
บริษัทมีข้อมูลประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนดเก่ียวกับการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และอาจน าไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนีก้ารท่ีกรรมการและ
ผู้บริหารต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัและซื่อสตัย์สจุริต (Fiduciary duties) ซึง่ต้องตดัสนิใจโดยไมม่ีสว่นได้เสยี
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเร่ืองที่ตดัสินใจ ข้อมูลในรายงานดงักล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การท า
หน้าที่ของกรรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการดงักลา่ว 

 

ซึง่ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ด าเนินการรายงานการมีสว่นได้เสียตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการรายงาน ดงัตอ่ไปนี ้   
 1. รายงานครัง้แรกภายใน 15 วนั นบัจากคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิแบบรายงานฯ 
 2. แจ้งการเปลีย่นแปลงข้อมลูทกุๆ ครัง้ ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

3.  เลขานกุารบริษัท รวบรวมข้อมลูเพื่อน าเสนอประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั 
นบัจากวนัท่ีได้รับรายงานฯ 

 

ทัง้นีส้ามารถขอรับแบบแจ้งรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่มีความเก่ียวข้องได้ที่ฝ่ายก ากับ
หลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ หมายเลขติดต่อ (038) 447 200 ‟ 10 ต่อ 111, 122  
หรือทางอีเมล์ ir@thaisteelcable.com  
 

ทัง้นีร้วมถึงการท ารายการระหวา่งกนัท่ีส าคญัต้องได้รับการพิจารณาและอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทด้วย 
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 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
   1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

รายการที่ ชื่อผู้สอบบัญช ี ประเภทของงานตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนของงาน

ตรวจสอบ 

1.  
บจ. ส านกังาน อวีาย  

ตรวจสอบบญัชี 1,094,000 

2.  ตรวจสอบ BOI    340,000 

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ 1,434,000 

 
 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 

รายการ 
ประเภทของงานบริการอื่น 

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทน 

ของงานบริการอื่น 

ส่วนที่จ่ายไป

ในระหว่างปี

บัญชี 

ส่วนที่จะ 

ต้องจ่าย 

ในอนาคต 

1. คา่ที่ปรึกษาคดีแรงงาน นายวฒุิชยั อินแปน้ 20,000.00 - 

2. 
คา่ทนายในการสบืหาทรัพย์สนิคดี         
นายอเุทน โพคะ 

นายอภิยทุธ อรรจนานนัท์ 20,000.00 
- 

3. คา่ทนายคด ีOuter และ คา่ทนายคด ี   
นายอเุทนเมื่อสบืพยานโจทก์เสร็จ 

นายนิติพฒัน์ เสถียรไพศาล 320,000.00 
- 

4. คา่ทีปรึกษาพิธีการศลุกากร และ         
คา่ที่ปรึกษาและพยานศาลชัน้ต้นคดี Outer 

นายพิทกัษ์ ส าราญสขุ 400,000.00 
- 

5. คา่ทนายคด ีCEVA งวดที่ 3 นายปเนต ไพบลูย์ธนธร 80,701.00 - 

6. คา่ที่ปรึกษาแนะน าด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

บริษัท เคนคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 375,000.00 
- 

7. คา่ที่ปรึกษาด้านการจดัการระบบ          
สารสนเทศ 

บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จ ากดั 350,467.30 
- 

8. ชีแ้จงข้อโต้แย้งปัญหาประเภทพิกดั- 

อตัราศลุกากร 

บริษัท กาญจนรัตน์ เทรดดิง้ จ ากดั 40,000.00 
- 

9. คา่ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และ คา่บริการ
ด าเนินคดีแรงงาน-คดีนายนิรันด์ บวัลอย 

บริษัท บาลานซ์ ลอว์ คอนซลัแตนซ์ 
จ ากดั 

80,000.00 
- 
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รายการ 
ประเภทของงานบริการอื่น 

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทน 

ของงานบริการอื่น 

ส่วนที่จ่ายไป

ในระหว่างปี

บัญชี 

ส่วนที่จะ 

ต้องจ่าย 

ในอนาคต 

10. คา่บริการทนายคด ีTAISHO บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และ       
เพียงพนอ จ ากดั 

76,541.00 
- 

11. คา่ทีปรึกษาพิธีการศลุกากร (อ.วชิยั) ห้างหุ้นสว่นสามญั วีเอ็มเอส 120,000.00 - 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอื่น (non-audit fee) 1,882,709.30 - 

 

9.7 การปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอื่นๆ 

9.7.1 เร่ืองที่ไมไ่ด้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีดงันี ้

ข้อ เร่ือง แนวทางการด าเนินการ 

1 หมวด  5 “ความ รับ ผิดชอบของคณะกรรมการ ”
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด ในกรณีที่ประธาน
คณะกรรมการไมเ่ป็นกรรมการอิสระ 

ไมส่ามารถปฏิบตัิได้ 
เนื่องจากไมส่อดคล้องและไมเ่หมาะสมกบั 

การปฏิบตัิงานจริง 
 

2 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” 
คณะกรรมการควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการไว้อยา่งชดัเจน โดยระบไุว้ในนโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการ 

3 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” 
คณะกรรมการควรก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับ
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระครัง้แรก 

4 หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” 
คณะกรรมการควรเลือกกรรมการอิสระด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการ 

   
     9.7.2 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ อยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ ในเดือน สงิหาคม มีกระบวนการดงันี ้

1. คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ทบทวนแบบประเมินผลฯ ให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย ด าเนินการจดัท าแบบประเมินฯ และน าสง่เลขานกุารคณะฯ 
3. เลขานกุารบริษัท รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท 
4. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาด าเนินการปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 
โดยเกณฑ์และผลประเมินประจ าปี 2563 เป็นดงันี ้
คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและด าเนินการปรับปรุงให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 

หมวด
ที่ 

หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 11 75 2 75 
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 12 75 5 75 
3 การประชมุคณะกรรมการ 9 75 4 75 
4 การท าหน้าที่ของกรรมการ 7 75 - - 
5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 5 75 - - 
6 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 6 75 - - 

รวม 50 75 11 75 
 

ช่วงระดบัคะแนน  : 
ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” 

  75 ≥ X < 100 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “ดี” 

50 ≥ X < 75 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “เลก็น้อย” 

 < 25 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “ไมม่ีการด าเนินการ” 

หมายเหต:ุ แบบประเมินฯ ท่ีจดัท าขึน้ อ้างองิจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทนุ ตลาด 
           หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ กมุภาพนัธ์ 2558 
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ซึง่ผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2563 สรุปได้ดงันี ้
รายคณะ รายบุคคล 

 
98.18% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 

 
96.73% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (รายคณะและรายบคุคล) อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและปรับปรุงตอ่ไป 

 
ซึง่ผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 สรุปได้ดงันี ้

สว่น
ที ่

หวัข้อการประเมิน 

จ านวนข้อ (ผลประเมิน)  
ส่วนที่ 1 

จ านวนข้อ (ผลประเมิน)  
ส่วนที่ 2 

หมายเหต ุ

ใช ่ ไมใ่ช ่
เพียง
พอ 

ไม ่
เพียง
พอ 

ท า
แล้ว 

ไม่
แนใ่จ 

ไมไ่ด้
ท า 

ใน 
ระหวา่ง 
ปีไมม่ี 
กรณี

ดงักลา่ว 

 

1 
การท าหน้าที่โดยรวมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

10 1* 10 - 
    

* ข้อ 9 ยงัไมม่กี าหนดระยะ
เวลานานสดุที่ AC จะอยูใ่น

วาระอยา่งตอ่เนื่อง 

2 
การปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะด้าน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ     

65 - 1** 7 

**ข้อ 2.10 จดัให้มีการ
ประเมินคณุภาพงาน

ตรวจสอบฯ โดยผู้ประเมิน
อิสระภายนอกทกุๆ 5 ปี 

รวม 10 1 10 - 65 - 1 7  

ส่วนที่ หัวข้อการประเมิน วัตถุประสงค์ จ านวนข้อ 

1 การท าหน้าที่ โดยรวมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีลักษณะ
สนบัสนนุการท างานอยา่งมีประสทิธิภาพหรือไม่ 

2. เพื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมทัว่ไปวา่เอือ้ตอ่การท าหน้าที่หรือไม่ 

21 

2 การปฏิบตัิหน้าที่เฉพาะด้าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. เ พื่ อ เ ป็ นแนวทา งกา รพิ จ า รณากา รป ฏิบัติ ห น้ าที่ ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขตความรับผิดชอบอยา่งครบถ้วนหรือไม่ 

73 

รวม 94 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (รายคณะและรายบคุคล) อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและปรับปรุงตอ่ไป 

หมวด หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 4 75 3 75 
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 ด้านการสรรหา 
 ด้านก าหนดคา่ตอบแทน 

 
2 
3 

 
75 
75 

 
2 
3 

 
75 
75 

3 การประชมุคณะกรรมการ 5 75 5 75 
4 การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ 4 75 4 75 
5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 3 75 3 75 
6 การพฒันาตนเองของคณะกรรมการ 5 75 5 75 

รวม 26 75 25 75 
 
ช่วงระดบัคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

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

ต ่ากวา่ 25 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “ไมม่ีการด าเนินการ” 

หมายเหต:ุ แบบประเมินฯ ท่ีจดัท าขึน้ อ้างองิจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทนุ ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ กมุภาพนัธ์ 2558 

 
ซึง่ผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ประจ าปี 2563 สรุปได้ดงันี ้

รายคณะ รายบุคคล 

 
94.47% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 

 
94.75% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 
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คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (รายคณะและรายบคุคล) อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและปรับปรุงตอ่ไป 

หมวด
ที่ 

หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 5 75 2 75 
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 
4 75 5 75 

3 การประชมุคณะกรรมการ 6 75 4 75 
รวม 15 75 11 75 

 
ช่วงระดบัคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” 

  75 ≥ X < 100 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “ดี” 

50 ≥ X < 75 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “เลก็น้อย” 

 < 25 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “ไมม่ีการด าเนินการ” 

หมายเหต:ุ แบบประเมินฯ ท่ีจดัท าขึน้ อ้างองิจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทนุ ตลาด 
           หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ กมุภาพนัธ์ 2558 

 
ซึง่ผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ประจ าปี 2563 สรุปได้ดงันี ้

รายคณะ รายบุคคล 

 
93.75% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 

 
94.32% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (รายคณะและรายบคุคล) อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและปรับปรุงตอ่ไป 

หมวด
ที่ 

หัวข้อการประเมิน 

รายคณะ รายบุคคล 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

คะแนนมาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 2 75 1 75 
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 
5 75 4 75 

3 การประชมุคณะกรรมการ 5 75 4 75 
รวม 12 75 9 75 

 
ช่วงระดบัคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” 

  75 ≥ X < 100 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “ดี” 

50 ≥ X < 75 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “เลก็น้อย” 

< 25 การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการอยูใ่นระดบั “ไมม่ีการด าเนินการ” 

หมายเหต:ุ แบบประเมินฯ ท่ีจดัท าขึน้ อ้างองิจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทนุ ตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ กมุภาพนัธ์ 2558 

 

ซึง่ผลประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ประจ าปี 2563 สรุปได้ดงันี ้
รายคณะ รายบุคคล 

 
94.64% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 

 
94.44% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 
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9.7.3  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะกรรมการด าเนินการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งตอ่เนื่อง  

หัวข้อ หัวข้อการประเมิน 

 
คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลคะแนน 
ประจ าปี 

2563 
(ร้อยละ) 

1 ความเป็นผู้น า 10 10.00 

2 การก าหนดกลยทุธ์ 10 9.77 

3 การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 10 9.85 

4 การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 10 10.00 

5 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 10 9.85 

6 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 10 9.77 

7 การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 10 9.77 

8 การสบืทอดต าแหนง่ 10 9.55 

9 ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 10 9.77 

10 คณุลกัษณะสว่นตวั 10 9.77 

รวม 100 98.11 
 
ช่วงระดบัคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

 90 - 100 การปฏิบตัิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยูใ่นระดบั “ยอดเยี่ยม” 

80 ≥ X < 90 การปฏิบตัิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” 

70 ≥ X < 80 การปฏิบตัิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยูใ่นระดบั “ดี” 

60 ≥ X < 70 การปฏิบตัิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยูใ่นระดบั “พอสมควร” 

50 ≥ X < 60 การปฏิบตัิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยูใ่นระดบั “ผา่น” 

 < 50 การปฏิบตัิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยูใ่นระดบั “ต้องด าเนินการปรับปรุง” 

   
 9.7.4  การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

กรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการปฐมนิเทศและการอบรมให้กบักรรมการ โดยมีนโยบายสรุปได้
ดงันี ้ 
1. ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุครัง้ โดยมอบหมายให้เลขานกุารบริษัทน าเสนอเอกสารและข้อมลูที่

เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ ได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการ (ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณของบริษัท) ข้อบงัคบับริษัท โครงสร้างทนุ โครงสร้างผู้ ถือหุ้น ผลการ
ด าเนินงาน กฎหมาย ข้อพงึปฏิบตัิที่ดี กฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และหลกัสตูรการอบรมกรรมการ รวมทัง้ข้อมลู
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อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นีเ้พื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงาน
ด้านตา่งๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการท่ีเข้ารับต าแหนง่ในบริษัทเป็นครัง้แรก 

2.   มอบหมายให้บริษัทอ านวยความสะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึน้ 

3. สง่เสริมให้กรรมการได้เข้ารับการฝึกอบรมในหวัข้อหรือหลกัสตูรที่จะเพิ่มพนูความเข้าใจในบทบาท หน้าที่  และ
ภารกิจ ภายใต้แผนงานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ด าเนินการและรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายทัง้หมด เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบตัิหน้าที่อยา่งตอ่เนื่อง  

 

และเพื่อให้กรรมการทุกท่านมีศกัยภาพสามารถขบัเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัทที่
ก าหนดไว้ได้นัน้  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสง่เสริมให้กรรมการพฒันาความรู้และทกัษะตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง ทัง้
ในแง่การก ากบัดแูลกิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนบัสนนุการ
ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพของกรรมการ ทัง้นีก้รรมการบริษัทต้องเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องอยา่ง
น้อย 1 ทา่นตอ่ปี 
 
ผู้บริหาร 
บริษัทให้ความส าคญักบัการพฒันาบุคลากรตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน” ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า
บริษัทมีความตัง้ใจที่จะพฒันาทรัพยากรบุคคลให้เติบโตและขบัเคลื่อนองค์กรให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ ดงันัน้ 
บคุลากรทุกคนจะได้รับการพฒันาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกบัองค์กรอย่าง
ยัง่ยืน 
 

โดยผู้บริหารจะได้รับการพฒันาการอบรมตามสายอาชีพ (Training Road map) อยา่งตอ่เนื่องทกุปี 
 
9.7.5  การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยก าหนดตารางการประชุมไว้เป็นการ
ล่วงหน้าตลอดทัง้ปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ อาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดย
ก าหนดวาระการประชมุ แจ้งให้สมาชิกทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนถึงวนัประชมุและให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องอยา่ง
เพียงพอ 
 
ทัง้นีใ้นการประชมุคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึง
จะครบเป็นองค์ประชมุ และให้ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ในกรณีมีรองประธานกรรมการอยูใ่ห้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้ หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานที่ประชมุ 

 

และจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
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การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุคณะกรรมการให้ถือเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้ าคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 
 

9.7.6  วาระการด ารงต าแหนง่ 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี กรรมการบริษัทต้องหมนุเวียนออกจากต าแหน่งเป็น
จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง
ก่อน ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะออกไมอ่าจแบง่ให้ตรงเป็น 3 สว่นได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนจะคดัเลอืกและเสนอบคุคลที่เหมาะสม ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและน าเสนอ
ตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และ
อาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ตอ่ไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เหมาะสม  
 
คณะกรรมการบริษัทจะพ้นจากต าแหนง่เมื่อ 
1. เสยีชีวิต 
2. ลาออก 
3. ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ 
4. ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 21 
5. ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

 

9.7.7  การพบปะนกัวิเคราะห์ 
 ‟ ไมม่ี ‟ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม                                    

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยนื 
บริษัทยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแล
รักษาสิง่แวดล้อมและสงัคมอยา่งตอ่เนื่อง โดยค านงึถึงผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสยีที่เก่ียวข้อง ตลอดจนท ากิจกรรมตา่งๆ เพื่อ
มีสว่นในการดแูลสิ่งแวดล้อม การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสงัคมและชุมชนเพื่อน าไปสูก่ารพฒันาธุรกิจอย่าง
ยัง่ยืนโดยมีนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดงันี ้
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคบั และระเบียบที่เก่ียวข้อง เปิดเผยข้อมูลที่ส าคญั โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และหลกัปรัชญาของบริษัท  
โดยค านงึถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทสง่เสริมการแขง่ขนัทางการค้าอย่างเสรี ด าเนินการแข่งขนัธุรกิจอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการสง่เสริมความรับผิดชอบต่อ
สงัคมในหว่งโซธุ่รกิจทกุขัน้ตอน 
การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 
บริษัทตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ตลอดจนปฏิบตัิตามนโยบายตอ่การคอร์รัปชัน่ของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
และเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition 
Against Corruption หรือ CAC)  
การเคารพสทิธิมนษุยชน 
บริษัทสนบัสนนุการปฏิบตัิตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนษุยชนอื่นๆ 
นอกจากนีย้งัมีการตรวจสอบประเด็นด้านสทิธิมนษุยชนในการพิจารณาดแูลพนกังาน ปฏิบตัิตามนโยบายการละเมิด
สทิธิมนษุยชน ตลอดจนสนบัสนนุและเคารพการปกปอ้งสทิธิมนษุยชน   
การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
บริษัทจะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จดัให้มีสวสัดิการ ความปลอดภยั และอาชีวอนา
มยั อีกทัง้สนบัสนนุความคิดในการสง่เสริมสทิธิแรงงานและสวสัดิภาพทางสงัคมของผู้ ใช้แรงงาน ตลอดจนปฏิบตัิตาม
กฎหมายกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกบัการรับสมคัรและจ้างงานทกุประการอยา่งเคร่งครัด  
ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
บริษัทมุง่พฒันาผลติภณัฑ์ที่ไมก่่อให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ภายใต้เง่ือนไขที่เป็น
ธรรมและให้ข้อมูลผลิตภณัฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลบัของลกูค้าไม่น าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในทางมิชอบ 
การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
บริษัทถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคญัในการสนบัสนนุให้มีการจดักิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม  
สิง่แวดล้อม และพฒันาชมุชนเพื่อเสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีในสงัคมไทยในด้านตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเป็นการตอบ
แทนและคืนก าไรสูส่งัคม   
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การจดัการสิง่แวดล้อม 
บริษัทตระหนักและให้ความส าคญั โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในกระบวนการธุ รกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมี
ประสทิธิภาพ 
นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 
บริษัทสนบัสนุนการสร้างสรรค์ การพฒันานวตักรรมที่สร้างความสมดุลของการด าเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้
ธุรกิจเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
 
ทัง้นี ้บริษัทได้สง่เสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานรับทราบและปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้
บรรลวุตัถปุระสงค์และมีสว่นร่วมในความรับผิดชอบตอ่สงัคมอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

10.1.1 ภารกิจ ปรัชญา คณุคา่ 
ภารกิจของบริษัท "ด้านองค์กร - มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้"  ซึง่มุง่มัน่และสง่เสริมให้บคุลากรของ
บริษัทได้มีการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่องทัง้ความสามารถในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตประจ าวนั เป็นไป
ตามปรัชญาของบริษัทและรู้จกั คุณค่าของคน สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ เพื่อใช้เป็น
แนวคิดและแนวทางในการปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 

ปรัชญา 
สร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิต 

สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องท้ังหมด 
คนและองค์กรทีเ่ติบโตไปพร้อมกัน 
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดย้ัง 

ร่วมสร้างสรรค์สังคมทีด่ ี
 

10.1.2 กรอบแนวทางการปฏิบตัิ และความก้าวหน้าในการด าเนินงานปี 2563 
ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2563 

1 บริษัทจะปรับปรุงระบบการจัดการ
สิง่แวดล้อมอยา่งจริงจงัและตอ่เนื่อง 

1. โครงการใช้พลังงานสะอาดทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า  (Solar power) 
เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรน า้และถ่านหินที่น ามาผลิตไฟฟ้า  และช่วยลด
การปลดปล่อย ก๊าซคา ร์บอนไดออกไซด์  (CO2  Reduction)  และยังช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทในระยะยาว โดยมีการด าเนินการติดตัง้ระบบ 
Solar Roof Top ที่มีก าลังผลิตไฟฟ้า  945 กิ โลวัตต์  และเ ร่ิมใช้งานตัง้แต่
เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา  

2. โครงการลดการใ ช้พลังงานไฟฟ้าในระบบลมของส่วนงานผลิตทั ง้หมด 
100% เพื่อช่วยลดการสูญเสียทัง้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานลมที่ ไม่จ าเป็น 
โดยเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยพนักงานสามารถแจ้ง
จุดลมรั่ว เพื่อ ใ ห้ ฝ่ายซ่อมบ า รุงด า เนินการแก้ไข ไ ด้ทันที  และหัวหน้างานที่
ผ่านการอบรมจากฝ่ายซ่อมบ ารุงสามารถแก้ไขจุดลมร่ัวได้เอง ซึ่งช่วยให้ลด
การเกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่จ า เ ป็นลงได้มาก และสามารถด า เนิน
โครงการได้อย่างยั่งยืน  

http://www.thaisteelcable.com/company_profile_th.php?aboutusid=2
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2563 
3. โครงการลดการเกิดขยะจากกระบวนการผลิต เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่

เ ป็นถุงมือยางเคลือบโพลียูรี เทน (Poly urethane) ที่ส่วนงานผลิตใช้งาน 
โดยเปลี่ยนมาใ ช้ถุงมือผ้าแทนถุงมือยางเคลือบโพลียูรี เทน ซึ่งช่วยลดการ
เกิดขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดภาวะโลกร้อน และยังช่วยใ ห้
บริษัทลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว  

4. โครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่ง แวด ล้อมในปัจจุบ ัน  โดยการส่ง เส ริมการใ ห้
ความรู้ การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก
ในปัจจุบัน ผ่านทางการอบรมและการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น Safety Talk 
ประจ าสัปดาห์ หรือกิจกรรมรณรงค์ เป็นต้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  Safety News  
และ  TSC Line@ เป็นต้น  

5. โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ
ประกวดอุตสาหกรรมสีเขียว ที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงถึง
ความมุ่งมั ่นของการตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่ง แวด ล้อม  ซึ ่งปั จจุบ ัน
บริษัทได้ รับรางวัลเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4  

6.  ก า ร จ ัด ใ ห้ ม ีคณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ น ิน ง า น ด้ า น สิ ่ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ก า ร จ ัด
การพล ัง ง าน  เพื ่อ ใ ห้ทุก ฝ่ าย ในบริษัทมีส ่วนร่ วม ในการด า เนินงาน ด้าน
สิ่งแวดล้อม การน าเสนอกิจกรรมหรือโครงการ และการด าเนินโครงการลด
การใช้พลังงานหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ เกิดจากกิจกรรมของบริษัท 
ซึ่งจะช่วยให้การด า เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดพลังงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน  

การสื่อสาร: ประชุม Management Review ประจ าปี ,  ประชุม ISO14001 
                ประจ าไตรมาส  
การตรวจสอบการปฏิบัติ :  ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001  ประจ าไตรมาส  
ข้อมูลการชีว้ัดการด าเนินการ: การด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2 บริษัทจะส่งเสริมการน าวัสดุใช้แล้ว
กลบัมาใช้ใหม ่

1. โครงการรณรงค์ให้ใช้วสัดหุรืออปุกรณ์ซ า้ (Reuse) หรือน ามาใช้ใหม ่(Recycle) เพื่อลด
การเกิดขยะ โดยการแยกขยะที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น เศษโลหะจาก
กระบวนผลิต น ามาหลอมเพื่อใช้งานใหม่ เป็นต้น รวมถึงการรณรงค์ให้ใช้สิ่งของที่
สามารถใช้ซ า้ได้แทนการใช้ของที่ใช้ได้ครัง้เดียว เช่น รณรงค์ให้มีการใช้ถงุผ้าแทนการ
ใช้ถงุพลาสติก รณรงค์การใช้ช้อนซ้อม และแก้วน า้สว่นตวัแทนการใช้พลาสติก เป็นต้น 

2. โครงการแยกขยะก่อนทิง้ เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึน้ โดยบริษัทได้จดัท าถงัขยะแต่ละ
ประเภทตามหลกั 3R เพื่อให้พนกังานสามารถแยกทิง้ขยะได้อย่างถกูประเภท และลด
ปริมาณขยะลงได้ เช่น การแยกขวดหรือกระป๋องเคร่ืองดื่ม และการแยกกระดาษใช้
แล้วจากขยะทัว่ไป ซึ่งสามารถน าไปผ่านกระบวนการผลิตเพื่อน ากลบัมาใช้งานใหม ่
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หรือเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เป็นต้น 

การสือ่สาร: ประชมุ Management Review ประจ าปี, ประชมุ ISO14001 ประจ าไตรมาส 
การตรวจสอบการปฏิบตัิ: ตรวจสอบในท่ีประชมุ ISO14001 ประจ าไตรมาส 
ข้อมลูการชีว้ดัการด าเนินการ: การด าเนินการได้ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

3 บริษัทจะสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรม
อาสาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน
สังคมและกา รบ า เ พ็ญประ โยช น์
สาธารณะ 

1. TSC Feel Good 2020  “Love Charity … รักนีเ้ราขอ” TSC จดักิจกรรมวนัวาเลนไทน์   
    เพื่อรวมกนัซือ้ดอกไม้ และน ารายได้หกัคา่ใช้จ่ายเพื่อน าเงินไปบริจาคให้กบับ้านกา 
    รุณยเวศน์ 
2. TSC Feel Good 2020 สง่มอบตาขา่ยดกัขยะ ให้กบัเทศบาลเมืองแสนสขุ จ.ชลบรีุ  
    เพื่อให้ทางเทศบาลติดตัง้ตาขา่ยดกัขยะตามจดุตา่งๆ ปอ้งกนัขยะไหลลงสูท่ะเล 
3. TSC Upcycled Bag กระเป๋ากระสอบรักษ์โลก ผลติจากถงุ Compound ส าหรับใส ่
    ชิน้งานในการผลติ  
4. TSC Blood Donation ครัง้ที่ 22  กิจกรรมประจ าปี ร่วมกบัสภากาชาดไทย (สาขา 
    อมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ) ตัง้หนว่ยรับบริจาคโลหิตในบริษัท ซึง่ในปีนีใ้ช้ช่ือกิจกรรมวา่  
    “TSC บริจาคโลหิต ครัง้ที่ 22” การบริจาคโลหิตนี ้นอกจากจะสง่เสริมและสนบัสนนุให้ 
    พนกังานได้ช่วยเหลอืเพื่อนมนษุย์แล้ว ยงัเปิดโอกาสให้พนกังานได้ร่วมกนัท าความดี  
    เพ่ือสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง 
การสือ่สาร: 
1. พนกังานสามารถรับรู้ขา่วสารของบริษัทผา่นทาง ประกาศ อีเมล Morning talk ประชมุ 
    ในฝ่าย บอร์ดประชาสมัพนัธ์ TSC Line@ Facebook fan page VTR ณ โรงอาหาร  
    และ Line Open chat N’News 
2. พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ ผา่นทางกิจกรรม GM  
    Talks ซึง่พนกังานจะได้ทราบขา่วสารและความเคลือ่นไหวในองค์กร รวมทัง้ 
    อตุสาหกรรมในภาพรวมได้ และเป็นช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้บริหารและพนกังาน 

4 บริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วน
เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการให้ข้อคิดเห็น
หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจาก
การด าเนินงานของบริษัทเพื่อน ามา
พิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการด าเนินการ
มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้าง
ความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทัง้
โดยทางตรงและทางอ้อม 

ไมม่ีข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนตา่งๆ จากชมุชนและผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 
จ านวนข้อร้องเรียน: ไมม่ีข้อร้องเรียน 
การสื่อสาร: ประชุม Management Review ประจ าปี และประชุม ISO14001 ประจ า 
ไตรมาส 
การตรวจสอบการปฏิบตัิ: ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจ าไตรมาส และอ้างอิง
จากหนงัสอืรับรองจากส านกังานการนิคมอมตะซิตี ้ชลบรีุ 
ตวัชีว้ดัการด าเนินงาน: การด าเนินการได้ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

5 บริษัทจะพัฒนารูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับ
การเติบโตของธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง 

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการประกวดอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ที่จัดโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของการตระหนักถึงผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อม ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้รับการรับรองจากกระทรวงอตุสาหกรรม และได้รับรางวลั
เป็นอตุสาหกรรมสเีขียวระดบั 4 (Green Industry) 
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การสื่อสาร: ประชุม Management Review ประจ าปี และประชุม ISO14001 ประจ า 
ไตรมาส 
การตรวจสอบการปฏิบตัิ: ตรวจสอบในท่ีประชมุ ISO14001 ประจ าไตรมาส 
ข้อมลูการชีว้ดัการด าเนินการ: การด าเนินการได้ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

6 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่ เ ก่ียวข้อง  ตลอดจน
เ ปิ ด เ ผย ข้ อมู ลที่ ส า คัญ  โป ร่ ง ใ ส 
สามารถตรวจสอบได้  

บริษัทก าหนดนโยบายการควบคมุภายใน ไว้ในคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ก าหนดให้
ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องมีระบบการควบคมุภายใน และปฏิบตัิตามกฎหมายที่
เก่ียวข้อง และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบการท างานตลอดเวลา  
การสือ่สาร:  
1. สือ่สารในการประชมุผู้บริหารประจ าไตรมาส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
2. ก าหนดให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องจัดท าแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  และ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง และรายงานผลการปฏิบตัิตามกฎหมายฯ ให้ฝ่ายบริหารทราบทุก
เดือน 

การตรวจสอบการปฏิบตัิ: 
1. แผนงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2563 ก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติ

กฎหมาย ข้อบงัคบัและระเบียบที่เก่ียวข้องทกุเดือน โดยรายงานผลการตรวจสอบให้
ฝ่ายบริหารทราบทุกเดือน และรายงานสรุปผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทกุไตรมาส 

2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่ เ ก่ียวข้อง 
ประจ าเดือน ในปี 2563 รวม 12 ครัง้ พบการปฏิบตัิสอดคล้องกบักฎหมาย 

ข้อมลูการชีว้ดัการด าเนินการ : 
1. ปี 2563 ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบตัิตามแผนงานการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั

และระเบียบที่เก่ียวข้อง อยา่งครบถ้วน  
2. การรายงานประจ าเดือน ในปี 2563 เร่ืองการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ข้อบงัคับและ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง ได้มีการรายงานอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนักาล 
ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้อง ประจ าเดือน 
ในปี 2563 พบการปฏิบตัิงานสอดคล้องกบักฎหมายทกุเร่ือง 
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7 บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า

อย่างเสรี ด าเนินการแข่งขนัธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม   

1. บริษัทได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี ้อย่าง
เคร่งครัดและเป็นธรรม กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่
ค้า ลกูค้า หรือเจ้าหนี ้รับทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา มีการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสาร ค าแนะน าที่ถูกต้อง เพียงพอ ทนัต่อเหตุการณ์  ตลอดจนส่ง
มอบสนิค้าที่มีคณุภาพ ตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้าก าไรเกิน
ควร 

2. บริษัทได้เข้าเยี่ยมบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกไตรมาส เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงผลิตภณัฑ์และการบริการ 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที พร้อมทัง้ให้
ข้อแนะน าในการใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

การสือ่สาร: ให้มีการแขง่ขนัราคา โดยให้มีการเสนอราคามากกวา่หนึง่ราย     
การตรวจสอบปฏิบตัิ: มีการบนัทกึเป็นเอกสารประจ าเดือนให้ผู้บริหารอนมุตัิ 
ข้อมูลการชีว้ดัการด าเนินการ: ตรวจสอบจากสรุปการเสนอราคาประจ าเดือนของการ
เสนอราคา 

8 บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริต (CAC) 
 
 
 

ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2558 
ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 
ในปี 2560-2561 มีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สื่อสารและอบรม ติดตามการ
รายงานและตรวจสอบการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมการยื่นต่ออายุรับรองการเป็น
สมาชิกครัง้ที่ 2 
ได้รับการรับรองการต่ออายกุารเป็นสมาชิกโครงการ ครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 5 สิงหาคม 2562 
(อายกุารรับรอง มีระยะเวลา 3 ปี) 
การสือ่สาร: MD เลา่ให้ฟัง ประชมุผู้บริหารประจ าไตรมาส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
การตรวจสอบการปฏิบตัิ: ฝ่าย IA ตรวจสอบการด าเนินการตาม Checklist และน าส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขัน้ตอน 
ข้อมลูตวัชีว้ดัการด าเนินการ: การด าเนินการตาม Checklist ทกุหวัข้อ 

9 บริษัทปฏิบตัิตาม "ปฏิญญาสากลวา่
ด้วยสทิธิมนษุยชน" และ
มาตรฐานสากลด้านสทิธิมนษุยชนอื่นๆ  

บริษัทก าหนดนโยบายการไม่เก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน และจรรยาบรรณว่า
ด้วยการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนษุยชนสากล ในคู่มือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
โดยก าหนดให้มีการสนบัสนนุการปฏิบตัิตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน" และ
มาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ และให้ผู้บริหารตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิ
มนษุยชนในการพิจารณาดแูลพนกังานด้วย ทัง้นีไ้ด้จดัให้มีการอบรมและวดัผลพนกังาน
ในเร่ืองจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อน าไปปฏิบตัิ
เป็นสว่นหนึง่ในการด าเนินงาน และไมส่นบัสนุนการละเมิดสทิธิมนษุยชน 
นอกจากนีบ้ริษัทได้เปิดช่องทางรับค าร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถร้องเรียนการ
ได้รับการปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรม หรือการละเมิดสทิธิมนษุยชนได้  
 การสือ่สาร:  
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2563 
1. ในการประชมุผู้บริหารประจ าไตรมาส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
2. จดัให้มีการอบรม และวดัผลพนกังานในเร่ืองจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการ

ละเมิดสทิธิมนษุยชน  
การตรวจสอบการปฏิบตัิ: แผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 2563 ก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบเร่ืองการติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ รวมถึงหวัข้อการ
ปฏิบตัิตามนโยบายการไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน และจรรยาบรรณว่าด้วย
การเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนสากล โดยรายงานผลการตรวจสอบให้ฝ่าย
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการปฏิบตัิไม่
สอดคล้องกบันโยบายการไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชนฯ 
ข้อมลูการชีว้ดัการด าเนินการ : 
 1.  ปี 2563 บริษัทได้ปฏิบตัิตามนโยบายการไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชนสากล ในคู่มือ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการ อยา่งครบถ้วน 

2.  ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบายการไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน
และจรรยาบรรณวา่ด้วยการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธิมนษุยชนสากล ในปี 2563 
พบวา่ การปฏิบตัิงานสอดคล้องกบันโยบายและจรรยาบรรณฯ ท่ีก าหนดไว้  

 
10 บริษัทปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 1. มีการจดัตัง้คณะกรรมการสวสัดิการฯ ซึ่งเป็นตวัแทนของพนกังานในการเสนอความ

คิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะตา่งๆ ไปยงัฝ่ายบริหารและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
2. บริษัทจดักิจกรรมที่เสริมสร้างความสมัพนัธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนกังานกับ 
  ผู้บริหารเป็นประจ าทกุปี  เช่น  กิจกรรม MD เลา่ให้ฟัง และกิจกรรม GM Talks เป็นต้น 

3. พฒันาทกัษะและฝึกอบรมพนกังานตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจ าปี 2563 
การสื่อสาร: พนักงานรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง ประกาศ อีเมล ประชุมหน้าแถว บอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ TSC Line@ และ Line Open chat N’News 
การตรวจสอบการปฏิบตัิ: เปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น กล่องรับความคิดเห็น  กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง และกิจกรรม GM Talks เพื่อสื่อสาร
ระหวา่งผู้บริหารกบัพนกังาน 
ข้อมลูการชีว้ดัการด าเนินการ: ช่องทางตา่งๆ ในการรับความคิดเห็นของพนกังาน 
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2563 
11 บ ริ ษั ท จั ด ใ ห้ มี ส วัส ดิ ก า ร  ค ว า ม

ปลอดภัยและอาชีวอนามัยส าหรับ
พนกังานทกุคนอยา่งเพียงพอ 

ไมม่ีอบุตัิเหตรุุนแรงถงึพิการหรือเสยีชีวิต และไมม่อีบุตัิเหตรุุนแรงถึงขัน้หยดุงาน 
การสื่อสาร: บอร์ดข่าวสารประชาสมัพนัธ์, ข่าวสารความปลอดภยัประจ าสปัดาห์ทาง  
E-mail, TSC Line Application, การประชมุคณะความปลอดภยัฯ ประจ าเดือน 
การตรวจสอบการปฏิบตั:ิ ฝ่ายความปลอดภยัฯ ตรวจสอบตามขัน้ตอนการปฏิบตัิงานท่ี
ก าหนดไว้ 
ตวัชีว้ดัการด าเนินงาน: KPI ของฝ่ายความปลอดภยัฯ และวตัถปุระสงค์เป้าหมายของ
บริษัทประจ าปี 2563 
 

ความปลอดภยั 2562 2563 
อบุตัิเหตรุุนแรงถึงขัน้หยดุงาน (ราย)  0 0 
อบุตัิเหตไุมห่ยดุงาน (ราย)  0 0 
โครงการป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุ (กิจกรรม 
CCCF, S-SFM, Machine Safety)  

100% 100% 

12 บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อผู้ บริ โภค และให้ ข้อมูล
ผลิตภณัฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกิน
ความเป็นจริง รักษาความลบัของลูกค้า
ไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ 

การสือ่สาร: Agreement กิจกรรมประจ าปีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
การตรวจสอบการปฏิบตัิ: ปัญหาคณุภาพผลติภณัฑ์ที่ได้รับแจ้ง จากฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
ข้อมลูชีว้ดัการด าเนินการ: ผลส ารวจความพึงพอใจของลกูค้าประจ าปี 2563  ได้คะแนน
ร้อยละ 92.60 ซึง่บริษัทยงัคงด าเนินนโยบายปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกบั
ความต้องการลกูค้าให้มากขึน้และเพื่อรักษาระดบัความพงึพอใจให้เพิ่มขึน้อีก 

13 บริษัทมีกระบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
รวมถึงสนบัสนุนให้มีการใช้ทรัพยากร
อยา่งประหยดัและมีประสทิธิภาพ 

1. ผลการวิเคราะห์มลพิษ และสภาพแวดล้อมในการท างานผา่นเกณฑ์มาตรฐานท่ี 
    กฎหมายก าหนด 
2. สามารถค้นพบความเสีย่งด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม พร้อมทัง้ด าเนินการ 
    แก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่พนกังานและผู้มีสว่นได้เสยี ผา่นทางกิจกรรมที่ 
    ให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วม 
การสือ่สาร: กิจกรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องประจ าปี  ได้แก่ 
1. กิจกรรม CCCF เป็นกิจกรรมการค้นหาอนัตรายในพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน เพื่อท าการปรับปรุง 
    และแก้ไขให้อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั โดยก าหนดให้พนกังานทกุคนต้องมีสว่นร่วมใน 
    การค้นหาอนัตรายในพืน้ท่ีตนเอง และมีการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอนัตราย 
    ดงักลา่วให้ผู้บริหารระดบัสงูรับทราบในการประชมุประจ าเดือน 
2. กิจกรรมรณรงค์ขบัขี่ปลอดภยั เป็นการรณรงค์ให้พนกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 
    จราจรอยา่งเคร่งครัด เพื่อลดอบุตัิเหตใุนช่วงวนัหยดุยาว ซึง่สง่ผลให้พนกังานเดินทาง 
    กลบัภมูิล าเนาและกลบัมาท างานอยา่งปลอดภยัในช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว 
3. กิจกรรม Safety Talk & Safety Join เป็นกิจกรรมที่มุง่เน้นให้หวัหน้างานทกุฝ่ายงาน 
    สง่เสริมและรณรงค์ด้านความปลอดภยัให้กบัผู้ใต้บงัคบับญัชาของตนเอง โดยจดัให้มี 
    คูม่ือด้านความปลอดภยัเพื่อใช้ในการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ นอกจากนีย้งัจดัให้มี 
    เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัเข้าร่วมการประชมุ Safety join เพื่อสือ่สารให้พนกังานทกุคน 
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2563 
    ทราบทัง้ในด้านกฎระเบียบด้านความปลอดภยั ขัน้ตอนการปฏิบตัิอยา่งปลอดภยั และ 
    ขา่วสารด้านอาชีวอนามยัตา่งๆ 
4. กิจกรรม Machine Safety เป็นกิจกรรมที่ปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน 
    ความปลอดภยัสากลและข้อก าหนดลกูค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภยัสงูสดุตอ่ 
    ผู้ปฏิบตัิงานจนท าให้ไมม่ีอบุตัิเหตเุกิดขึน้และลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมในพืน้ท่ี 
    การท างาน 
5. กิจกรรม Safety-Shop Floor Management เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้บริหาร หวัหน้างาน 
    และพนกังานมีสว่นร่วมในระบบการจดัการความปลอดภยัในการท างานร่วมกนั  
    เพื่อให้เกิดความปลอดภยัสงูสดุตอ่ผู้ปฏิบตัิงานจนท าให้ไมม่ีอบุตัิเหตเุกิดขึน้ 

การตรวจสอบการปฏิบตัิ:  
1. ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน า้ทิง้ มลพิษ และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดย 

    หนว่ยงานภายนอกที่ได้รับการขึน้ทะเบียน 

2. แผนการด าเนินกิจกรรมของฝ่ายความปลอดภยัฯ 

ตวัชีว้ดัการด าเนินงาน : 
 

1.ผลการตรวจวเิคราะห์คณุภาพน า้ทิง้ มลพิษ และสภาพแวดล้อมในการท างานประจ าปี 
2563 มีดงันี ้

การตรวจวิเคราะห์ 
จ านวนจุดตรวจวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน(จุด) 
คณุภาพน า้ทิง้ 0 
ปลอ่งระบายอากาศ 0 
ความร้อนในพืน้ท่ีการท างาน 0 
แสงสวา่งในพืน้ท่ีการท างานสว่นส านกังาน 0 
แสงสวา่งในพืน้ท่ีการท างานสว่นโรงงาน 0 
ระดบัเสยีงรบกวนบริเวณนอกอาคารโรงงาน 0 
ระดบัเสยีงเฉลีย่ 8 ชัว่โมงในพืน้ท่ีท างาน 0 
ระดบัเสยีงเฉลีย่ 8 ชัว่โมงที่พนกังานสมัผสั 0 
ความเข้มข้นของสารเคมีในพืน้ท่ีท างาน 0 

2. ผลการด าเนินกิจกรรมประจ าปี 2563 มีดงันี ้
กิจกรรม ผลการด าเนินการในปี 2563 

CCCF 100% 
รณรงค์ขบัขี่ปลอดภยั 100% 
Safety Talk & Safety Join 90% 

(อยูร่ะหวา่งด าเนินการ โดยนบัรอบตามปี 
ปฎิทิน สิน้สดุโครงการในเดือนธนัวาคม 2563) 

Machine Safety 100% 
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2563 

Safety-Shop Floor 
Management 

60% 
(เป็นกิจกรรมที่ลกูค้าก าหนด อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
โดยนบัรอบตามการ Kick off กิจกรรมของลกูค้า 

สิน้สดุโครงการในเดือนเมษายน 2564) 
 

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

1. โครงการใช้พลงังานสะอาดแทนพลงังานไฟฟ้า (Solar power) เพื่อช่วยลดการใช้
ทรัพยากรน า้หรือถ่านหินที่น ามาผลิตไฟฟ้า  และช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Reduction) ได้ในระยะยาว 

2. โครงการติดตัง้ Induction heater ส าหรับเคร่ือง Extruder เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของเคร่ืองจกัร 

3. โครงการติดตัง้ Servo Motor ส าหรับเคร่ืองฉีดพลาสติกแนวตัง้ เพื่อลดปริมาณการใช้
ไฟฟา้ของเคร่ืองจกัร 

การสือ่สาร: ประชมุ Management Review ประจ าปี และประชมุ ISO14001 
ประจ าไตรมาส 
การตรวจสอบการปฏิบตัิ: ตรวจสอบในท่ีประชมุ ISO14001 ประจ าไตรมาส 
ข้อมลูการชีว้ดัการด าเนินการ: การด าเนินการได้ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 

15 บริษัทจะส่งเสริมความรับผิดชอบทาง
สงัคม   

การสือ่สาร มีช่องทางตา่งๆ ดงันี ้
1.  เปิดโอกาสให้คู่ค้าและลกูค้าได้มีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัท

อยา่งตอ่เนื่อง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทด้วยตนเอง หรือทางอ้อม
ด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ โดยมีการตรวจสอบความเก่ียวโยงและ
เก่ียวข้องระหว่างพนักงานทุกระดบัชัน้กับผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมาของบริษัท
อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อปอ้งกนัไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการด าเนิน
ธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมาแต่ละรายของบริษัท ตลอดจนชีแ้จงขอ
ความร่วมมือและตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฎิบัติตาม
กฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมาที่เป็นคูค้่าของบริษัทวา่ยงัคงความ
เป็นธรรมและปฏิบตัิตามกฎหมายหรือไมอ่ยา่งตอ่เนื่อง 

2.  สือ่สารให้คูค้่ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจดัการ 
3.  จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบริษัทกับคู่ค้า เช่น กิจกรรมลดต้นทุนจาก

การพฒันากระบวนการผลติ และกิจกรรมพฒันาสนิค้าและกระบวนการผลติ 
การตรวจสอบการปฏิบตัิ: ก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังานที่เก่ียวข้อง รายงานการมีสว่น
ได้เสยีของตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้องให้บริษัทรับทราบทกุครัง้ที่เกิดรายการ 
ข้อมูลการชีว้ัดการด าเนินการ: รายงานการมีส่วนได้เสียฯ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ข้อก าหนด และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

16 บริษัทจะระมัดระวังการใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ/สิทธิบตัร/เคร่ืองหมายการค้าท่ีถูกต้อง และไม่สนบัสนุน
สนิค้าหรือการกระท าที่เป็นการละเมิดกฎหมายวา่ด้วยทรัพย์สนิทางปัญญา 
การสือ่สาร : มีข้อก าหนดควบคมุการสง่ข้อมลูที่เก่ียวกบัทรัพย์สินทางปัญหา โดยต้องสง่  
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ล าดับ แนวทางปฏิบตั ิ การด าเนินงานปี 2563 
E-mail ทางเดียว และต้องไมม่ีการกระจายข้อมลูไปช่องทางอื่น 
การตรวจสอบปฏิบตัิ : มีการก าหนดเป็นมาตรฐานของบริษัท ลกูค้า และผู้ผลิต ว่าจะต้อง
ไมน่ าข้อมลูไปเปิดเผยกบับคุคลอื่น 
ข้อมลูชีว้ดัการด าเนินการ : ตรวจสอบจากเอกสารควบคมุการแจกจ่าย 

17 บริษัทจะพัฒนาทักษะและฝึกอบรม
พนกังาน  เพื่อโอกาสในความก้าวหน้า
ของพนกังานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
เลอืกปฏิบตัิ 

จดัอบรมตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจ าปี 2563 
การสือ่สาร: 
1. การจดัฝึกอบรมหลกัสตูรตา่งๆ ให้กบัพนกังาน มีการแจ้งข้อมลูการฝึกอบรมให้กบั  
    พนกังานและผู้บงัคบับญัชาของแตล่ะหนว่ยงานได้รับทราบลว่งหน้าผา่นทางอีเมล์ 
2. ผู้บริหารและพนกังานท่ีเข้ารับการอบรมจะได้รับทราบเนือ้หาหลกัสตูรและมีคูม่ืออบรม 
    ให้ท าการศกึษาข้อมลูลว่งหน้า เพื่อเป็นการปพูืน้ฐานเนือ้หาก่อนเข้ารับการอบรม 
3. ผู้บงัคบับญัชาทกุทา่นต้องท าการตรวจสอบความพร้อมของพนกังานก่อนเข้ารับการ 
    อบรมทกุครัง้ เพื่อพนกังานจะได้รับความรู้ตามสายงานได้อยา่งครบถ้วน 
การตรวจสอบการปฏิบตัิ: หลงัการฝึกอบรมในทกุหลกัสตูร จะให้พนกังานท าแบบทดสอบ
เพื่อวดัระดบัทกัษะความรู้หลงัการอบรม  

 
10.1.3 การเช่ือมโยงผู้มีสว่นได้เสยี 

นิยาม 
ผู้มีสว่นได้เสยี หมายถึง บคุคลหรือกลุม่คนท่ีสามารถสร้างผลกระทบและ/หรือได้รับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ
หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องขององค์กร 

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ก าหนดตวั
บ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางสื่อสาร 1 2 3 
1. ผู้ ถือหุ้น  
    เจ้าหนี ้ 
   สถาบนัการเงิน  

„ ผลตอบแทน จากผลการ 
   ด าเนินงานท่ีดีและยัง่ยืน  
„ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
„ การบริหารความเสีย่ง  
„ การปฏิบตัิตามเง่ือนไขและ   
   ข้อตกลงตามสญัญา  
„ การได้รับการปฏิบตัิที่เทา่ 
   เทียมและเป็นธรรม  
„ ข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน ทนั 
   ตอ่การตดัสนิใจ และโปร่งใส 

„ รายงาน 
   ประจ าปี  
„ รายงานความ 
   ยัง่ยืน  
„ คูม่ือหลกัการ 
   ก ากบัดแูล 
   กิจการ  
   (ประกอบด้วย 
   จรรยาบรรณ 
   ธุรกิจ)  

- „ การประชมุสามญั 
   ผู้ ถือหุ้น  
„ Opportunity  
   Day 
„ เว็บไซต์ IR Press  
   Release 
„ เปิดเผยข้อมลูใน 
   เว็บไซต์ตลาด 
   หลกัทรัพย์ 
„ ขา่วหนงัสอืพิมพ์ 
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ก าหนดตวั
บ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางสื่อสาร 1 2 3 
2. พนกังาน  
 

„ ผลตอบแทนและสวสัดิการ  
„ ความมัน่คงในหน้าที่การงาน  
„ การปฏิบตัิตามเง่ือนไขและ   
   ข้อตกลงตามสญัญาจ้าง  
„ การพฒันาศกัยภาพ และ 
   ความก้าวหน้าในหน้าที่การ 
   งาน  
„ การจงูใจผา่นผลตอบแทน 
   และ/หรือการได้รับการ 
   ยอมรับ จากผลส าเร็จของ 
   งาน  
„ สภาพแวดล้อมที่ดี และความ 
   ปลอดภยัในท่ีท างาน  
„ การได้รับการปฏิบตัิที่เทา่ 
   เทียมและเป็นธรรม  

„ รายงาน 
   ประจ าปี  
„ รายงานความ 
   ยัง่ยืน  
„ คูม่ือหลกัการ 
   ก ากบัดแูล 
   กิจการ  
   (ประกอบด้วย 
   จรรยาบรรณ 
   ธุรกิจ)   
 

„ หลกัสตูร 
   ฝึกอบรมตาม 
   สายอาชีพ  
 

„ การประชมุ 
   คณะกรรมการ 
   สวสัดิการ  
„ กิจกรรม MD เลา่ 
   ให้ฟัง  
„ กิจกรรม GM  
   Talks 
„ ประกาศ อีเมล์  
   อินทราเน็ต  
   ประชมุหน้าแถว  
   บอร์ด 
   ประชาสมัพนัธ์  
„ แบบส ารวจความ 
   พงึพอใจในการ 
   จดักิจกรรมของ 
   บริษัท 

   

3. ลกูค้า  
 

„ คณุภาพตามมาตรฐาน  
„ ต้นทนุท่ีตอบสนอง  
„ การสง่มอบที่ตรงเวลา  
„ ความสามารถเชิงวศิวกรรม  
„ ระบบการบริหารจดัการ  
„ การปฏิบตัิตามเง่ือนไขและ 
   ข้อตกลงตามสญัญา  
 

„ รายงาน 
   ประจ าปี  
„ คูม่ือหลกัการ 
   ก ากบัดแูล 
   กิจการ  
   (ประกอบด้วย 
   จรรยาบรรณ 
   ธุรกิจ)   
  

„ หลกัสตูรการ 
   พฒันาระบบ 
   คณุภาพ  
   สิง่แวดล้อม  
   และความ 
   ปลอดภยั  
 

„ การประชมุ 
   รับทราบนโยบาย 
   ลกูค้าประจ าปี/ 
   ประจ าเดือน  
„ กิจกรรม: สมัมนา 
   ร่วมกบัลกูค้า  
„ การพบปะลกูค้า 
   ประจ าเดือน  
„ เว็บไซต์  
„ การส ารวจความ 
   พงึพอใจประจ าปี 

   

4. คูค้่า  „ การจดัซือ้จดัจ้างที่เป็นธรรม 
   และโปร่งใส  
„ การปฏิบตัิตามเง่ือนไขและ 
   ข้อตกลงตามสญัญา  
„ การช าระเงินท่ีครบถ้วนและ 
   ตรงเวลา  
„ ความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจใน 

„ รายงาน 
   สรุปผลการ 
   ประเมินคูค้่า 
   ประจ าปี  
„ คูม่ือหลกัการ 
   ก ากบัดแูล 
   กิจการ  

„ หลกัสตูร 
   จรรยาบรรณ 
   ธุรกิจในการ 
   ด าเนินธุรกิจ  
   และการ 
   ตอ่ต้านการ 
   ทจุริต 

„ ประชมุคูค้่า  
„ กิจกรรม: ขยาย 
   เครือขา่ยตอ่ต้าน 
   การทจุริต  
„ ประกาศ อีเมล์  
   เว็บไซต์  
   เจ้าหน้าที่จดัหา 
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ก าหนดตวั
บ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางสื่อสาร 1 2 3 
   ระยะยาว     (ประกอบด้วย 

   จรรยาบรรณ 
   ธุรกิจ)   

„ Supplier Code  
   of Conduct 

5. ชมุชนและ 
    สงัคม  

„ กระบวนการผลติที่เป็นมิตร 
   ตอ่สิง่แวดล้อมและสขุภาพ  
„ การได้รับการชว่ยเหลอื  
   สนบัสนนุ และสง่เสริมด้าน 
   ตา่งๆ  
„ การมีสว่นร่วมเพื่อพฒันา 
   ชมุชนและสงัคม  
„ การปฏิบตัิตามเง่ือนไขและ 
   ข้อตกลงที่เก่ียวข้อง  

„ รายงาน 
   สรุปผลการ 
   ประชมุตาม 
   วาระ  
  

 „ กิจกรรม: สบืสาน 
   ประเพณี  
   วฒันธรรม และ 
   ศาสนาในท้องถ่ิน  
„ การตรวจวดั 
   คณุภาพ 
   สิง่แวดล้อม ใน 
   พืน้ท่ีชมุชนรอบ 
   โรงงาน  
„ เว็บไซต์  
   เจ้าหน้าที่สง่เสริม 
   กิจกรรม 
 

   

6. หนว่ยงาน  
    ราชการและ  
    องค์กรที ่
    เก่ียวข้อง  

„ การช าระภาษีและ 
   คา่ธรรมเนียมครบถ้วนตาม 
   ก าหนด  
„ การปฏิบตัิตามกฎหมาย  
   ข้อบงัคบั และข้อตกลงที ่
   เก่ียวข้อง  
„ การให้ความร่วมมือและให้ 
   การสนบัสนนุด้านตา่งๆ  
 

„ รายงานตาม 
   กฎหมายและ  
   เง่ือนไขใน 
   ใบอนญุาต  
 

„ หลกัสตูร 
   ฝึกอบรม 
   ความรู้ตาม 
   สายอาชีพ  
 

„ การประชมุ 
   รับทราบ 
   กฎระเบียบตา่งๆ  
„ กิจกรรม: ร่วมเป็น 
   สมาชิกเครือขา่ย 
   โครงการตา่งๆ  
   เข้าร่วมอบรม  
   และสมัมนา  
„ เว็บไซต์  
   เจ้าหน้าที่รัฐกิจ 
   สมัพนัธ์  
   เจ้าหน้าที ่BOI 

   

7. สือ่มวลชน  „ การเข้าถึงข้อมลูที่ถกูต้อง  
   ครบถ้วน และตรวจสอบได้  
„ การมีสว่นร่วมในการเปิดเผย 
   ข้อมลูทางธุรกิจ  

   „ Opportunity day  
„ เว็บไซต์ การให้ 
   สมัภาษณ์  
   เจ้าหน้าที่นกั 
   ลงทนุสมัพนัธ์ 
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ก าหนดตวั
บ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางสื่อสาร 1 2 3 
8. คูแ่ขง่  „ การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม  

„ การไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทาง 
   ปัญญา  
 

„ คูม่ือหลกัการ 
   ก ากบัดแูล 
   กิจการ  
   (ประกอบด้วย 
   จรรยาบรรณ 
   ธุรกิจ)    

 „ เว็บไซต์  
   เจ้าหน้าที่ฝ่าย  
   ขาย เจ้าหน้าที ่
   สว่นงานวิจยัและ 
   พฒันาผลติภณัฑ์ 

   

หมายเหต:ุ ***ก าหนดตวับ่งชี ้  1 หมายถงึ  ผู้มีส่วนได้เสียที่ "ได้รับ" ผลกระทบจากบริษัท 
 2 หมายถงึ  ผู้มีส่วนได้เสียที่ "สร้าง" ผลกระทบให้บริษัท 
 3 หมายถงึ  ผู้มีส่วนได้เสียที่ "บริษัทต้องมคีวามรับผิดชอบทางกฎหมาย" 
 

10.1.4  การประเมินความเสีย่งของธุรกิจ  
บริษัทก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ก ากับดูแล ติดตาม
กระบวนการบริหารความเสีย่ง และรายงานผลการปฏิบตัิงานของการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง การประเมินความเสี่ยงจะค านึงถึงผลกระทบด้านการเงิน การด าเนินงาน 
การส่งมอบสินค้า ความปลอดภัย และช่ือเสียง รวมทัง้ให้ความส าคัญกับผลกระทบการด าเนินตามนโยบายที่
เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยจดักลุ่มประเภทความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการ 
ได้แก่ ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ ความเสี่ยงการบริหารจดัการทางการเงิน และความเสี่ยง
การปฏิบตัิตามกฎระเบียบข้อบงัคบัของหนว่ยงานก ากบัดแูล รวมทัง้การปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเลือก
กลยทุธ์ในการตอบสนองความเสีย่งที่เหมาะสม เพื่อให้ความเสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้                                 
 

นอกเหนือจากนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส าคัญตาม
แนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ก าหนดนโยบายที่
สอดคล้องกบัหลกัการดงักลา่ว ได้แก่ นโยบายที่จะไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน นโยบายการปฏิบตัิตอ่คู่
ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง ตลอดจนนโยบายการไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยจัดท าอยู่ในคู่มือหลกัการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
(www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลส าหรับนักลงทุน (Investor Information)/เอกสารเผยแพร่ 
(Publications)") 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaisteelcable.com/
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10.2 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทปฏิบตัิต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรมไม่ใช้อ านาจผกูขาด โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย อีกทัง้หลกีเลีย่งสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้
ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้
 

มีความเป็นธรรม 
และเท่าเทียม 

ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญา 

การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น 

สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมความ
รับผิดชอบทางสังคม 

เปิดโอกาสในการท า
ธุรกิจให้กบัทกุคูค้่า และ
การพิจารณาคดัเลอืกคู่
ค้าตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน
ความเสมอภาคและเป็น
ธรรม 
 

ใช้สนิค้าและบริการท่ีมี
ลขิสทิธ์ิ/สทิธิบตัร/
เคร่ืองหมายการค้าที่
ถกูต้อง และไมส่นบั 
สนนุสนิค้าหรือการ
กระท าที่เป็นการละเมิด
กฎหมายวา่ด้วย
ทรัพย์สนิทางปัญญา 

การรับของขวญั สิง่ของ
หรือประโยชน์อื่นใด  
ต้องปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวา่ด้วยการ
ให้หรือรับของขวญั หรือ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ 
อื่นใดอยา่งเคร่งครัด 

ให้โอกาสคูค้่าที่ด าเนิน
ธุรกิจถกูต้องตาม
กฎหมาย ระบบ
มาตรฐานคณุภาพ 
สิง่แวดล้อม ความ
ปลอดภยั และอาชีว 
อนามยั  

บริษัทสนบัสนนุคูค้่าที่มี
ความรับผิดชอบตอ่
สงัคม ตลอดจนสง่เสริม
ความรู้ความเข้าใจและ
ร่วมมือกบัคูค้่าในการ
พฒันาความรับผิดชอบ
ทางสงัคม 

 
10.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
10.3.1  บริษัทก าหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งครอบคลมุ

ประเด็นการให้หรือรับ ของขวญัหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การขดัแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการป้องกนั
การใช้ข้อมลูภายใน 

10.3.2  พนกังานทกุระดบั ทกุคนของบริษัทจะได้รับการอบรมคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณ
ธุรกิจในวนัปฐมนิเทศ ตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจ าปี เพื่อปลกูฝังจรรยาบรรณการปฏิบัติงานของ
องค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความส าคัญและผลเสียของการต่อต้านการทุจริตและการ
คอร์รัปชัน่ อีกทัง้มีกระบวนการด าเนินการเมื่อมีการร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (รายละเอียดตาม
คูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ) โดยในปี 2563 ไมม่ีข้อร้องเรียนใดๆ 

10.3.3  การปฏิบตัิแบบกลุม่ความร่วมมือ 
 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้านการทจุริต (CAC) ตัง้แตว่นัท่ี 22 กรกฎาคม 2559 และได้รับการรับรองการยื่นตอ่อายโุครงการครัง้ที่ 2 เป็นท่ี
เรียบร้อย เมื่อวนัท่ี 5 สงิหาคม 2562 (อายกุารรับรอง 3 ปี) โดยปัจจุบนับริษัทมีการด าเนินการชกัชวนคู่ค้าเข้าร่วม
เป็นภาคี 

 
10.4 การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทสนบัสนนุการปฏิบตัิตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนษุยชน" และมาตรฐาน สากลด้านสิทธิมนษุยชนอื่นๆ 
นอกจากนีค้ณะผู้บริหารของบริษัทยงัมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนษุยชนในการพิจารณาดแูลพนกังาน  และ
เมื่อพบวา่มีความเสีย่งที่จะเข้าเกณฑ์ความเสีย่งตอ่ช่ือเสยีง จะสง่เร่ืองแจ้งไปยงัคณะกรรมการบริษัท นอกจากนีบ้ริษัท
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ได้จดัให้มีการอบรม และการวดัผลแก่พนกังานในเร่ืองจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
เพื่อน าไปปฏิบตัิเป็นสว่นหนึง่ในการด าเนินงาน และไมส่นบัสนนุการละเมิดสทิธิมนษุยชน 
ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดช่องทางรับค าร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้พนกังานสามารถสง่ค าร้องเรียน  เร่ืองราวการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ การไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ การได้รับการปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรม  หรือการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
มายงัประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้านสทิธิมนษุยชนตา่งๆ 
ที่บริษัทก าหนดให้มี ซึ่งแสดงถึงการที่บริษัทให้ความส าคญักบัความโปร่งใสและหลกับรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็น
อยา่งดี 
 
กระบวนการติดตามการปฏิบตัิตามเจตนารมณ์ที่จะไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชนของพนกังานของบริษัท และพนกังานของคูค้่า 
บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมสทิธิมนษุยชนและปฏิบตัติามหลกัมนษุยชนสากลอยา่งเคร่งครัด จึงก าหนดนโยบายการไม่
เก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน และจรรยาบรรณวา่ด้วยการเคารพกฎหมายและหลกัสทิธิมนษุยชน ไว้ในคูม่ือ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการ  
 

โดยบริษัทก าหนดให้มีการอบรมและวดัผล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลกัสิทธิมนษุยชนสากลแก่พนกังาน รวมทัง้
พนกังานท่ีต้องไปปฏิบตัิงานในตา่งประเทศ จะต้องปฏิบตัิไมข่ดัตอ่กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม
ของประเทศนัน้  
 

ทัง้นี ้หากพนกังาน พนกังานคู่ค้า หรือผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง พบการปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมกนัหรือการกระท าที่ละเมิด
สิทธิมนษุยชน สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมายงัประธานกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท หรือแจ้ง
เบาะแสในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนช่องทางอื่น ซึ่งได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท 
(www.thaisteelcable.com ภายใต้หวัข้อ “ข้อมลูส าหรับนกัลงทนุ (Investor Information)”)  
 

จากผลการตรวจสอบภายใน ปี 2563 ไม่พบการปฏิบตัิที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่พบเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวแต่
อยา่งใด 

 
10.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัในการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
และศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ ตามหลกัสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณที่ดี เพื่อน าไปสูค่วามสงบสขุในสงัคม 
ผลกัดนัให้องค์กรเติบโตอยา่งยัง่ยืน  ตามนโยบายการไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชนท่ีได้จดัท าขึน้ 

10.5.1  การจ้างงาน 
บริษัทไมใ่ช้แรงงานบงัคบัหรือแรงงานเด็ก  อีกทัง้จ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบตัิในการจ้างงาน  ไม่เลือกเพศ  เชือ้ชาติ  
ศาสนา  รสนิยมทางเพศ  อีกทัง้ด าเนินการจ้างงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด 

10.5.2  สทิธิการมีสว่นร่วมของพนกังาน 

 พนกังานมีสทิธิในการจดัตัง้สหภาพแรงงาน 

 พนกังานมีสทิธิในการรับรู้ข้อมลูขา่วสารอยา่งเทา่เทียมกบัผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่อื่นๆ มีช่องทางดงัตอ่ไปนี ้ประกาศ 
อีเมล ประชมุหน้าแถว (Morning talks) บอร์ดประชาสมัพนัธ์ Line@TSC และ Line Open chat N’News 

http://www.thaisteelcable.com/
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 บริษัทเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กลอ่งรับความคิดเห็น กิจกรรม MD 
เลา่ให้ฟัง เพื่อสือ่สารระหวา่งผู้บริหารกบัพนกังาน 

 บริษัทจะพยายามจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสมัพนัธ์ สร้างการมีสว่นร่วมระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเป็น
ประจ าทกุปี เช่น กิจกรรม MD เลา่ให้ฟัง เป็นต้น 

10.5.3  การพฒันาและสง่เสริมพนกังาน 
บริษัทมีแนวทางในการพฒันาทกัษะและฝึกอบรมเพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนกังานอย่างเท่าเทียมกนัโดย
ไม่เลือกปฏิบตัิและจดัขึน้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมในห้องเรียน (ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท) การ
สอนหน้างาน และการถ่ายทอดประสบการณ์  ซึ่งจดัตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจ าปี โดยในปี 2563 
มีสดัสว่นประเภทหลกัสตูร และสถิติการอบรมของพนกังานในระดบัตา่งๆ ดงันี ้
 

ประเภทหลกัสตูร ร้อยละจ านวนชั่วโมงที่อบรม 
การพฒันาด้านกฎหมายและความปลอดภยั  13.33 

การพฒันาด้านคณุภาพ  14.42 

หลกัสตูรการบริหารจดัการ 7.8 

 

ระดับ จ านวน (คน) 
ชั่วโมงการอบรม
เฉลี่ย/คน/ปี 

เป้าหมาย 

ผู้บริหาร 93 3.30 มุง่เน้นการพฒันาทกัษะทางการบริหารจดัการงานและบคุลากร 

หวัหน้างาน 105 4.50 
มุง่เน้นการพฒันาตามกลุม่สายอาชีพ รวมทัง้พฒันาทกัษะ
ทางการบริหาร 

ปฏิบตัิการ 197 6.53 
มุง่เน้นการพฒันาทกัษะเชิงเทคนคิและปฏิบตัิ ให้พนกังาน
สามารถปฏิบตัิหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

รวม 395 5.31  
 
 
10.5.4  สขุภาพและความปลอดภยั 

บริษัทดแูลรักษาสภาพแวดล้อม และจดัระบบการปฏิบตัิงานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวติ ทรัพย์สนิ รวมถึงมี
สขุอนามยัที่ดีในการปฏิบตัิงาน  โดยก าหนดนโยบายด้านคณุภาพ อาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม 
วิเคราะห์และหามาตรการ เพื่อควบคมุความเสี่ยงด้านความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการปฏิบตัิงาน รวมถึง
จดัให้มีระบบปอ้งกนัมลพิษที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งปฏิบตัิงาน จดัให้มีสถานท่ีปฏิบตัิงานท่ีสะอาด สือ่สารให้ความรู้แก่
พนกังานเก่ียวกบัข้อก าหนดว่าด้วยวิธีปฏิบตัิงานที่ปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน และให้มัน่ใจว่าพนกังานเข้าใจและ
ปฏิบตัิตามระเบียบได้อยา่งถกูต้อง จดัหาอปุกรณ์ความปลอดภยั และอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัสว่นบคุคลที่
จ าเป็นให้แก่พนกังาน ตลอดจนประเมินความเสีย่งด้านความปลอดภยั และอาชีวอนามยั 
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10.5.5  สวสัดิการ 
บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับอตัราจ่ายในอตุสาหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนจดัให้มีสวสัดิการตา่งๆ เกินกวา่ที่กฎหมายก าหนด เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ตรวจสขุภาพพนกังาน เงิน
ค่าเกษียณอายงุาน เบีย้ขยนั ค่าครองชีพ เงินค่าท าศพ ค่าท างานในกะกลางคืน ค่าระดบังาน เบีย้ขยนัรายเดือน 
คา่อาหาร ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุตัิเหต ุมีการสง่เสริมให้จดักิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้พนกังานได้ผ่อนคลาย
จากการท างาน และได้ใช้เวลาท ากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั เพื่อสง่เสริมให้พนกังานมีความรักความผกูพนัตอ่องค์กรใน
ระยะยาว 
 
บริษัทสนบัสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวสัดิภาพทางสงัคมของผู้ ใช้แรงงาน มีการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้ก าหนด
โครงสร้างเงินเดือนส าหรับพนกังานทกุระดบัและทกุสายงานอย่างชดัเจน และมีการปรับขึน้ตามผลการปฏิบตัิงาน
ของพนกังานในแตล่ะปี   
 

10.5.6  นโยบายการเลกิจ้าง 
 บริษัท “ไมม่ี” นโยบายเลกิจ้าง โดยบริษัทให้ความส าคญัในการรักษาสทิธิอนัพงึมีพงึได้ของพนกังานอย่างเต็มที่ ใน

กรณีที่บริษัทมีความจ าเป็นโดยเหตหุนึ่งเหตุใดที่ส าคญัอนัมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทจนท าให้
บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสยัต้องหยุดกิจการทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นการ
ชัว่คราว บริษัทจะก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิให้เป็นไปอย่างรอบคอบและยตุิธรรม ผ่านการเรียกประชุมฝ่ายบริหาร 
หารือผู้มีสว่นเก่ียวข้อง และก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบตัิซึง่จะประกาศตอ่พนกังานให้ทราบโดยทัว่กนัโดยไมม่กีาร
เลือกปฏิบตัิและค านึงถึงสิทธิอนัพึงมีพึงได้ของพนกังานเป็นที่ตัง้  เพื่อให้มัน่ใจว่าการเลิกจ้างที่เกิดจะเป็นไปโดย
ยตุิธรรมและไมข่ดักบักฏหมาย 

  
10.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

คณะกรรมการบริษัทยึดหลกัและด าเนินการตามนโยบายการตลาดที่เป็นธรรม   ที่จะตอบสนองความพึงพอใจของ
ลกูค้า ซึง่เป็นผู้ซือ้ผลติภณัฑ์โดยตรงจากบริษัท รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลติภณัฑ์ดงักลา่ว ให้มัน่ใจได้วา่นอกจาก
จะได้รับสนิค้าที่มีคณุภาพ และราคาที่ยตุิธรรมแล้ว บริษัทยงัตระหนกัถึงความปลอดภยัที่สง่ผลกระทบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม รวมถึงการกระท าที่เป็นการละเมิดหรือท าให้เสยีสทิธิของผู้บริโภคด้วย 
 
โดยบริษัทเคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพืน้ฐานของผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิด้านความ
ปลอดภยัของผู้บริโภค ไม่จ ากดัสิทธิด้านข้อมลูข่าวสารของผู้บริโภค เคารพสิทธิในการเลือก/แสดงความคิดเห็นของ
ผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชย/การศึกษาข้อมลูของผู้บริโภค ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
สง่เสริมสขุภาพ และจดัให้มีการส ารวจความพึงพอใจของลกูค้าเป็นประจ าทกุปี เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของ
บริษัทในด้านตา่งๆ ได้แก่ คณุภาพ (Quality) ราคา (Cost) การสง่มอบ (Delivery) และงานใหม ่(New model) โดยจะ
มีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอย่างมี
ประสทิธิภาพสงูที่สดุ 
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ซึง่ผลการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าประจ าปี 2563 เป็นดงันี ้
                                                            (คะแนนเตม็ 100%) 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมการอยูร่่วมกบัชมุชนและสงัคมอยา่งมีความสขุ และสง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชน ทัง้ 
ใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาของภาครัฐและวิถีชมุชน เพื่อพฒันาคณุภาพ 
ชีวิตและเศรษฐกิจของชมุชนอยา่งยัง่ยืน โดยบริษัทจะพยายามร่วมกบัชมุชนผา่นการจดักิจกรรมของบริษัท ที่เก่ียวกบั
การศกึษาและศิลปะวฒันธรรม จริยธรรมและการลงทนุทางสงัคม โดยสง่เสริมการมีสว่นร่วมให้ชุมชนสามารถพฒันา
และพึง่พาตนเองอยา่งยัง่ยืน  
 

10.8 การจัดการสิ่งแวดล้อม  
บริษัทท าการปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทนัสมยัและสอดคล้องกับ
ทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยก าหนดให้ท าการปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทุกๆ 5 ปี และ
ประชาสมัพนัธ์ไปยงัพนกังานทกุระดบัให้รับทราบ ซึง่นโยบายฯ ส าหรับปี 2563 มีดงันี ้
 
นโยบายด้านสิง่แวดล้อม 
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภยัต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      
หยดุโลกร้อนด้วยมือเรา 
บริษัทจะด าเนินการตามมาตรฐาน ISO14001 อยา่งเคร่งครัด: 
1. คณะกรรมการมุ่งมัน่ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการใช้พลงังานตลอดจน

ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ร่วมกกักนัสารอนัตรายในวตัถดุิบอย่างถกูต้อง เพื่อป้องกนัการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน อนัจะน าไปสู่

การท าลายสิง่แวดล้อม 
3. มุ่งมั่น แก้ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของทางบริษัทที่กระทบกับพนักงานอย่างเต็ม

ความสามารถ และสอดคล้องกบัข้อก าหนดทางกฎหมาย 
4. ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงพฒันาอย่าง

ตอ่เนื่อง 
5. สือ่สาร เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิดเผย และฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกในการพิทักษ์

รักษาสิง่แวดล้อมแก่บคุลากรทกุระดบัในบริษัท 
 

ความพึงพอใจของลกูค้า เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

คณุภาพ (Quality) 90% 84% 84% 84% 

ราคา (Cost) 70% 77% 75% 75% 

การสง่มอบ (Delivery) 90% 88% 88% 86% 

งานใหม ่(New model) 90% 85% 93% 99% 
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม 85% 83% 83% 86% 
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บริษัทก าหนดให้พนกังานท่ีปฏิบตัิงานในสายการผลติและงานที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอบุตัิเหตหุรือสมัผสักบัสารเคมี
หรือของเสียต่างๆ ต้องสวมอปุกรณ์ป้องกนัให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคณุภาพของอปุกรณ์ป้องกนัอย่างสม ่าเสมอ 
ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 
 

ทัง้นีร้ะดบัเสียงรบกวนจากกิจกรรมของบริษัท อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและ
กระทรวงอตุสาหกรรมก าหนด สว่นผลการตรวจวดัฝุ่ น ไอระเหยจากปลอ่งระบายอากาศ  และน า้ทิง้ที่เกิดจากกิจกรรม
ของบริษัท มีคา่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากบริษัทมีการจดัการ การควบคมุ รวมถึงระบบ
บ าบดัที่มีประสทิธิภาพ จึงสง่ผลให้มลภาวะที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทมีคา่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
 

การก าจดัของเสยีจากกิจกรรมการผลติของบริษัท สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทหลกั และมีวิธีการจดัการดงัตาราง 
ประเภทขยะและกรรมวิธีการบ าบดั/ก าจดั ดงันี ้
 

ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบ าบดั 
ประเภทขยะ ขยะอนัตราย ขยะ Recycled ขยะทัว่ไป 
ขยะที่เกิดจาก

กิจกรรมของบริษัท 
- น า้มนัเคร่ืองเกา่ 
- สิง่ของปนเปือ้นสารเคมี เช่น ถงุ
มือผ้าที่ใช้แล้ว ภาชนะบรรจุ
สารเคมีทีใ่ช้แล้ว  

-  หลอดไฟเสือ่มสภาพ 

- กระดาษทีใ่ช้แล้ว 
- ดีบกุ สงักะส ี
- ไม้พาเลท 

- ถงุมือพลาสติกที่ไมเ่ปือ้นสารเคมี 
- เศษอาหาร 
- ลงักระดาษ 

กรรมวิธีบ าบดั/
ก าจดั 

- สง่ให้บริษัทรับก าจดัขยะอนัตรายที่
ขึ น้ ท ะ เ บี ย น กั บ ก ร ม โ ร ง ง า น
อตุสาหกรรมด าเนินการ 

- ขายเพื่อน ากลบัไปใช้ใหม ่    -  สง่ให้เทศบาลก าจดั 

บริษัทได้คดัเลอืกผู้ เช่ียวชาญที่มีใบอนญุาตก าจดัขยะอนัตราย เป็นผู้ด าเนินการในขนสง่และบ าบดั/ก าจดั พร้อมทัง้รายงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามรอบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ก าหนด โดยระบบการจดัการสิ่งแวดล้อมของบริษัทมีการด าเนินการสอดคล้องตามข้อบงัคบัของกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
และข้อก าหนดของการนิคมอตุสาหกรรมทกุประการ นอกจากการก าจดัขยะโดยค านงึถึงผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและความ
ปลอดภยัแล้ว บริษัทยงัจดัให้มีการจดักิจกรรมภายในเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพลงังานอยา่งตอ่เนื่อง 
 
ผลการจดัการด้านสิง่แวดล้อมตา่งๆ ได้ถกูก าหนดเป็นดชันีชีว้ดัความส าเร็จขององค์กรมาเป็นเวลายาวนานและตอ่เนื่องโดย
ตลอด เพื่อเน้นย า้ความส าคญัในการด าเนินการด้านสิง่แวดล้อม โดยมีฝ่ายงานท่ีรับผิดชอบคอยดแูลผลการจดัการดงักลา่ว
อย่างใกล้ชิดเป็นประจ าทุกปี ด้วยความตระหนกัว่า ภาวะโลกร้อนและการใช้พลงังานเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศวิทยาและการด ารงชีวิตของประชากรทัว่โลก บริษัทจึงจดัให้มีการรณรงค์ลดการใช้พลงังานและลดภาวะโลกร้อน
ผา่นนโยบายสิง่แวดล้อม และโครงการด้านสิง่แวดล้อมตา่งๆ ท่ีบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจดัท าอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทกุปี โดยได้ก าหนดให้ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็น KPI ของบริษัท (Company Objective) เพื่อให้ทัง้องค์กรมี
สว่นร่วมและตระหนกัถึงการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมโดยทัว่กนั  
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นอกจากนีบ้ริษัทมีการศกึษากระบวนการ/ขัน้ตอนการด าเนินธุรกิจที่สง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศในปีที่ผ่านมาแล้ว  พบว่าไม่
มีกระบวนการ/ขัน้ตอนการด าเนินธุรกิจที่สง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศ จึงไมม่ีการน าไปพฒันาเพื่อแก้ไข/ฟืน้ฟูสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติในปีถดัไป 
 
10.9  นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม  

ล าดับ นวตักรรม การเผยแพร่ 
1 ชดุกลอนประตอูจัฉริยะ 

(Smart Door Lock) 
ปัจจบุนัเร่ิมมีการน าระบบ Smart Home เข้ามาในชีวิตประจ าวนัของเรามาก
ขึน้ Smart Door Lock จึงเป็นอีกหนึง่ผลติภณัฑ์ที่นา่สนใจ โดยสิ่งที่ต่างจาก 
Smart Door Lock ในท้องตลาด คือการมีระบบการจดจ าเวลาเข้า-ออก ของ
ผู้ ใช้งานโดยสามารถระบุได้ว่าผู้ ใช้งานคนใดปลดล็อคประตู และแจ้งเตือน
ไปยงัแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือของผู้ ใช้ แบบ Real ‟ Time และยงัมี
ฟังก์ชั่นทัว่ไปเช่น การปลดล็อคด้วยลายนิว้มือ หรือ  RFID โดยทัง้สอง
ฟังก์ชั่นเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ทดแทนฟังก์ชั่นเดิม
อยา่งการใส ่PIN Code ที่ต้องใช้เวลาใช้เวลามากกวา่ 

ประชาสมัพนัธ์
และอพัเดทใน
การประชมุ
ประจ าเดือน 

2 ชดุเปิด-ปิด มา่น 
อตัโนมตัิ ด้วยหลกัการ
ประยกต์ระบบชดุ
ควบคมุรางกระจกขึน้ลง
อตัโนมตั ิ

ปัจจุบันชุดอุปกรณ์เปิด-ปิดม่านในอาคารส านกังาน โดยส่วนใหญ่จะใช้
ระบบมอเตอร์ขบัเคลือ่นสายพาน ซึง่ระบบสายพานจะมีน า้หนกัมาก รับแรง
ได้น้อย และมีราคาคอ่นข้างสงู ทัง้นีท้างทีมออกแบบของ TSC ได้เล็งเห็นว่า
เราสามารถประยุกต์ใช้สายเคเบิลและชุดขบัเคลื่อนรางกระจก (Window 
regulator) ซึ่งมีน า้หนกัที่เบากว่า สามารถรับแรงได้มากกว่า ซึ่งจะเป็น
โอกาสเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ และเพิ่มทางเลือกใหม่
ให้แก่ผู้บริโภค 
 ผลติภณัฑ์ช่วยอ านวยความสะดวกในการเปิด-ปิด ชดุมา่นกนัแดด มา่น

ผนงักัน้ห้อง โดยใช้ระบบรีโมทหรือสัง่งานด้วยโทรศพัท์มือถือ 
 การประยุกต์ ต่อยอด โดยใช้ชิน้ส่วนผลิตภัณฑ์ สายเคเบิลและชุด

ขบัเคลือ่นรางกระจกเพื่อพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ 
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10.10   การจัดท ารายงานความยั่งยนื 
10.10.1 กระบวนการท่ีใช้ก าหนดเนือ้หา 

การรายงานได้มีการจดัท าตามแนวทางการจัดท ารายงานแห่งความยัง่ยืนตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ
อ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Standards 

10.10.2 การคดัเลอืกประเด็นส าคญั 
พิจารณาจากสิง่ที่ผู้มีสว่นได้เสยีให้ความส าคญัและประเด็นที่มีความส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจ 

10.10.3 ขอบเขตของเนือ้หาที่รายงาน 
รายงานนีม้ีขอบเขตเนือ้หาที่มีความครอบคลมุบริษัท และผู้สง่มอบปัจจยัการผลติในการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สงัคม
และสิง่แวดล้อมของบริษัท โดยมุง่เน้นการด าเนินงานตามกลยทุธ์ เพื่อบรรลวุิสยัทศัน์และภารกิจด้วยการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี การบริหารความเสีย่ง และการน าปรัชญาการด าเนินธุรกิจไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม ทัง้ในด้านการ
ดแูลพนกังาน การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างมลูค่าสงูสุดให้กบัผู้ที่เก่ียวข้องทัง้หมด การสร้าง
สมดลุระหวา่งการท างานและชีวิตของพนกังานได้อยา่งดี สง่ผลให้คนและองค์กรเติบโตไปพร้อมกนั ก้าวไปข้างหน้า
อย่างไม่หยุดยัง้ ตลอดจนร่วมสร้างสรรค์สงัคมที่ดี  ซึ่งนบัเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและการสร้างโอกาส
ให้กบัสงัคมและชมุชนอยา่งยัง่ยืน  

10.10.4  ประเด็นสาระส าคญัในรายงาน  
บริษัทมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ทัง้ในกลุม่พนกังานภายในองค์กร ผู้สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ 
ลกูค้า คู่ค้า สถาบนัการศึกษา และชุมชนในพืน้ที่โดยรอบ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจดัขึน้ ผนวกกบัประเด็นที่มี
ความส าคญัตอ่ความส าเร็จขององค์กร น ามาวิเคราะห์ จดัล าดบัความส าคญั และคดัเลอืกเนือ้หาข้อมลูที่อยูใ่นความ
คาดหวงัและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบแมทริกซ์  (Materiality Matrix) ซึ่งครอบคลมุผลการ
ด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ที่เป็นสาระส าคญัในรายงานฉบบันี ้ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ด้านเศรษฐกิจ 2. ด้านสังคม 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.1 การก ากบัดแูลกิจการ  
1.2 การตอ่ต้านการทจุริต  
1.3 การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
1.4 การบริหารความเสีย่ง  
1.5 การพฒันาสนิค้าเพื่อตอบโจทย์ความ 
      ต้องการของลกูค้า 
1.6 ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค  
1.7 การบริหารจดัการสายโซอ่ปุทาน  
1.8 นวตักรรมทางธุรกิจ 
1.9 แผนรองรับสถานการณ์ฉกุเฉิน  
1.10 การด าเนินการด้านภาษี 

2.1 การพฒันาศกัยภาพบคุลากร  
2.2 การสร้างวฒันธรรมองค์กร  
2.3 การปฏิบตัิด้านแรงงานและสทิธิ 
      มนษุยชน  
2.4 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัใน 

การท างาน  
2.5 การมีสว่นร่วมในการพฒันาคณุภาพ   
      ชีวิตและสิง่แวดล้อมในชมุชน  
2.6 ร่วมเป็นเครือขา่ยกบัหนว่ยงานท่ี 
      เก่ียวข้อง 
2.7 ร่วมสบืสานประเพณีและวฒันธรรม 
      ท้องถ่ิน  

3.1 การด าเนินงานตามกฎหมายด้าน 
      สิง่แวดล้อม  
3.2 การบริหารจดัการน า้ 
3.3 การอนรัุกษ์พลงังานและลดภาวะโลก 
      ร้อน  
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10.11 การด าเนินการตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ 

ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2563 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายอนรัุกษ์
พลงังาน 

บริษัทได้แสดงเจตจ านงและความมุง่มัน่ในการด าเนินการด้านการอนรัุกษ์พลงังาน เนื่องจากเห็นว่า
การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งส าคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันรักษาระบบการจัด
การพลงังานให้คงอยู่อย่างยัง่ยืน จึงมีการน าระบบการจัดการพลงังานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัท 
และก าหนดนโยบายด้านพลงังานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านพลงังานและเพื่อสง่เสริม
การใช้พลงังานให้เกิดประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ  
ส าหรับปี 2563 บริษัทมีการด าเนินการด้านการอนรัุกษ์พลงังาน ดงัตอ่ไปนี ้
1. พัฒนาระบบการจัดการพลงังาน การติดตามและการประเมินผลอย่างเหมาะสม ตลอดจน

ก าหนดให้เป็นสว่นหนึง่ของการด าเนินงานของบริษัท สอดคล้องกบักฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

2. ด าเนินการปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้ทรัพยากรพลงังานขององค์กรอยา่งตอ่เนื่อง เหมาะสมกบั
อตุสาหกรรมเทคโนโลยีที่ติดตัง้ และแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีดี  

3. ก าหนดเปา้หมายการอนรัุกษ์พลงังาน และสือ่สารให้พนกังานได้เข้าใจ และปฏิบตัิได้อยา่งถกูต้อง  
สรุปได้ดงันี ้

 ประหยดัพลงังานโดยค านวณจากคา่ SEC ของปี 2562 ลดลง 5%  

 ด าเนินการจดัการพลงังาน ไมม่ี NC จากการตรวจประเมินจาก CB ในระบบ ISO14001 

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บต่

อค
วา
มส

นใ
จข

อง
กลุ่

มผู้
มีส่

วน
ได้
เสี
ย 

ส า
คญั

มา
ก 

  

ส า
คญั

 

  

 ส าคญั ส าคญัมาก 

ระดับผลกระทบต่อองค์กรในด้านสังคม เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อม 

 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

1.3 

1.8 

1.5 1.7 

1.9 
1.4 

1.6 

2.1 

2.3 

2.2 
2.5 

2.7 

2.6 

2.4 

3.3 

3.2 

3.1 

 1.10 

mailto:ir@thaisteelcable.com


    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 

 

- 111 - 
 

ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการจดัการพลงังาน ปี 2563 สอดคล้องกบักฏหมาย 
4. การอนรัุกษ์พลงังานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัที่จะให้ความ

ร่วมมือในการปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ด้านอนรัุกษ์พลงังาน 

5. บริษัทสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการ
ท างาน การฝึกอบรม และการมีสว่นร่วมการท ากิจกรรมกลุม่ในการน าเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพฒันา
งานด้านพลงังาน 

6. จดัตัง้คณะท างานด้านการจดัการพลงังาน และสง่รายงานการจดัการพลงังานไปยงักรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังานตามที่กฎหมายก าหนด   

7. ด าเนินโครงการอนุรักษ์พลงังานให้เห็นเป็นรูปธรรม และได้ด าเนินโครงการมาอย่างต่อ เนื่อง 
เพื่อให้เกิดผล ประหยดั และลดคา่ใช้จ่ายของการด าเนินงานได้จริง สรุปได้ดงันี ้
 

โครงการลดลมร่ัวและบริหารจัดการเคร่ืองอัดอากาศ 
บริษัทด าเนินการลดการใช้พลงังาน โดยเน้นให้สามารถลดได้จริงและเห็นผลชัดเจน เร่ิมจากแก้ไข
ปัญหา เ ค ร่ื อ ง อั ด อ า ก า ศ ภ าย ใ นบ ริ ษั ท ที่ มี อั ต ร า ก า ร ร่ั ว สู ง  จึ ง ท า ก า ร วิ จั ย ร่ ว ม กั บ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิเคราะห์ระบบอดัอากาศและหามาตรการแก้ไขการร่ัว  ส ารวจจดุร่ัวและ
ท าการแก้ไขจุดร่ัวรวมทัง้หมด และขยายผลการส ารวจและแก้ไขจุดร่ัวมาจนถึงปัจจุบนั จากการ
ด าเนินการได้ผลเป็นท่ีนา่พอใจ คือสามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงได้ถึง 10% ต่อปี ท าให้บริษัท
ได้รับโลเ่กียรติคณุเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการฝึกอบรมการพฒันาบคุลากรภาคปฏิบตัิเพื่อ
ปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้พลงังานระบบอากาศอดั 

แม้จะได้รับรางวลัแล้ว บริษัทก็ยงัคงด าเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อหามาตรการลดค่าการใช้พลงังาน
ไฟฟา้ให้มากยิ่งขึน้และให้เกิดผลระยะยาวตอ่ไป จึงท าการวิจยัเพิ่มเติมร่วมกบัมหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ในการบริหารจดัการเคร่ืองอดัอากาศ ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการตรวจวดัและวิเคราะห์ข้อมูล 
หากด าเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยให้บริษัทลดการใช้พลงังานไฟฟา้ได้เพิ่มขึน้  
สถานะการด าเนินการ : 
Phase 1  ด าเนินการแล้วเสร็จเดือนสงิหาคม 2561 
Phase 2 ด าเนินการแล้วเสร็จเดือนตลุาคม 2561 
Phase 3 ด าเนินการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2563  
 

โครงการ Motor servo 
เป็นโครงการประหยดัพลงังาน ที่เร่ิมด าเนินการตัง้แตปี่ 2558 โดยเปลี่ยนจาก Induction motor เป็น 
Servo motor ทีเ่คร่ืองฉีดพลาสติก ซึง่ในปี 2559 สามารถเปลี่ยนได้ 30% ของเคร่ืองจกัรทัง้หมด ท า
ให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าของเคร่ืองฉีดพลาสติกลงได้ถึง 82% และมีการด าเนินการตอ่เนื่องจนครบ 
100% ของเคร่ืองจกัรทัง้หมด ในปี 2562 ท าให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าของเคร่ืองฉีดพลาสติกลงได้
ประมาณ 75%  
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดตัง้ระบบ Solar Roof Top Phase 2  
Solar Roof Top คือ ระบบที่เปลี่ยนพลงังานจากพลงังานแสงอาทิตย์มาเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยใช้
อปุกรณ์ที่เรียกว่า แผงโซล่าร์เซลล์หรือแผงพลงังานแสงอาทิตย์ ที่ติดตัง้บนหลงัคาอาคารโรงงาน
อตุสาหกรรมหรือตามอาคารต่างๆ เพื่อรับพลงังานจากแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
(DC) ก่อนสง่ไปยงัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟา้ ท่ีเรียกว่า Inverter เพื่อเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
ไฟฟา้กระแสสลบั (AC) แล้วน าพลงังานไฟฟา้ที่ได้ไปใช้งาน  
Solar Roof Top Phase 1 ก าลงัการผลติติดตัง้ขนาด 945 kW สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าของ
ทัง้โรงงานลงได้ประมาณ 15% 

Solar Roof Top Phase 2 ก าลงัการผลติติดตัง้ขนาด 1.2 MW สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าของ
ทัง้โรงงานลงได้ประมาณ 25% 
สถานะการด าเนินการ:  
Solar Roof top Phase 1 ด าเนินการแล้วเสร็จเดือนธนัวาคม 2561  
Solar Roof top Phase 2 อยู่ระหว่างด าเนินการ คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือน
ตลุาคม 2563 
 

โครงการ Re circulating waste water using 
Re circulating waste water using คือการน าน า้เสียภายหลงัจากการบ าบดั มีผลตรวจวดัค่า
คณุภาพน า้อยูใ่นช่วงคา่มาตรฐานของน า้ทิง้ น ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหมอ่ีกครัง้ ซึง่มีวตัถปุระสงค์เพือ่
ลดปริมาณการใช้น า้ในบริษัท และลดปริมาณการปลอ่ยน า้เสียของระบบ Waste water treatment 
ในบริษัทออกสู่ภายนอกลงประมาณ 10% รวมทัง้ลดค่าน า้ประปา และค่าบ าบดัน า้เสียประมาณ 
10% ต่อเดือน ในส่วนของโครงการนีใ้ช้น า้รดต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบรัว้ด้านหลงัอาคารส านักงาน  
และคาดวา่จะสามารถขยายผลไปยงัพืน้ท่ีสวนหย่อมข้างโรงจอดรถและหน้าอาคารโรงอาหาร ซึ่งจะ
ช่วยลดค่าน า้ที่ใช้รดต้นไม้ได้ ซึ่งยังต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะ
แวดล้อมโดยรอบ 

สถานะการด าเนินการ: ขยายผลการด าเนินงานตอ่เนื่อง  
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายคณุภาพ 
และนโยบาย
สิง่แวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทมีการก าหนดนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยจะมี
การทบทวนในวาระการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารประจ าปี และมีวาระการปรับเปลี่ยนใหญ่ทกุ 5 ปี 
ซึ่งบริษัทมีการเฝ้าก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายคุณภาพและนโยบาย
สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง ดงันี ้
1. มีการกระจายนโยบายต่างๆ เข้าสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายหลกัประจ า ปีของบริษัท (Company 

Objective) 
2. มีการกระจายนโยบายตา่งๆ สูต่วัวดัผลการด าเนินงานประจ าฝ่ายงาน  
3. มีการกระจายตวัวดัผลประจ าฝ่ายงานเข้าสูต่วัวดัผลประจ าตวัพนกังาน  
4. มีการจดัท าแผนการด าเนินงานเพื่อรองรับวตัถปุระสงค์เปา้หมาย และตวัวดัผลในระดบัตา่งๆ เป็น
รายปี  กรณีที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องมีมาตรการแก้ไขป้องกนัที่ผ่านการ
อนมุตัิจากระดบับริหารของบริษัท และมีการติดตามผลการด าเนินการอยา่งตอ่เนื่อง 
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5. มีการรายงานผลเป็นประจ าทกุเดือน และมีการประชุมตรวจสอบผลการด าเนินการประจ าเดือน
โดยคณะผู้บริหาร 

6. มีการสรุปผลประจ าปีในรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร
ทัง้หมดของบริษัท  

7. มีการทวนสอบผลการด าเนินการโดยบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจ าสม ่าเสมอ
ตลอดทัง้ปี เช่น บริษัทลกูค้า ผู้ผลติชิน้สว่น คณะผู้ตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานต่างๆ 
หนว่ยงานราชการตา่งๆ เป็นต้น 

8. มีการสือ่สารนโยบายตา่งๆ ให้กบับคุคลและหน่วยงานทัง้ภายในและภายนอกองค์กร เช่น บริษัท
ลกูค้า ผู้ผลิตชิน้ส่วน ชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องต่างๆ เพื่อเป็นค ามัน่สญัญา
ของผู้บริหารวา่ จะมีการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้อยา่งเคร่งครัด 

9. เน้นการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมในเร่ืองนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อม 
ความส าคญัและการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้กบัพนกังานทัง้หมดในบริษัท ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสียที่
เก่ียวข้อง เช่น ผู้ รับเหมาภายนอก เป็นต้น 

ปัจจุบนั บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO14001), 
ระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001) และ IATF16949 และจากการที่บริษัทได้เฝ้าก ากับดูแลและ
ติดตามอย่างต่อเนื่องดงักล่าวเช่นนีทุ้กปี ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนกังาน ตลอดจนการ
ตระหนักถึงความส าคญั และการร่วมแรงร่วมใจกันในการด าเนินการตามนโยบายคุณภาพ และ
นโยบายสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืนและครบถ้วนทกุประเด็น 

3 นโยบายด้าน
ควบคมุภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักบัการควบคมุภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้บริษัทมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ 
มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบญัชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
เช่ือถือได้ รวมทัง้การปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
แนวทางในการปฏิบัต ิ
1. ก าหนดให้ผู้ บริหารทุกระดับ ต้องดูแล และตรวจสอบการท างานของหน่วยงานตนเองให้มี
ประสทิธิภาพ และถกูต้องตามระเบียบปฏิบตัิงาน โดยมีระบบการควบคมุภายในที่รัดกุมสามารถ
ตรวจสอบได้ 

2. มีการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในกระบวนการที่ส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ โดยครอบคลมุการควบคมุทางการเงิน การด าเนินการ การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องมีหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขระบบ
การควบคมุภายในให้มีประสทิธิภาพ หรือรัดกมุมากขึน้ทนัที 

3. ก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง 

4. ในกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยง/รายการระหว่างกันที่ส าคัญหรือที่ไม่เป็นไปตามเง่ือนไข
การค้าทัว่ไป  จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยชีแ้จงความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิการท า
รายการตอ่ไป  
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โดยในปี 2563 ได้ด าเนินการดงันี ้
1. บริษัทมีการตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างผู้ ให้บริการงานตรวจสอบภายใน คือ บริษัทตรวจสอบ
ภายในธรรมนิติ จ ากดั และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมตัิ 
รวมทัง้ตรวจสอบเร่ืองที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายบริหารระบใุห้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ 
(ถ้ามี)  

2. บริษัทก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส   

4 นโยบาย และ
ระเบียบปฏิบตัิใน
การใช้งานระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริษัทให้ความส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพนกังานจะได้รับข้อมลูสารสนเทศที่
เ ก่ียวข้องกับนโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง และข่าวสารของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การ
ประชาสมัพนัธ์ผา่นระบบอีเมล์ ระบบอินทราเน็ต ระบบจดัการเอกสารข้อมลูสว่นกลาง การติดบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ได้รับข้อมลูอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และทนัเวลา  
 

ส าหรับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน หรือบุคคลทัว่ไป สามารถเข้าดูข้อมูลของ
บริษัทได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisteelcable.com และเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย www.set.or.th 
 

บริษัทก าหนดนโยบายที่ชดัเจนในการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการน า
ข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร อ้างอิงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 โดยน าเนือ้หาของ พรบ. มาเป็นสว่นหนึง่ของระเบียบข้อบงัคบัท่ีพนกังาน 
ต้องปฏิบัติตาม และมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้จัดให้มีหน่วยงาน
ภายนอกมาตรวจสอบมาตรฐานของระบบต่างๆ เป็นประจ าทกุปี นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติ
จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัท 

5 นโยบายสนบัสนนุ 
สง่เสริมผู้ ถือหุ้นทกุ
กลุม่ให้เข้าร่วม
ประชมุ โดยเฉพาะ
ประเภทสถาบนั 

1. บริษัทมีนโยบายสนบัสนุน ส่งเสริมผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะผู้ ถือหุ้นประเภท
สถาบนั ซึง่เผยแพร่ในคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ส าหรับนกัลงทนุสถาบนั เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ทาง
บริษัทจะติดต่อประสานงาน เพื่อจัดเตรียมหนงัสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวนัประชุม ในวนัท่ี 21 
มกราคม 2563 

6 นโยบายการสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบั
ชมุชนท่ีบริษัทตัง้อยู ่
 

1. บริษัทมีนโยบายการสร้างปฏิสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชนที่บริษัทตัง้อยู่ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. สนบัสนุนและให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามมาตรฐานหรือข้อตกลงในระดบัสากลที่จดัขึน้
เพื่อช่วยปอ้งกนัหรือผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

3. สนบัสนุนสงัคมและชุมชนโดยเฉพาะที่อยู่รอบโรงงาน เช่น การซ่อมแซมบ ารุงโรงเรียน การบริจาค
สิง่ของจ าเป็นให้กบัชมุชน 
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  4. จดักิจกรรมพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยืนอย่างสม ่าเสมอ เช่น การปรับปรุงทศันียภาพของโรงเรียน การ

สง่เสริมแหลง่ค้นคว้าให้กบัชมุชนโดยการบริจาคหนงัสอืให้กบัโรงพยาบาลและศนูย์พฒันาเด็กเลก็  
5. ให้ความช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยัพิบตัิและสาธารณภยัตา่งๆ  
6. เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน 

7 นโยบายบริหาร
ความเสีย่ง 

บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะก ากบัดแูลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร สนบัสนนุและ
พฒันาการบริหารความเสีย่งให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลอยา่งตอ่เนื่อง สง่เสริมให้องค์กรบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้สร้างมลูค่าเพิ่มและความมัน่คงให้แก่กิจการ
อยา่งยัง่ยืนสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
โดยในปี 2563 ได้ด าเนินการดงันี ้
1. ก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานของ

ตนโดยปฏิบตัิตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบตัิ โดยประเด็นความเสี่ยงที่จัดการ
ครอบคลมุถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล ทัง้มีสว่นร่วมในการพฒันาการ
บริหารความเสีย่ง เพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อการด าเนินงาน
ให้บรรลเุปา้หมาย 

2. สง่เสริมและสร้างจิตส านกึให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนมีความตระหนกัถึงความส าคญัของการ
บริหารความเสีย่ง และน าไปปฏิบตัิเป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่องจนเกิดเป็นวฒันธรรมองค์กร 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการตามกรอบนโยบาย และกระบวนการบริหารความ
เสีย่ง ก ากบัดแูล ติดตาม เพื่อให้มัน่ใจวา่การบริหารความเสีย่งมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่
ในระดบัท่ียอมรับได้ รวมทัง้รายงานผลการปฏิบตัิงานของการบริหารความเสีย่งตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง 

โดยในปี 2563 ได้ด าเนินการดงันี ้
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด าเนินการจัดการความเสี่ยงโดยจ าแนกประเภทการจัดการ

ความเสี่ยงประเด็นส าคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตัิการ (Operational Risk) ซึง่รวมถึงการจดัการข้อมลูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความเสีย่ง
การบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 
ข้อบงัคบัของหนว่ยงานก ากบัดแูล (Compliance Risk)  และเลอืกกลยทุธ์ในการตอบสนองความ
เสี่ยง (4T’s Strategy) เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลและตอบสนองต่อการ
เปลีย่นแปลงได้ทนัเวลา การบริหารความเสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 

2. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้ก ากบัดแูล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความ
เสีย่ง พร้อมทัง้ให้ค าแนะน า เพื่อให้มัน่ใจวา่ การบริหารความเสีย่งมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กบันโยบายการบริหารความเสีย่ง 

3. ก าหนดให้ทบทวนและติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการด าเนินการว่า มีความเหมาะสมและ
สามารถจดัการความเสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพทกุไตรมาส 
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8 นโยบายความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม
และสิง่แวดล้อม
อยา่งยัง่ยืน 

1. บริษัทมีนโยบายฯ  ซึง่เผยแพร่ในคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 
2. บริษัทได้ปฏิบตัิตามแนวทางการปฏิบตัิที่ได้ก าหนดไว้ (รายละเอียดปรากฎในหวัข้อ "กรอบแนวทาง

การปฏิบตัิและความก้าวหน้าในการด าเนินงานปี 2563 ข้างต้น) 

9 นโยบายความเทา่
เทียมผู้ทพุพลภาพ 

ปัจจุบนัผู้ทุพพลภาพนับรวมอยู่ในก าลงัแรงงานส าคญัทัว่ทุกองค์กร แต่ก็ยังคงมีผู้ทุพพลภาพอีก

จ านวนมากที่ต้องการปฏิบตัิงาน แตข่าดโอกาสเนื่องจากอปุสรรคหลายอย่าง ในขณะที่ความเติบโต

ทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงานได้  
เพื่อให้ผู้ทพุพลภาพได้แสดงศกัยภาพและใช้ทกัษะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสงัคม และประเทศชาติ 

บริษัทจึงก าหนดนโยบายความเทา่เทียมกนัของผู้ทพุพลภาพเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี  ้

1. บริษัทจะปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติสง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2556 ว่าจ้างผู้ทพุพลภาพตามกระบวนการปกติ และกฎหมายใน
การจ้างงานคนพิการอยา่งเคร่งครัด 

2. บริษัทจดัให้มีหนว่ยงานท่ีให้ค าปรึกษาและแนะน าส าหรับผู้ทพุพลภาพ 
3. บริษัทให้ความเสมอภาคในการจ้างงานโดยไมค่ านงึถึงเหตแุหง่ความพิการ 
4. ในกรณีที่ลกูจ้างเกิดความพิการในระหว่างการจ้างงาน บริษัทจะคงสภาพการจ้างงานไว้ และให้

โอกาสทดลองท างานอื่นทดแทนในกรณีที่ไมส่ามารถกลบัเข้าปฏิบตัิงานเช่นเดิมได้ 
5. พิจารณาคา่จ้างสวสัดิการตา่งๆ เช่นเดียวกบัพนกังานทัว่ไป โดยไมม่ีการแบง่แยก  
6. ให้ผู้ทพุพลภาพได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระของครอบครัว

และสงัคมที่ต้องเลีย้งด ูรวมทัง้เป็นการสง่เสริมให้ผู้ทพุพลภาพมีสว่นในการพฒันาเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและประเทศ   

7. โดยในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิของนโยบายความเท่า
เทียมกนัของผู้ทพุพลภาพทกุประการ 

10 นโยบายด้าน
จริยธรรมธุรกิจ 

1. บริษัทมีนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลกัการก ากบัดแูล
กิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. บริษัทส่งเสริมและรณรงค์ให้คณะกรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายด้าน
จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม ่าเสมอ ผ่านช่องทางบอร์ดประชาสมัพนัธ์ อีเมล์ และ
เว็บไซต์บริษัท 

11 นโยบายการปอ้งกนั
การใช้ข้อมลูภายใน 

1.  บริษัทก าหนดให้พนกังานทกุคนปกป้องรักษาความลบัของข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ 
ในการด าเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมลูภายในที่
ส าคญัที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน หรือด าเนินการใดๆ ในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

2.  ก าหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้ บริหาร หรือ  
พนกังานหาประโยชน์สว่นตน หรือท าธุรกิจที่แขง่ขนักบับริษัท หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

3.  ก าหนดไมใ่ห้ใช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์สว่นตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อน
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2563 
การเปิดเผยงบการเงินตอ่สาธารณชน หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขาย
หุ้นของบริษัท 

4.  ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรกและรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 

5. บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงานที่ส าคญัของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบ
โดยทนัทีและทัว่ถึงตามวิธีการของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
เพื่อให้แนใ่จวา่ ข้อมลูขา่วสารได้เข้าถึงผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่อยา่งเทา่เทียมกนั 

โดยในปี 2563 บริษัทได้ทบทวนคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ซึง่ระบถุึงนโยบายการป้องกนัการใช้
ข้อมลูภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลบั และการใช้ข้อมลูภายใน มีการสื่อสารให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทราบและยึดถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางต่างๆ โดยการ
สื่อสารผ่านบอร์ดประชาสมัพนัธ์ภายในบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท  

12 นโยบายการดแูล
คา่ตอบแทนและ
สวสัดิการของ
พนกังาน 

ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
พนกังานทกุประการ 
นอกจากนีย้งัมีสวสัดิการหลายรูปแบบ เป็นเงินพิเศษที่เก่ียวเนื่องกบัลกัษณะงาน เช่น ค่าท างานใน
กะกลางคืน ค่าระดบังาน เบีย้ขยนั ฯลฯ มีสวสัดิการที่ไม่เป็นตัวเงินหรือไม่เก่ียวเนื่องกับงาน เช่น 
ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมสนัทนาการต่างๆ ชุดยูนิฟอร์มพิเศษและของขวัญส าหรับ
พนกังานหญิงที่ตัง้ครรภ์ การให้สิทธิพนกังานชายลาโดยได้รับค่าจ้างเพื่อไปดูแลบตุรเกิดใหม่ ฯลฯ 
และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น เบีย้ขยนัตอ่เนื่องประจ าปี คา่อาหารในการท างานลว่งเวลา เงินช่วยเหลือ
กรณีสมาชิกในครอบครัวพนกังานเสยีชีวิต 
ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ช่วยการยงัชีพของพนกังานภายหลงัจากการเกษียณจาก
การท างานแล้วประกอบด้วย กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และเงินคา่เกษียณอายงุาน  
เมื่อนบัรวมสวสัดิการตา่งๆ ข้างต้นแล้ว ค่าเฉลี่ยรายได้ในรูปตวัเงินของพนกังานอยู่ในเกณฑ์สงูกว่า
ตลาด ทัง้นีก้ารที่ค่าแรงฐานและสวสัดิการของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เป็นผลจากการท างาน
เทา่นัน้ ไมม่ีการน าความแตกตา่งในเร่ืองเพศ สญัชาติ หรือถ่ินฐานก าเนิดมาร่วมพิจารณาแตอ่ยา่งใด 

13 นโยบายคา่ตอบแทน
พนกังาน 

ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบตัิตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิของนโยบายคา่ตอบแทนพนกังาน
ทกุรายการ 

14 นโยบายการพฒันา
บคุลากร 

บริษัทให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน”  
บริษัทสนบัสนนุให้มีการพฒันาบคุลากรทกุระดบัอย่างทัว่ถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และขบัเคลื่อนองค์กรให้บรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ  ซึ่งบุคลากรทุกคนจะได้รับการพฒันาตามสาย
อาชีพของตนเอง เพื่อให้เติบโตพร้อมกบัองค์กรอยา่งยัง่ยืน 
ในปี 2563 บริษัทมุ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องในการ
ท างาน เพื่อเตรียมพร้อมรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึน้ พนกังานแต่ละคนได้รับการ
ฝึกอบรมโดยเฉลีย่ 5.31 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2563 
15 นโยบายการไม่

เก่ียวข้องกบัการ
ละเมิดสทิธิ
มนษุยชน 

ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบตัิตาม "ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิ
มนุษยชนอื่นๆ อีกทัง้คณะผู้บริหารของบริษัทมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการ
พิจารณาดแูลพนกังาน ซึง่ไมพ่บประเด็นใดๆ และไม่มีการร้องเรียนจากพนกังานทัง้ช่องทางเว็บไซต์
ของบริษัทหรือกลอ่งแสดงความคิดเห็น  

บริษัทให้ความส าคญัและให้ความเคารพหลกัสทิธิมนษุยชน มีการปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างเป็นธรรม 
ยึดหลกัในกฎหมาย และหลกัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจที่ดี  โดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิด้าน
แรงงาน ซึง่ได้ก าหนดไว้ในคูม่อืจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ไมจ่ ากดัเชือ้ชาติ สผิีว อาย ุ เพศ ศาสนา 
สญัชาติ ภูมิหลงัของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทุพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการ
ปฏิบตัิด้านแรงงาน ไมใ่ช้แรงงานเด็ก และไมล่ว่งละเมิดสทิธิเสรีภาพสว่นบคุคล  มีการเก็บข้อมลูสว่น
บุคคลของพนักงาน โดยถือเป็นความลบั รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ
ปลอดภยั 

16 นโยบายการไมล่ว่ง
ละเมิดทรัพย์สนิทาง
ปัญญาหรือลขิสทิธ์ิ 

บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  การน าผลงานหรือ
ข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะน ามาใช้ภายในบริษัท มีการตรวจสอบ
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน รวมทัง้ไม่สนับสนุนการ
ด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการลว่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ และด าเนินการตามแนว
ปฏิบตัิดงันี ้
1. การจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการติดตัง้เพื่อการใช้งานและจดัท าฐานข้อมลูของซอฟแวร์ 

(Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบนัของบริษัท มีการด าเนินการ
สอดคล้องกบัพรบ. วา่ด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ปี 2550 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั ได้ปฏิบตัิตนให้สอดคล้องกบักฎหมาย ข้อบงัคบัและข้อ
ผูกพันตามสัญญาทัง้หมดเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาท่ีถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ 
ความลบัทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธ์ิอ่ืนๆ โดยไม่ละเมิดน าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาท่ี
ถกูต้องและมีผลบงัคบัใช้ของบคุคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด 

3. ผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะน ามาใช้ภายในบริษัท มีการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือลขิสทิธ์ิของผู้ อ่ืน 

4. ผลงานท่ีเกิดจากการปฎิบตัิตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เมื่อพ้นสภาพจาก
การเป็นพนกังานจะมีการสง่มอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงานต่างๆ คืนให้บริษัทไม่
วา่จะเป็นข้อมลูที่จดัเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม 

17 นโยบายการปฏิบตัิ
ที่เป็นธรรมและ
รับผิดชอบตอ่คูแ่ขง่ 
 
 
 
 

บริษัทก าหนดเป้าหมายในการท างานด้านจริยธรรม และข้อพึงปฎิบตัิในการท างาน ให้มีความเป็น
ธรรม และรับผิดชอบตอ่คูแ่ขง่ โดยให้การสนบัสนนุการร่วมมือกบัคูค้่า โดยมิใช่การผกูขาดทางรายได้ 
สว่นแบง่การตลาด การก าหนดราคาหรือการลดคณุภาพของสินค้า อีกทัง้ยงัให้ความส าคญักบัการ
ติดต่อสื่อสารอย่างระมดัระวงั ไม่เปิดเผยข้อมลูความลบัของบริษัทให้กบัคู่แข่ง ทัง้นีเ้พื่อใ ห้องค์กรมี
ความเจริญก้าวหน้าอยา่งยัง่ยืน 
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2563 
18 นโยบายการปฏิบตัิ

ตอ่คูค้่า และ/หรือ
เจ้าหนี ้

ทัง้นีใ้นปี 2563 บริษัทยังคงใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ ผลิตชิน้ส่วน/ผู้ ให้บริการจากภายนอก
ครอบคลมุ 7 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ สถานะภาพทางการเงิน 
ความมีช่ือเสียงทางธุรกิจ ประวตัิที่เก่ียวข้องกบัการร้องเรียนและการด าเนินคดี นโยบายการบริการ 
และความเสีย่งจากการบริการลกูค้าหลายราย 

19 นโยบายภาษี 1.  บริษัทมีนโยบายด้านภาษี ซึง่เผยแพร่ในคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 
2.  ในปี 2563 บริษัทได้มีการปฏิบตัิตามกระบวนการทางภาษี โดยยึดถือและปฏิบตัิตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับภาษีของภาครัฐ รวมถึงการใช้สิท ธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจาก   
คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ และได้มีการรายงานภาระด้านภาษีอยา่งโปร่งใส และสอดคล้องกบั   
ข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมลูทัง้หมด 

20 นโยบายตอ่ต้านการ
ทจุริตและการให้
สนิบน 

1. บริษัทมีนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและการให้สนิบน ซึง่เผยแพร่ในคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการบน
เว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2563 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบตัิ
ตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตและการให้สนิบน  

21 นโยบายตอ่ต้านการ
คอร์รัปชัน่ 

1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทและเผยแพร่ใน
คูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. บริษัทสง่พนกังานเข้าร่วมอบรมหลกัสตูร "Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)" ซึง่จดั
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ในช่วงระหว่างวนัที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 
ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจว่ามาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ 
และสามารถปฏิบตัิได้จริง 

3. ในปี 2563 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบตัิ
ตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  

22 นโยบายการแจ้ง
เบาะแสการกระท า
ผิด 

1. บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลกัการก ากับดูแลกิจการบน
เว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไมไ่ด้รับแจ้งเบาะแสการกระท าผิด  
23 นโยบายสนบัสนนุ

การจดักิจกรรมที่
เก่ียวข้องกบัการ
พฒันาชมุชน 

1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. บริษัทจดักิจกรรมที่พฒันาชุมชน ได้แก่ โครงการมอบตาข่ายเพื่อการดกัจบัขยะให้กบัเทศบาลเมือง
แสนสขุ จงัหวดัชลบรีุ เพื่อให้ทางเทศบาลติดตัง้ตาขา่ยดกัขยะตามจดุตา่งๆ เพื่อปอ้งกนัขยะไหลลงสู่
ทะเล 

24 นโยบายการรายงาน
การมีสว่นได้เสยีของ
กรรมการ ผู้บริหาร 
และบคุคลที่มีความ
เก่ียวข้อง 

1. บริษัทมีนโยบายการรายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง  
ซึง่เผยแพร่ในคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2563 กรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ได้น าสง่รายงานการมีสว่นได้เสีย
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานทกุทา่นและทกุรายการ 
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2563 
25 นโยบายจ านวนองค์

ประชมุขัน้ต า่ ณ 
ขณะที่คณะกรรม 
การจะลงมต ิ

1. บริษัทมีนโยบายจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือ
หลกัการก ากบัดแูลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2563 ในเวลาที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดทกุครัง้ 

26 นโยบายสง่เสริมให้
กรรมการพฒันา
ความรู้อยา่งตอ่เนื่อง 

1.  บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลกัการ 
     ก ากบัดแูลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 
2. ในปี 2563 ฝ่ายก ากับหลกัทรัพย์ประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนักลงทุนสมัพันธ์จะน าส่ง 
    ก าหนดการอบรมของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ไปยงักรรมการทกุท่าน 
    เป็นประจ าทกุเดือน 

27 นโยบายจ ากดั
จ านวนบริษัทจด
ทะเบียนที่กรรมการ
แตล่ะคนจะด ารง
ต าแหนง่กรรมการ 

1. บริษัทมีนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการ ซึ่ง
เผยแพร่ในคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัททกุท่าน ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 
แหง่  

28 นโยบายในการไป
ด ารงต าแหนง่
กรรมการท่ีบริษัทอื่น
ของกรรมการ
ผู้จดัการ 

1. บริษัทมีนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู้จดัการ  ซึ่งเผยแพร่ใน
คูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2563 กรรมการผู้จดัการไมม่ีการด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอื่น 
 

29 นโยบายการสรรหา
กรรมการและ
กรรมการอิสระ และ
คณุสมบตั ิ

คณะกรรมการให้ความส าคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดย ในปี 2563 ได้
ด าเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิจากหลายสาขา เพื่อสามารถให้
ค าแนะน าการด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด พิจารณาจากทักษะที่
คณะกรรมการยงัคงขาดอยู่ก่อนเป็นอนัดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท คุณสมบตัิ โครงสร้าง และความหลากหลายของคณะกรรมการและกรรมการที่มีทกัษะใน
วิชาชีพทางบญัชีประเภทละหนึง่ทา่นเป็นอยา่งน้อย 

30 นโยบายความ
ปลอดภยั อาชีวอนา
มยัและ
สภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

บริษัทมีการก ากบัดแูลและเฝา้ระวงัการด าเนินการตามนโยบายฯ ดงันี ้
1. ความปลอดภยัในการท างานเป็นความรับผิดชอบของพนกังานทกุคน 
2. มีการสนบัสนนุทกุวิถีทาง สง่เสริมการอบรม เพิ่มทกัษะความรู้ในการท างานท่ีจะก่อให้เกิดความ 
    ปลอดภยัในการท างาน 
3. บริษัทก าหนดให้ผู้ รับเหมาหรือบริษัทผู้ รับเหมาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบตัิงานให้เกิด 
    ความปลอดภยัตามกฎระเบียบ 
4. มีการด าเนินงานด้านความปลอดภยัในการท างาน การปรับปรุงแก้ไขสภาพการท างานให้มีความ  
    ปลอดภยั และการติดตามผลการด าเนินงานอยา่งตอ่เนื่อง 
5. มีการเพิ่มช่องทางในการสือ่สารด้านความปลอดภยัให้กบัพนกังานทกุระดบั 
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2563 
31 นโยบายก ากบัดแูล

กิจการ 
1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัิงานโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูล

กิจการท่ีดีโดยตระหนกัถึงความส าคญัและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของ
บริษัท 

2. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ด าเนินการทบทวนนโยบายฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิตามขัน้ตอน เป็นประจ าทกุปี 

32 นโยบายสทิธิและ
ความเทา่เทียมกนั
ของผู้ ถือหุ้น 

1. ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมีสทิธิตา่งๆ ขัน้พืน้ฐานท่ีเทา่เทียมกนั 
2. สนับสนุนการให้ข้อมูลสารสนเทศ การตอบค าถาม การเข้าประชุม การใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งเต็มที่ 
3. เสนอเร่ืองส าคญั จดัการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสารสนเทศที่ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทนัเวลา  
4. จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนั

ประชมุ 
33 นโยบายคุ้มครอง

ข้อมลูสว่นบคุคล 
บริษัทให้ความส าคญัในการปฎิบตัิตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลสว่นบคุคล โดยการร้องขอข้อมูลส่วน
บคุคล ทัง้ของพนกังาน คู่ค้า และลกูค้านัน้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมลูสว่นบคุคล
ให้เป็นไปตามกรอบวตัถปุระสงค์ของกฎหมายเทา่นัน้  

 

10.12 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี) 
- ไมม่ี ‟ 
 

10.13 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสื่งแวดล้อม 
นโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 
บริษัทด าเนินการปอ้งกนัมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่  คณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนมุตัินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวนัที่ 12 พฤษภาคม 
2558 ที่จะไมม่ีสว่นร่วมหรือเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ ไมว่า่ด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน ซึ่งได้ระบขุอบเขตการ
ด าเนินการ และเผยแพร่ในคู่มือหลกัการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com/th/คู่มือการ
ก ากบัดแูลกิจการ) 
 
ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดแูลให้บริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกฎหมายดงักลา่วรวมถึงกฎหมาย
เก่ียวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นและหน้าที่ดูแลข้างต้น รวมทัง้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ และรายงานคณะกรรมการบริษัท
รับทราบในทกุไตรมาส และคณะกรรมการบริษัท จะด าเนินการทบทวนนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ปีละ 1 ครัง้ 
 

การเข้าร่วมกบัองค์กรที่เก่ียวข้อง 
1. แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Collective Anti-Corruption: CAC) 
เมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริษัทประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมฯ เพื่อร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสงัคม 
สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยจะด าเนินงานตาม
กรอบและขัน้ตอนตามหลกัการสากล  
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เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมติให้การ
รับรอง “บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทจุริต  (http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=75) 
ในช่วงปี 2560 - 2561 บริษัทมีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สื่อสาร ติดตามการรายงาน และตรวจสอบการ 
ควบคมุภายใน  ปี 2561 ได้จดัท าแบบประเมินตนเองของ CAC (71 ข้อ) เพื่อเตรียมยื่นต่ออายรัุบรองการเป็นสมาชิกฯ  
ก่อนที่จะหมดอายใุนวนัที่ 22 กรกฎาคม 2562  
ในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองการยื่นต่ออายกุารเป็นสมาชิกฯ ครัง้ที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวนัที่ 5 สิงหาคม 
2562  (มีอายกุารรับรอง 3 ปี) 
ในปี 2563 บริษัทมีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง สื่อสาร ติดตามการรายงาน และตรวจสอบ โดยในปี 2563 
ไมพ่บข้อร้องเรียนในเร่ืองการทจุริต 

 
2. เครือขา่ยหุ้นสว่นต้านทจุริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand: PACT)   
บริษัทเป็นสมาชิกของเครือข่ายหุ้นสว่นต้านทจุริตเพื่อประเทศไทย ซึ่งปัจจุบนัมีองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกทัง้สิน้ 
130 องค์กร ให้ความส าคญัต่อการต้านทจุริตภาคปฏิบตัิ (Anti-corruption in Practice) และพฒันาบริษัทจด
ทะเบียนด้านการปอ้งกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริต (Anti-corruption Progress Indicator) ภายใต้โครงการ
ประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ในปี พ.ศ.2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 

การด าเนินการตามนโยบายในการปอ้งกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการคอร์รัปชัน่ ประจ าปี 2563 
บริษัทก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใส เที่ยงตรง และเกิดการแขง่ขนัทางธุรกิจอยา่งเสรีและเป็นธรรม ซึง่ได้ระบใุน
คู่มือหลกัการก ากับดูแลกิจการ และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านช่องทางต่างๆ โดยสื่อสารผ่านบอร์ดประชาสมัพนัธ์ภายในบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) 
TSC Line@ รวมทัง้เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนีย้งัมีการประชาสมัพนัธ์ชกัชวนคู่ค้าเข้าร่วมเป็น
ภาคีเครือขา่ยการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ด้วย ซึง่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ รับผิดชอบในการประเมินความ
เสีย่งด้านการทจุริต (Fraud Risk Assessment) ซึ่งรวมถึงการคอร์รัปชัน่ ควบคู่กบัการประเมินความเสี่ยงองค์กร 
(Enterprise Risk Assessment) อย่างสม ่าเสมอ (อย่างน้อยปีละครัง้) โดยติดตามมาตรการที่เก่ียวข้องกบัการ
ตอ่ต้านการทจุริต และคอร์รัปชัน่ ว่าได้ถกูน าไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิผล ทบทวน และปรับปรุงมาตรการฯ อย่าง
สม ่าเสมอ และรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างทนัเวลา ทัง้นีม้ีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสีย่ง การก ากบัดแูลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอยา่งตอ่เนื่อง โดยตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนยัส าคญั 
แนวทางแก้ไข และป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล รวมทัง้ปฏิบตัิได้
สอดคล้องกบันโยบายการต่อต้านการทจุริต และคอร์รัปชัน่ และรายงานให้ผู้บริหารระดบัสงู และคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ 

 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 

 

- 123 - 
 

นอกเหนือจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนกังาน เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบตัิในการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท จดัให้มีช่องทางที่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถติดต่อ ร้องเรียน ในเร่ืองที่
อาจเป็นปัญหากบัประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทโดยตรง รวมทัง้จดัให้มีกระบวนการ
จัดการกับเร่ืองที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระท าผิด นโยบายหรือแนวทางปกป้องพนักงานหรือผู้ แจ้ง
เบาะแสในการกระท าผิด ช่องทางการแจ้งหรือร้องเรียนส าหรับผู้มีสว่นได้เสียกรณีที่ถกูละเมิดสิทธิพร้อมให้ข้อมลู
ติดต่อที่ชดัเจน นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมที่ชดัเจนและเปิดเผยถึงการปฏิบตัิ นโยบายสิ่งแวดล้อมพร้อม
แนวปฏิบตัิที่เป็นธรรม เช่น การด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 หรือมาตรการ วิธีปฏิบตัิภายในองค์กรที่
แสดงถึงความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม การสง่เสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยการสง่เสริม 
ให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานเร่ืองสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการปฏิบตัิ ตลอดจนจรรยาบรรณว่าด้วยการขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งในทุกรายการที่กล่าวข้างต้น ทางบริษัทได้จัดท าและเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณา
อนมุตัิและเผยแพร่ตามขัน้ตอนของบริษัท โดยเผยแพร่ในคู่มือหลกัการก ากบัดแูลกิจการและแบบแสดงรายงาน
ข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) บนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หวัข้อ “ข้อมลูส าหรับนกัลงทนุ 
(Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publication)) 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง                                          
11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหว่างปี 2563 โดยในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเพียงพอ และ
เหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยอ้างอิงจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่ที่ประชมุมีความเห็นว่า “บริษัทมีระบบการควบคมุ
ภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท” มีสาระส าคญัดงันี ้
1.  การควบคมุภายในองค์กร 

บริษัทก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวดัผลได้ ได้แก่ การก าหนดแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์องค์กร 
งบประมาณประจ าปี และดชันีชีว้ดัผลงานหรือความส าเร็จของงาน (Key Performance Indicator: KPI) โดย
พิจารณาความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการ
ด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และสนบัสนนุให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่
ส่วนงานต่างๆ เพื่อให้การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีงานตรวจสอบภายในซึ่งขึน้ตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทได้ทบทวนคูม่ือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย จรรยาบรรณ 
และระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสื่อสารให้พนกังานทุกคนรับทราบ รวมทัง้เผยแพร่ให้
บคุคลภายนอกได้รับทราบด้วย 

 

ส าหรับด้านการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทได้รับการรับรองตอ่อาย ุRecertification เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Collective Anti-Corruption: CAC) เมื่อวนัที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยใบ
ประกาศรับรองที่บริษัทได้รับจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัที่มีมติให้การรับรอง โดยบริษัทก าหนดให้มีการประเมินความ
เสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน่ภายในบริษัท รวมทัง้ก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นโดยก าหนดแผนตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ
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คอร์รัปชัน่ในปี 2563 โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัท มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจ
พบการทจุริตและคอร์รัปชัน่อยา่งมีประสทิธิภาพ 

2.  การประเมินความเสีย่ง 
 บริษัทได้ก าหนดนโยบาย กรอบ หลกัการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษัทบรรลุ

วตัถุประสงค์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ านาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
ผู้บริหาร มีความตระหนกัและมุ่งมัน่ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก
การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นกระบวนการและเคร่ืองมือส าคญัประการหนึ่งที่ช่วยสนบัสนุน และส่งเสริมให้
บริษัทฯ บรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายทางธุรกิจที่ก าหนดไว้ รวมทัง้สร้างมลูค่าเพิ่มและความเจริญเติบโตในระยะ
ยาวอย่างยัง่ยืน โดยพนกังานทกุคน มีหน้าที่รับผิดชอบก าหนดวตัถุประสงค์ของฝ่าย และจัดท าตารางการประเมิน
ความเสีย่งทัง้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ก าหนดดชันีชีว้ดัความเสีย่ง รวมทัง้จดัท ารายงานที่เก่ียวกบัความ
เสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ยึดถือปฏิบตัิ และมีสว่นร่วมพฒันาการบริหารความเสี่ยง เพิ่มโอกาสแห่ง
ความส าเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย โดยก าหนดให้มีการติดตามการ
บริหารความเสีย่งของฝ่ายตา่งๆ ทกุไตรมาส และจากการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีการระบาดใหญ่
ไปทัว่โลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นสาระส าคญั คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาให้ฝ่ายจดัการประเมินความเสีย่งและผลกระทบ รวมทัง้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่าง
สม ่าเสมอ 

3.  การควบคมุการปฏิบตัิงาน 
 คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีหน้าที่ควบคมุ
การปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารก าหนดระเบียบปฏิบตัิงานต่างๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อสร้าง
ระบบควบคมุการปฏิบตัิงาน และการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ  รวมทัง้การปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจ ซึ่งระบุขอบเขต อ านาจหน้าที่ และล าดบัชัน้การอนุมตัิของผู้บริหารแต่ละระดบัอย่างชัดเจน 
รวมทัง้ค านึงถึงความปลอดภยัของข้อมลูด้วย นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมตัิแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี พิจารณาประเด็นส าคญั โดยเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารแก้ไข และรายงานผลการแก้ไข มาตรการ
ปอ้งกนัมิให้เกิดปัญหาเดิมอีก 

 

กรณีที่มีการท าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกัน บริษัทก าหนดให้กรรมการ และผู้ บริหารปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องพิจารณาถึงความสมเหตสุมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยค านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใสผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผย
ข้อมลูเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยไมก่่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทบัซ้อน  

4. ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู 
บริษัทก าหนดให้มีการจดัเก็บข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสนิใจโดยการจดัสง่
ข้อมลูน าเสนอ พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการเพื่อศกึษาประกอบการตดัสินใจลว่งหน้า 7 วนัก่อน
การประชุม โดยมีเลขานกุารบริษัท เป็นศนูย์ติดต่อเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมลูอื่นได้ นอกจากนี ้
บริษัทได้จดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และไม่ได้รับแจ้งจากผู้ สอบ
บญัชีวา่มีข้อบกพร่องในเร่ืองนี ้
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บริษัทมีกระบวนการติดต่อสื่อสารกบัภายนอกบริษัท และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ หรือช่องทางลบัเพื่อให้
บคุคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมลู/เบาะแสเก่ียวกบัการทจุริตหรือคอร์รัปชัน่แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 
 
นอกจากนีบ้ริษัทก าหนดแผนงานและการเตรียมความพร้อมกับ “พ.ร.บ.คุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” 
(Personal Data Protection Act) โดยมีสาระส าคญัและแนวทางในการปฏิบตัิตามกฎหมายฉบบันี ้ได้แก่ การขอ
ความยินยอม การเก็บรวบรวม การใช้ จนถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีผลบังคบัใช้เต็มรูปแบบในวนัที่ 28 
พฤษภาคม 2563 และมีผลบงัคบัใช้เมื่อพ้นก าหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป ดงันี  ้
1. มีผลบงัคบัใช้เต็มรูปแบบในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ได้แก่ หมวด 1 คณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล  
     และหมวด 4 ส านกังานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล 
2. มีผลให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก าหนดหนึง่ปีนบัแตว่นัประกาศในราชกิจจานเุบกษา (วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562) เป็นต้น 
     ไป ได้แก่ หมวด 2 (การคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล), หมวด 3 (สทิธิของเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคล), หมวด 5 (การ 
     ร้องเรียน), หมวด 6 (ความรับผิดทางแพง่), หมวด 7 (บทก าหนดโทษ) และความในมาตรา 95 (การด าเนินการกบั 
     ข้อมลูเดิม) และมาตรา 96 (การตรากฎหมายล าดบัรอง) 

 
5. ระบบการติดตาม 

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
เปา้หมายที่ก าหนดไว้ ระบบควบคมุภายในยงัมีประสทิธิภาพ โดยก าหนดให้ฝ่ายบริหารจดัท ารายงานการด าเนินงาน
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท รายไตรมาส หรือเมื่อเกิดเหตกุารณ์ ซึง่ในปี 2563 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
6 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นการ
ตรวจสอบให้ครอบคลมุกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่ส าคัญ และให้ผู้ ตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนบัสนนุการปฏิบตัิงานได้อยา่งอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน  

 

สรุป คือ บริษัทได้จดัท าและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคมุภายในอยา่งสม ่าเสมอ โดยครอบคลมุการควบคมุทางการเงิน การด าเนินการ การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทมีการ
ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างผู้ ให้บริการงานตรวจสอบภายใน (บริษัท  ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั) และมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษัทด าเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตา่งๆ ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทัง้เร่ืองที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ และ
มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2563 ซึ่งจัดท าโดยผู้
ให้บริการงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนยัส าคญั บริษัทมี
ระบบการควบคมุภายในท่ีรัดกมุเพียงพอ มีบคุลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบควบคมุภายในได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ ตลอดจนการปฏิบตัิตามระเบียบข้อก าหนด และกฎหมายที่เก่ียวข้องของหน่วยงานราชการต่างๆ อย่าง
ถูกต้อง และมีการป้องกันทรัพย์สิน มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ 
รวมทัง้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มีคณุภาพดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 

 

- 126 - 
 

11.2  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
1.  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตัง้ผู้ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ ตรวจสอบภายใน และผู้ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบตัิที่เหมาะสม มีความรู้ มีประสบการณ์ในการท างานด้านการ
ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และรายงานทางการเงินการบญัชี กฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมี
ความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นวา่ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว ดงันี  ้  

1. นางสาวศภิุสรา  เกียรติคณารัตน์ ด ารงต าแหนง่ ผู้จดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตัง้แตว่นัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 
2. นางสาวสริิณา พฒันะเมลอืง (ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส สว่นงานบริหารธุรกิจ และสว่นงานจดัหา) ด ารงต าแหนง่

รักษาการณ์เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

ทัง้นี  ้การแต่งตัง้  ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  
 
ตลอดจน บริษัทได้จดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้างองค์กร หน้าที่ 39 

  และประวตัิโดยสงัเขปของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดปรากฏที่หน้า 183 
  ส าหรับปี 2563 ทางคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเก่ียวกับการดูแลผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ 
  ภายในของบริษัท ดงันี ้
 

หวัหน้างานตรวจสอบภายในมีวฒุิการศกึษาเหมาะสม มีประสบการณ์ปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน และได้รับ
การอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานด้านตรวจสอบภายใน รวมทัง้มีความเข้าใจในกิจกรรม และการ
ด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นวา่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ  

 
2.  หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
 บริษัทได้แต่งตัง้ให้นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม  ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษัท หวัหน้าแผนก ฝ่ายก ากับ

หลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Compliance and Invertors Relation) ตัง้แตว่นัท่ี 
14 พฤษภาคม 2555 โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
1.  สนบัสนนุนโยบายและวตัถปุระสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดบัสงู  เพื่อสร้างความมัน่ใจว่าจะมีการก ากบัการ

ปฏิบตัิอยา่งเพียงพอ 
2.  เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและส่งเสริมความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ได้อย่าง

ถกูต้อง 
3.  ศึกษาและรวบรวมข้อมลูปัญหาด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ต่างๆ  รวบถึงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

และเพิ่มเติมในปัจจบุนั 
4.  ก ากบั และติดตามด้านการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน เป็นประจ า 
 
ตลอดจนบริษัทได้จดัตัง้ฝ่ายก ากบัหลกัทรัพย์และประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ ตามโครงสร้าง
องค์กร หน้าที่ 41 
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 โดยผู้ลงทนุสามารถติดตอ่ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี ้
 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
700/737 หมู ่1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบรีุ 20160 
น าสง่เลขานกุารบริษัท 
 
ir@thaisteelcable.com 
 
 
+66 38 447 200 ‟ 10 หมายเลขตอ่ 111, 122 
 
 
+66 38 185 025 

 

11.3  การบริหารความเสี่ยง  
บริษัทก าหนดนโยบายบริหารความเสีย่ง เพื่อก ากบัดแูลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร และสนบัสนนุ
และพฒันาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์
และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ รวมทัง้สร้างมลูค่าเพิ่ม และความมัน่คงให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) ท าหน้าที่ก ากบัดแูล ติดตาม
กระบวนการบริหารความเสีย่ง และรายงานผลการปฏิบตัิงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทุกรายการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
เปา้หมายขององค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเฝา้ระวงัความเสี่ยงที่มีนยัส าคญัจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และติดตาม ดแูล วิเคราะห์การบริหารความเสีย่งขององค์กรทกุด้าน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง  
 
นโยบายบริหารความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ปฏิบตัิโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังานทกุคนในองค์กร เพื่อ
ช่วยก าหนดกลยทุธ์และด าเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสีย่งได้รับการออกแบบ เพื่อให้สามารถบง่ชีเ้หตกุารณ์ที่
อาจเกิดขึน้ และมีผลกระทบตอ่องค์กร และสามารถจดัการความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ได้รับความ
มัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลในการบรรลวุตัถปุระสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้  และมุ่งสูก่ารด าเนินธุรกิจที่ยัง่ยืน โดยนโยบายการ
บริหารความเสีย่ง มีดงันี ้
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) มีอ านาจหน้าที่สอดสอ่งดแูลการบริหาร

ความเสีย่งของบริษัท 
2. ผู้บริหารและพนกังานทกุคน มีหน้าที่รับผิดชอบก าหนดวตัถปุระสงค์ของฝ่าย และจดัท าตารางการประเมินความเสี่ยง 

ก าหนดดชันีชีว้ดัความเสี่ยง รวมทัง้จัดท ารายงานที่เก่ียวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ ยึดถือ



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 

 

- 128 - 
 

ปฏิบตัิ ทัง้มีสว่นร่วมพฒันาการบริหารความเสี่ยงเพิ่มโอกาสแห่งความส าเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่อการ
ด าเนินงานให้บรรลเุปา้หมาย 

3. การบ่งชีแ้ละควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวตัถุประสงค์จะถูกจัดท าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดบัท่ียอมรับได้ภายใต้การก ากบัดแูลของฝ่ายบริหาร 

4. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ต้องได้รับการอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง ก่อนน าไปใช้ปฏิบตัิ 

5. เมื่อพนักงานพบเห็น หรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนัน้ให้ผู้ที่
เก่ียวข้องรับทราบทนัที เพื่อด าเนินการจดัการตอ่ไป 

การปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนีต้้องปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องภายใต้การควบคมุดแูลของคณะ
บริหารความเสีย่งของบริษัทโดยวเิคราะห์และบริหารความเสีย่งอยา่งรอบด้าน ให้ครอบคลมุประเด็นความเสีย่งด้านสงัคม 
สิง่แวดล้อม และก าหนดให้มีแผนฉกุเฉินรองรับสถานการณ์ที่อาจกระทบการด าเนินงานของบริษัท 
 
การประเมินความเสีย่งของบริษัท ก าหนดให้มีการประเมินความเสีย่งอยา่งรอบด้าน โดยให้ครอบคลมุถึงประเด็นด้าน
สิง่แวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล เช่น การปลอ่ยมลพิษ (น า้เสยีและกลิน่) ออกไปรบกวนชมุชมรอบข้าง การ
เปลีย่นแปลงของสภาพอากาศกระทนัหนั แนวโน้มการใช้รถยนต์ประเภทพลงังานทดแทนและอปุกรณ์ระบบอตัโนมตัิมาก
ขึน้ท าให้มีผลกระทบตอ่ยอดขาย และการใช้ชีวิตในสงัคมเปลีย่นแปลงไปจนอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมี
คณุภาพ เป็นต้น โดยปัจจยัเสีย่งดงักลา่ว บริษัทได้จดัล าดบัความเสีย่ง ทบทวนระดบัความเสีย่ง และระบแุนวทาง
ตอบสนองความเสีย่งเพื่อลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ ได้แก่ การสือ่สารด้านสิง่แวดล้อมให้ชมุชน
ข้างเคียงทราบ การก าหนดแผนเฝา้ติดตามและตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมประจ าปี การจดัท าแผนฉกุเฉินรองรับ
เหตกุารณ์ที่อาจกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยก าหนดให้มีการทบทวน ฝึกซ้อม และสอบทานการรายงานผล
การฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินประจ าปี การหาตลาดใหม ่ การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ อปุกรณ์ หรือเทคโนโลยีแบบใหมเ่พื่อ
ตอบสนอบความต้องการของตลาดที่จะเปลีย่นแปลงไป ซึง่หากปัจจยัเสีย่งใดที่มีผลประเมินความเสีย่งในระดบัสงู จะถกู
ก าหนดให้วดัผลเปา้หมาย(KPI)การจดัการความเสีย่งดงักลา่วอยา่งชดัเจนด้วย
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12. รายการระหว่างกัน                                                

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกนั 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

1.  บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี  
(SAB) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ขายผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปประเภทสายเบรค
หน้ารถยนต์ 

 
 
 
2)  ลกูหนีก้ารค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

1.13 
 
 
 
 
 

0.23 

0.76 
 
 
 
 
 

0.04 

  - เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกติ                  
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอตัราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัท 

 
 - ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
96 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ SAB ส าหรับหุ้นส่วนท่ี
เหลืออีกร้อยละ 4 นัน้ ถือครองโดย กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึง่เป็น
ญาตขิองทาง กลุ่มจฬุางกรู 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 

2. บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี 
(SAS) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ขายผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปประเภทสายคนัเร่ง 
สายเบรค สายเปิดฝากระโปรง สายเปิดฝา
ถังน า้มัน และสายปรับเบาะท่ีนั่งส าหรับ
รถยนต์ 

 
2)  ลกูหนีก้ารค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

0.17 
 
 
 
 
 

0.09 

0.04 
 
 
 
 
 

0.01 

 - เป็นรายการขายผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกติโดย
เป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอัตราท่ีใกล้เคียงกับ
อัตราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้ รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัท 

 
- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
97 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ SAS ส าหรับหุ้นส่วนท่ี
เหลืออีกร้อยละ 3 นัน้ ถือครองโดย กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึง่เป็น
ญาตขิองทาง กลุ่มจฬุางกรู 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

3.  บจ.ซมัมิท โอซูกะ  
แมนแูฟคเจอร่ิง (SOM) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ขายชิ น้ส่วนเหล็ก เ พ่ือน าไปใช้ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจกัรยานยนต์ 

 
2)  ลกูหนีก้ารค้า 
      - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      

บริการ 

19.12 
 
 
 
 

3.35 

9.52 
 
 
 
 

1.10 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกต ิ
โดยราคาขายเป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอตัราท่ี
ใกล้เคียงกับอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อ่ืนท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกบับริษัท 
- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 49 ของ
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ SOM ส าหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 51 เป็นบคุคลที่ไม่มีความเก่ียวข้องกบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และ นายกรกฤช จฬุางกรู 

4.  บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต 
ซีทแมนแูฟคเจอร่ิง (SLAS) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ขายผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปประเภทสายปรับ
เบาะที่นัง่ส าหรับรถยนต์ 

 
 
 
 2)  ลกูหนีก้ารค้า 
      - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ  

บริการ 

0.002 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกต ิ
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอตัราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตกิารค้าทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
98 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ  SLAS ส าหรับหุ้นส่วน
ท่ีเหลืออีกร้อยละ 2 นัน้ ถือครองโดย กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึง่เป็น
ญาตขิองทาง กลุ่มจฬุางกรู 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร  
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

5.  บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  
(CAPCO) 

1) คา่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ซื อ้ชิน้ส่วนพลาสติก เหล็ก สังกะสี เ พ่ือ
น ามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และจกัรยานยนต์ 

 
 
 
2) เจ้าหนีก้ารค้า 
     - ยอดคงค้างจากการซือ้ผลิตภัณฑ์และ

บริการ 
 
 
3) เจ้าหนีส้ินทรัพย์ 
     - ยอดคงค้างจากการซือ้แม่พิมพ์ 
 
4) ซือ้สินทรัพย์ 
     - ซือ้แม่พิมพ์เพ่ือผลิตชิน้ส่วน 

43.71 
 
 
 
 
 
 

12.77 
 
 
 

0.08 
 
 

0.77 

33.73 
 
 
 
 
 
 

11.07 
 
 
 

0.26 
 
 

0.79 

- เป็นรายการซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซือ้จากคู่ค้ารายอ่ืน โดยท าการ
คิ ด ร าค าตาม ร าคาตลาด  และ ไ ด้ ท ากา ร
เปรียบเทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการ
รายอ่ืนท่ีมีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือก 
ผู้ ท่ีเสนอราคาต ่าสดุ 
 
- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหนีก้ารค้า
ทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพฒันะเมลือง โดยถือหุ้น
รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว
ของ CAPCO ส าหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 เป็นบุคคล
ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร  
จฬุางกรู และนายสริศ พฒันะเมลือง 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

6.  บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอร่ิง (CAR) 

 

1) คา่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ซือ้ชิน้ส่วนยาง เพ่ือน ามาใช้ในการประกอบ
สายควบคมุรถยนต์และจกัรยานยนต์ 

 
 
 
2) เจ้าหนีก้ารค้า 
    - ยอดคงค้างจากการซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการ 
 
3) เจ้าหนีส้ินทรัพย์ 
    - ยอดคงค้างจากการซือ้แม่พิมพ์ 
 
 
4) ซือ้สินทรัพย์ 
    - ซือ้แม่พิมพ์เพ่ือผลิตชิน้ส่วน 

46.50 
 
 
 
 
 

8.08 
 

- 
 
 

 

0.56 

 

38.61 
 
 
 
 
 

9.64 
 

- 
 
 

 

0.68 

- เป็นรายการซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซือ้จากคู่ค้ารายอ่ืน โดยท าการ
เปรียบเทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการ   
รายอ่ืนท่ีมีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือก   
ผู้ ท่ีเสนอราคาต ่าสดุ 
 
- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหนีก้ารค้า
ทัว่ไป 
- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหนีก้ารค้า
ทัว่ไป 
 
- เป็นรายการสั่งท าแม่พิมพ์เพ่ือผลิตชิน้ส่วนซึ่ง
เกิดขึน้เช่นเดียวกบัคูค้่ารายอ่ืน 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกันในสดัส่วนร้อยละ 88 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระ
แล้วของ CAR ส าหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 12 นัน้เป็น
บคุคลที่ไม่มีความเก่ียวข้องกบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกู ร นายทวีฉัตร  
จุฬางกูร นายชูทอง พฒันะเมลือง นายกรกฤช จุฬางกูร และ
นายสริศ  พฒันะเมลือง 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 

 

- 133 - 
 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

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

1) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     - ขายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปประเภทสาย      

ปรับเบาะที่นัง่ส าหรับรถยนต์ 
 
 
 
2) ลกูหนีก้ารค้า 
    - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

30.10 
 
 
 
 
 

7.66 

18.19 
 
 
 
 
 

5.29 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกต ิ
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอตัราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตกิารค้าทัว่ไป 
 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 43 ของ
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ JSI ส าหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 57 เป็นบคุคลที่ไม่มีความเก่ียวข้องกบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จฬุางกรู 

8.  บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท 
(SAA) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ขายชิน้ส่วนเหล็ก เพ่ือน าไปใช้ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจกัรยานยนต์ 

 
 
2) ลกูหนีก้ารค้า 
    - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

37.87 
 
 
 
 
 

6.64 

24.83 
 
 
 
 
 

3.23 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกต ิ
โดยราคาขายเป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอตัราท่ี
ใกล้เคียงกับอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อ่ืนท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นรวมกนัในสดัส่วน
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระเเล้วของ SAA ส าหรับ
หุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 เป็นบุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวข้อง
กบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายกรกฤช 
จฬุางกรู 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

9.  บจ.ไทยซมัมิท โอโตเทค 
(SATC) 

1)  คา่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ซือ้ชิน้ส่วนเหล็กขึน้รูป เพ่ือน ามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ 

 
 
 
2) เจ้าหนีก้ารค้า 
    - ยอดคงค้างจากการซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการ 

0.02 
 

 

 

- 

0.01 
 

 

 

- 

- เป็นรายการซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซือ้จากคู่ค้ารายอ่ืน โดยท าการ
เปรียบเทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการ
รายอ่ืนท่ีมีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจารณาเลือก
ผู้ ท่ีเสนอราคาต ่าสดุ 
 
- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหนีก้ารค้า
ทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้ นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้ นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ TAI 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายกรกฤช จฬุางกรู 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

10. บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า (SCS) 1) คา่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ซือ้ชิน้ส่วนและวตัถุดิบ เพ่ือน ามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์และสายควบคมุ
รถจกัรยานยนต์ 
 
 
 
 
 

2) เจ้าหนีก้ารค้า 
- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
 
 

3) เจ้าหนีส้ินทรัพย์ 
   - ยอดคงค้างจากการซือ้แม่พิมพ์ 

 
 

4) ซือ้สินทรัพย์ 
   - ซือ้แม่พิมพ์เพ่ือผลิตชิน้ส่วน 

35.33 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.29 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

26.45 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.93 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- เป็นรายการซือ้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ น้
ส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทัง้นี ้หากเป็นกรณีท่ีมีผู้ ขายผลิตภัณฑ์
รายอ่ืนในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ท าการ
เปรียบเทียบราคาแล้วพิจารณาเลือกผู้ ท่ีเสนอ
ราคาต ่าสดุ 
 
- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหนีก้ารค้า
ทัว่ไป 
 
- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหนีก้ารค้า
ทัว่ไป 
 
- เป็นรายการสั่งท าแม่พิมพ์เพ่ือผลิตชิน้ส่วนซึ่ง
เกิดขึน้เช่นเดียวกบัคูค้่ารายอ่ืน 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกันในสดัส่วนร้อยละ 54 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระ
แล้วของบริษัท ส าหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 46 เป็นบุคคล
ท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกบับริษัท 

2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และนายสริศ พฒันะเมลือง 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่ (HI-LEX 
Corporation) 

1) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
 - ขายผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปประเภทสายปรับ    
เบาะท่ีนั่ง สายเบรค และสายคันเร่งส าหรับ    
รถยนต์ 

 
 
2) ลกูหนีก้ารค้า 
     - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ

บริการ 
 
3) คา่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการ 

- ซือ้ชิน้ส่วนและวัตถุดิบ เพ่ือน ามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ
รถจกัรยานยนต์ 

 
 

 

4.67 
 
 
 
 
 

0.35 
 

 
222.52 

4.20 
 
 
 
 
 

0.57 
 

 
130.28 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกต ิ
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอตัราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไป 
 
- เป็นรายการซือ้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ น้
ส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทัง้นี ้หากเป็นกรณีท่ีมีผู้ ขายผลิตภัณฑ์
รายอ่ืนในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ท าการ
เปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ ท่ีเสนอ
ราคาต ่าสดุ 

1) HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจดทะเบียนท่ี
ช าระแล้วของบริษัท 

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยงัด ารงต าเเหน่งเป็นกรรมการทา่นหนึง่ของบริษัท 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

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

 

4) คา่ใช้จ่ายอ่ืน 
- ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคส าหรับการผลิตสายควบคุม
รถยนต์  รถจกัรยานยนต์ เเละชุดควบคมุราง
กระจกหน้าตา่งรถยนต์  
 

5)  เจ้าหนีก้ารค้า 
- ยอดคงค้างจากการซื อ้ผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

 
6)  เจ้าหนีอ่ื้น 

- ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือ
ทางเทคนิคส าหรับการผลิตสายควบคุม
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ เเบบใช้สายเคเบิล
ควบคมุทัง้หมด 

24.89 
 
 
 
 
 

34.85 
 

 
 

5.89 
  
 

14.83 
 
 
 
 
 

17.59 
 

 
 

3.96 
 
 

- เป็นไปตามอัตราและเง่ือนไขตามท่ีก าหนดใน
สัญญา ซึ่งใกล้เคียงกันกับอัตราและเง่ือนไขใน
สัญญาประเภทเดียวกันท่ีกระท ากับบุคคลอ่ืนท่ี
ไม่มีความเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
 
- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหนีก้ารค้า
ทัว่ไป 
 
- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือส าหรับการ
ช าระค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับเง่ือนไขในสัญญา
ประเภทเดียวกันท่ีบริษัทท ากับบุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัท 

1) HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจดทะเบียนท่ี
ช าระแล้วของบริษัท 

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยงัด ารงต าเเหน่งเป็นกรรมการทา่นหนึง่ของบริษัท 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

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

 

7) คา่ซือ้สินทรัพย์ 
- ซือ้สินทรัพย์ เพ่ือน ามาใช้ในการประกอบ
สายควบคุม รถยนต์  และสายควบคุม
รถจกัรยานยนต์ 
 

8) รายได้ค่าเคลมผลิตภณัฑ์ 
- รายได้จากการเคลมผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
ประเภทสายปรับเบาะท่ีนั่ง สายเบรค และ
สายคนัเร่งส าหรับรถยนต์ 

- 
 
 
 
 

0.10 
 
 

- 
 
 
 
 

0.01 
 
 

- เป็นรายการซือ้สินทรัพย์ ท่ีไม่สามารถผลิตใน
ประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ภายในประเทศไทยได้  
 
 
- เป็นรายการจากการเคลมผลิตภณัฑ์ 

1) HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจดทะเบียนท่ี
ช าระแล้วของบริษัท 

2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร 
และยงัด ารงต าเเหน่งเป็นกรรมการทา่นหนึง่ของบริษัท 

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

1) รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ขายชิน้ส่วนเหล็กและยาง เพ่ือน าไปใช้ใน
การประกอบสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

 
 
 
2)  ลกูหนีก้ารค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

6.94 
 
 
 
 
 

1.22 

5.83 
 
 
 
 
 

1.05 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกต ิ
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอตัราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไป 

1) เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
6 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 

2) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 94 ของ
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 

3) กรรมการร่วมกนัคือ นายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

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

3)  เจ้าหนีก้ารค้า 
- ยอดคงค้างจากการซือ้ผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

 

4)  คา่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ซือ้ชิน้ส่วนและวตัถุดิบ เพ่ือน ามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ
รถจกัรยานยนต์ 

 
 
 
 

8.70 
 
 

 
67.17 

  
 
 

6.91 
 
 

 
42.70 

 
 
 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหนีก้ารค้า
ทัว่ไป 
 

- เป็นรายการซือ้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิน้
ส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทัง้นี ้หากเป็นกรณีท่ีมีผู้ ขายผลิตภัณฑ์
รายอ่ืนในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ท าการ
เปรียบเทียบราคาแล้วพิจารณาเลือกผู้ ท่ีเสนอ
ราคาต ่าสดุ 

1) เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 
6 ของทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้ว 

2) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 94 ของ
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 

3) กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ขายชิน้ส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง เพ่ือ
น าไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ รวมทัง้ชุดควบคุมราง
กระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
 

2)  ลกูหนีก้ารค้า 
- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ        
บริการ 

59.48 
 
 
 

 
 

11.31 

31.09 
 
 
 

 
 

4.53 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกต ิ
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอตัราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัท 
 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 5 ของทนุจด
ทะเบียนท่ีช าระแล้วของอาร์มสตรอง ออโต พาร์ทส์  
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     - ขายชิน้ส่วนเหล็ก เพ่ือน าไปใช้ในการ

ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจกัรยานยนต์ 

 
 
2)  ลกูหนีก้ารค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      
บริการ 

 
3) คา่ซือ้สินค้าและบริการ 

- ซือ้ชิน้ส่วนและวตัถุดิบ เพ่ือน ามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคมุรถยนต์ และสายควบคมุ
รถจกัรยานยนต์ 

2.85 
 
 
 
 
 

0.18 
 
 
 
- 

1.16 
 
 
 
 
 

0.15 
 
 
 
- 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกต ิ
โดยราคาขายเป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอตัราท่ี
ใกล้เคียงกับอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจาก
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อ่ืนท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกบับริษัท  
 
- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไป 
 
 
- เป็นรายการซือ้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิน้
ส่วนประกอบท่ีไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของ
ทนุจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ พีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย 

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายมากาโต เทราอรุา 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิ
เต็ด (HI-LEX India Private 
Limited) 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ขายชิน้ส่วนเหล็กและยาง เพ่ือน าไปใช้ใน
การประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุด
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 
 
 

2) ลกูหนีก้ารค้า 
- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ      
บริการ 
 

3) คา่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการ 
     - ซื อ้ชิน้ส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ เ พ่ือ      

น ามาใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์  

 
 
4)  เจ้าหนีก้ารค้า 

- ยอดคงค้างจากการซื อ้ผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

0.04 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

0.04 
 
 
 
 
 
- 

0.01 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

0.03 
 
 
 
 
 
- 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกต ิ
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอตัราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไป  
 
 
- เป็นรายการซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซือ้จากคู่ค้ารายอ่ืน โดยท าการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอ่ืน
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ท่ีเสนอ
ราคาต ่าสดุ 
 
- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหนีก้ารค้า
ทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100  ของทนุ
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิเตด็ 

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายมากาโต เทราอรุา 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 

 

- 142 - 
 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

16. บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) (TSK 
Korea) 

 1) คา่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการ 
    - ซื อ้ชิน้ส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ เ พ่ือ      

น ามาใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์ 

 
 
2)  เจ้าหนีก้ารค้า 

- ยอดคงค้างจากการซื อ้ผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

 
3)  ซือ้สินทรัพย์ 

- ซื อ้ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพ่ือผลิตสาย 
Inner 

8.81 
 
 
 

 
 

1.37 
 
 

 
- 

6.35 
 
 
 
 

 
1.38 

 
 

 
- 

- เป็นรายการซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซือ้จากคู่ค้ารายอ่ืน โดยท าการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอ่ืน
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ท่ีเสนอ
ราคาต ่าสดุ 
 
- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหนีก้ารค้า
ทัว่ไป 
 
- เป็นรายการซือ้สินทรัพย์ ท่ีไม่สามารถผลิตใน
ประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ภายในประเทศไทยได้  

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

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายมากาโต เทราอรุา 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

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

 

1)  คา่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการ 
    - ซื อ้ชิ น้ส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์  เ พ่ือ      

น ามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์ 

 
 

2)  เจ้าหนีก้ารค้า 
- ยอดคงค้างจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการ 
 

3)  ลกูหนีอ่ื้น 
- ยอดเคลมคา่ใช้จ่ายน าเข้าคา่ภาษีอากร 

0.18 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

0.18 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

- เป็นรายการซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซือ้จากคู่ค้ารายอ่ืน โดยท าการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอ่ืน
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ท่ีเสนอ
ราคาต ่าสดุ 
 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหนีก้ารค้า
ทัว่ไป 
 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไป 

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

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายมากาโต เทราอรุา 
 
 
 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
    - ขายชิน้ส่วนเหล็กและยาง เพ่ือน าไปใช้ใน

การประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุด
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 

 
 

2) ลกูหนีก้ารค้า 
- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ 
บริการ 

- 
 
 
 

 

 
- 

- 
 
 
 
 

 
- 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกต ิ
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอตัราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัท 
 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ บจ.ไฮเล็กซ์ ฮงัการี เคเอฟที 

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายมากาโต เทราอรุา 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

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

1)  คา่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ซื อ้ชิน้ส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ เ พ่ือ
น ามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์   

- - - เป็นรายการซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซือ้จากคู่ค้ารายอ่ืน โดยท าการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอ่ืน
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ท่ีเสนอ
ราคาต ่าสดุ 

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

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายมากาโต เทราอรุา 
 

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

 
 
 
 

1) เจ้าหนีก้ารค้า 
    - ยอดคงค้างจากคา่ซอ่มแซม 
 
2) ซือ้สินค้า 

- ซื อ้ชิ น้ส่วนเ พ่ือมาใช้กับเคร่ืองจักรและ 
อปุกรณ์ 

0.22 
 
 
 

1.23 

0.08 
 
 
 

0.56 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหนีก้ารค้า
ทัว่ไป 
 
- เ ป็นรายการซื อ้สิน ค้าเ พ่ือน ามาซ่อมแซม
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ บจ.ไฮเล็กซ์ อเมริกา  

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายมากาโต เทราอรุา 
 

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

1)  คา่ซือ้ผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ซื อ้ชิน้ส่วนเหล็กประเภทสายเกียร์ เ พ่ือ
น ามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจกัรยานยนต์   
 

2)  เจ้าหนีก้ารค้า 
- ยอดคงค้างจากการซือ้ผลิตภัณฑ์และ
บริการ 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- เป็นรายการซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซือ้จากคู่ค้ารายอ่ืน โดยท าการ
เทียบราคากบัผู้ขายผลิตภณัฑ์และบริการรายอ่ืน
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ ท่ีเสนอ
ราคาต ่าสดุ 
 

- ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจากเจ้าหนีก้ารค้า
ทัว่ไป 

1)   ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 63 ของทนุ     
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ บจ.ฉงชิ่ง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล 
เคเบลิ ซสิเตม็  

2)   กรรมการร่วมกนัคือ นายมากาโต เทราอรุา 

- 
 
 
 
 
 

0.26 
 
 
 
 
 
 

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกติ โดย
เป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอตัราท่ีใกล้เคียงกบัอตัรา
ก าไรขัน้ ต้น ท่ีบริษัทได้ รัจากการขายผลิตภัณฑ์
ประเภทเดียวกัน  ใ ห้กับบุคคล อ่ืน ท่ี ไม่ มีความ
เก่ียวข้องกบับริษัท 

1)     ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อย
ละ 100 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วของบจ.
ไฮเล็กซ์แมคซกิานา 

2)     กรรมการร่วมกนัคือนายมากาโต เทราอรุา 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
- ขายชิน้ส่วนเหล็กประเภทสายเร่ง เพ่ือ
น าไปใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์ 

 
 
2) ลกูหนีก้ารค้า 

- ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ 
บริการ 

12.62 
 
 
 
 

 
0.36 

4.33 
 
 
 

 
 

0.44 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกต ิ
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอตัราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ บจ.ไฮเล็กซ์ แมคซกิานา 

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายมากาโต เทราอรุา 

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

 
 
 
 
 
 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
     - ขายชิน้ส่วนเหล็กและยาง เพ่ือน าไปใช้ใน

การประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุด
ควบคมุรางกระจกหน้าตา่งรถยนต์ 

 
 

2) ลกูหนีก้ารค้า 
    - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ 

บริการ 

1.14 
 
 
 
 
 

0.36 

1.29 
 
 
 
 
 

0.13 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกต ิ
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอตัราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัท 
 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ บจ.ไฮเล็กซ์ เคเบลิ ซสิเตม็ 

2)  กรรมการร่วมกนัคือ นายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
   - ขายชิ น้ส่วนเหล็กประเภทสายเร่ง เ พ่ื อ

น าไปใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์ 

 

2) ลกูหนีก้ารค้า 
  - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ 

บริการ 

1.70 
 
 
 
 
 

      
 

- 

0.66 
 
 
 
 
 

      
 

0.04 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกต ิ
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอตัราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัท 
 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุ
จดทะเบียนท่ีช าระแล้วของ บจ.ไฮเล็กซ์ โด บราซลิ 
2) กรรมการร่วมกนัคือ นายมากาโต เทราอรุา 

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

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
   - ขายชิน้ส่วนเหล็กประเภทสายเร่ง เพ่ือ

น าไปใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 

และรถจกัรยานยนต์ 

2) ลกูหนีก้ารค้า 
    - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภณัฑ์และ 

บริการ 

0.27 
 

 
 
 
 

0.03 

0.19 
 
 

 
 
 
 
 

0.04 

- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตามปกต ิ
โดยเป็นราคาท่ีให้ก าไรขัน้ต้นในอตัราท่ีใกล้เคียง
กับอัตราก าไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ความเก่ียวข้องกบับริษัท 
 

- ก าหนดระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกตท่ีิให้แก่ลกูหนีก้ารค้าทัว่ไป 

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

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายมากาโต เทราอรุา 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2562 2563 

26. บจ.ไฮเล็กซ์ คนัโตะ (HI-LEX 
KANTO MUTSUZAWA 
PLANT 

1)  รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์และบริการ 
   - ขายชิ น้ส่วนเหล็กประเภทสายเร่ง เ พ่ือ

น าไปใช้ในการประกอบสายควบคมุรถยนต์ 
และรถจกัรยานยนต์ 

2) ลกูหนีก้ารค้า 
    - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ 

บริการ 

0.06 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

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

2) กรรมการร่วมกนัคือ นายมากาโต เทราอรุา 

หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (https://www.thaisteelcable.com/th/แบบ56) 
 

https://www.thaisteelcable.com/th/แบบ56
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหวา่งกนัตามข้อ (12.1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซือ้ขายผลิตภณัฑ์ 
และบริการรวมถึงรายการซือ้สนิทรัพย์ระหวา่งกนั เป็นรายการท่ีเกิดขึน้ตามปกติของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล 
และจ าเป็นตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าท ารายการดงักลา่วบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท
และผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยเง่ือนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้จะถูกก าหนดให้เป็นไปตามเง่ือนไข
การค้าทัว่ไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแขง่ขนั หรือเป็นราคาที่มีความสมเหตสุมผล และมีเง่ือนไขไมแ่ตกตา่งจากการ
ท ารายการกบับคุคลภายนอก (Fair and at arm's length) 

 
12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

บริษัทมีขัน้ตอนการอนมุตัิการท ารายการระหว่างกนั คือ รายการระหว่างกนัต้องอยู่บนพืน้ฐานของความจ าเป็น มีความ
สมเหตสุมผล และยดึแนวทางปฏิบตัิเช่นเดียวกบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก กรณีที่มีรายการระหว่างกนัของบริษัท 
หรือบริษัทร่วมกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสม
ทางด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอตุสาหกรรม 
และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระส าคญั  
บริษัทจะจดัให้ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้การประชุมผู้ ถือหุ้นตามแต่
กรณี   
 

ทัง้นีห้ากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้
ผู้ เช่ียวชาญอิสระ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีสว่นได้สว่นเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในรายการดงักลา่ว อีกทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน
โดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ซึง่ก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการที่เก่ียวโยง
กนั และการได้มาหรือจ าหนา่ยไป   กรณีการเข้าท ารายการระหว่างกนัที่เกิดขึน้เป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิน้งาน การซือ้
ผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบ และการขายผลิตภณัฑ์ เป็นรายการที่เกิดขึน้ต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลกัษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขที่เหมาะสม ให้มีความ
ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทัว่ไป รวมทัง้สามารถตรวจสอบได้ตาม
หลกัเกณฑ์ของรายการท่ีเข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบ
การท ารายการระหว่างกนัโดยว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนินการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบตัิตามระเบียบ
ของบริษัท และเป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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อยา่งไรก็ตาม หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกนัที่ไม่เข้าข่ายรายการที่เกิดขึน้เป็นปกติดงักลา่วข้างต้น บริษัทจะปฏิบตัิ
ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการระหว่างกนั และการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท และเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นีห้ากมีรายการระหว่างกันเกิดขึน้กับบคุคลที่
เก่ียวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้ บริษัทจะจดัให้มีบคุคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบคุคลที่
มีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถกูน าไปใช้ประกอบการตดัสนิของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี เพื่อให้มี
ความมัน่ใจว่าการเข้าท ารายการดงักลา่วจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท แตเ่ป็นการท ารายการท่ีบริษัทได้ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นทกุราย 
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ส่วนที่ 3  
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

 
13. ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ                                  

13.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) และข้อมูลทาง

การเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศ
ไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอและใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัอยา่งดีที่สดุ
ในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 
  คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มรีะบบควบคมุภายในท่ีมปีระสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความ

ถกูต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ใน
การตรวจสอบนัน้ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารตา่งๆ เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบ
บญัชีที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 
  ในการนีบ้ริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  หรือลกูจ้าง

บริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน  และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ซึง่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ 

 
  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและสามารถ

สร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลว่างบการเงินของบริษัทประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 มีความเช่ือถือได้ 
โดยได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และปฏิบตัิถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
  

                          
 
 

 (นายสริศ พฒันะเมลอืง)       (นายสรรเสริญ จฬุางกรู) 
กรรมการผู้จดัการ                                 ประธานกรรมการ 
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13.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา 
 งบการเงินของบริษัทปี 2561-2563 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของ บริษัท สหการสอบบญัชี จ ากดั และ ปี 

2557-2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งได้แสดงความเห็นและ
รายงานการตรวจสอบดงันี ้

 

งบการเงนิปี 2561 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่เีง่ือนไข  
งบการเงนิปี 2562 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่เีง่ือนไข 
งบการเงนิปี 2563 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นอยา่งไมม่เีง่ือนไข 

 
13.3 งบการเงนิ 

งบก าไรขาดทุน 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
รายได้จากการขาย 3,107 100 3,046 100 2,024 100 

ต้นทนุขาย 2,509 81 2,490 82 1,745 86 
ก าไรขัน้ต้น 598 19 556 18 279 14 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 358 12 347 11 216 11 
รายได้อื่น 33 1 26 1 24 1 
ก าไรจากการด าเนินงาน 273 9 234 8 87 4 
ดอกเบีย้จ่าย 10 0 1 0 1 0 
ภาษีเงินได้ 12 0 13 0 4 0 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการเปลีย่นแปลงประมาณการตามหลกั 5 0 0 0 3 0 
คณิตศาสตร์ประกนัภยั***       

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 246 8 220 7 85 4 

*** ผลตา่งจากการค านวณผลประโยชน์พนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัของปี 2561 - 2563 จากการประมาณการและเกิดขึน้จริง 
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งบดุล 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
สินทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 322 13 443 19 476 22 
เงินลงทนุชัว่คราว 176 7 5 0 15 1 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 41 2 32 1 17 0 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - ทัว่ไป 503 20 448 19 361 17 
สนิค้าคงเหลอื 246 10 191 14 148 7 
อื่นๆ 30 1 38 2 20 1 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,319 53 1,157 49 1,037 48 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 26 1 26 1 26 1 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 1,116 45 1126 48 1,084 50 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 27 1 33 1 31 1 
รวมสินทรัพย์ 2,487 100 2,341 100 2,178 100 

หนีส้นิหมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 0 0 0 0 100 5 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 84 3 74 3           54  2 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการอื่น 399 16 339 14 278 1 
เจ้าหนีจ้ากการซือ้สนิทรัพย์ 11 0 10 0 6 0 
 เจ้าหนีเ้ชา่ซือ้สนิทรัพย์ที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 4 0 2 0 1 0 
 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 49 2 0 0 0 0 
เจ้าหนีอ้ื่น 41 2 35 1 23 13 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย 127 5 147 6 43 2 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 12 1 15 1 12 1 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 727 29 622 27 517 24 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 54 0 67 3 47 2 
 เจ้าหนีเ้ชา่ซือ้สนิทรัพย์ 2 0 1 0 0 0 
 เงินกู้ยืมระยะยาว 0 2 0 0 0 0 
  ประมาณการหนีส้นิ 20 1 6 0 39 2 
  หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 0 0 0 0 1 0 
รวมหนีส้ิน 76 3 74 3 87 4 
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หนว่ย : ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

ก าไรสทุธิก่อนภาษีเงินได้ 263 233 87 

 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก าไรสทุธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    

คา่เสือ่มราคาสนิทรัพย์ 131 120 115 

 คา่เสือ่มราคาอสงัหาริมทรัพย์ 2 2 2 

ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 7 7 5 

การปรับลดสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ 4 (2) (6) 

หนีส้งสยัจะสญู 0 0 0 

 (ก าไร)/ขาดทนุจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ (4) (0) (2) 

ขาดทนุจากการเลกิใช้สนิทรัพย์ 0 0 0 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1 21 6 

ประมาณการหนีส้นิ 10 2 34 

 (ก าไร)/ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้ (1) (1) 0 

    เงินปันผลรับ 
 ดอกเบีย้รับ 

(2) 
(4) 

(0) 
(2) 

0   
(3) 

 คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 10 1 1 

 
 
 

งบดุล (ต่อ) 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
ทนุเรือนหุ้น - หุ้นสามญั ทนุจดทะเบียนและเรียกช าระเต็ม
มลูคา่ 

      

- หุ้นสามญั 259,800,000 หุ้น (มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 260 10 260 11 260 12 
เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้นสามญั       
สว่นเกินกวา่มลูคา่หุ้นสามญั 465 19 465 20 465 21 
ก าไรสะสมจดัสรรแล้ว       
- ส ารองตามกฎหมาย 27 1 27 1 27 1 
ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรร 937 38 893 38 822 38 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้าของ -5 0 0 0 0 0 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,684 68 1,644 70 1,574 72 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,487 100 2,341 100 2,178 100 
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หนว่ย : ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ก าไรก่อนการเปลีย่นแปลงในทรัพย์สนิและหนีส้นิ 417 382 239 

(เพิ่มขึน้) ลดลงในลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ 4 65 102 

(เพิ่มขึน้) ลดลงในสนิค้าคงเหลอื (39) 57 49 

(เพิ่มขึน้) ลดลงในสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น (4) (7) 17 

(เพิ่มขึน้) ลดลงในสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน (23) (18) (14) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในเจ้าหนีก้ารค้าและตัว๋เงินจา่ย 68 (76) (201) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในเจ้าหนีซ้ือ้สนิทรัพย์ (1) 1 4 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในคา่ใช้จ่ายค้างจ่าย (4) 19 0 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในหนีส้นิหมนุเวยีนอื่น (8) 3 (2) 

 เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 4 13 0 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในประมาณการหนีส้นิ 9 (14) 0 

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

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 414 431 195 

จ่ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน (1) (3) (24) 

เงินสดจา่ยดอกเบีย้ (10) (1) (1) 

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้ (10) (13) 
(3) 

0 
(1) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 393 393 166 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุชัว่คราว 27 171 (10) 

เงินสดจา่ยเพื่อซือ้สนิทรัพย์ถาวร (75) (127) (75) 

เงินสดจา่ยเพื่อซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน (3) (3) (1) 

เงินสดรับจากการขายสนิทรัพย์ถาวร 14 4 8 

เงินปันผลรับ 
ดอกเบีย้รับ 

2 
5 

0 
2 

0 
3 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (30) 41 (75) 
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หนว่ย : ล้านบาท 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

เพิ่มขึน้ (ลดลง) ในเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน (300) 0 100 

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 0 0 0 

 เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยืมระยะยาว (65) (49) 0 

 เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้ 0 0 0 

เงินสดจา่ยเจ้าหนีเ้ชา่ซือ้สนิทรัพย์ (5) (5) (2) 

เงินสดจา่ยปันผล (247) (260) (156) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (617) (313) (58) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (254) 121 33 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นงวด 576 322 443 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัสิน้งวด 322 443 476 

 
หนว่ย : ล้านบาท 

อัตราส่วนทางการเงนิ  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 2 2 2 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 1 1 1 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.5 0.6 0.4 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 6 6 5 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 64 57 67 

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 11 13 12 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 33 28 30 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ เทา่ 6 6 5 

ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 66 60 70 

Cash Cycle วนั 32 24 28 
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หนว่ย : ล้านบาท 

อัตราส่วนทางการเงนิ (ต่อ)  ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     

อตัราก าไรขัน้ต้น % 19 18 14 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 9 8 4 

อตัราก าไรอื่น % 1 1 1 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร % 1 2 6 

อตัราก าไรสทุธิ % 8 7 4 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 15 13 5 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 10 9 4 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 34 31 22 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 1 1 1 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.48 0.42 0.38 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 41 203 105 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (Cash Basis) เทา่ 1.19 1.67 0.38 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 98 118 189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuth 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ                                                                                                      
14.1  วิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ฐานะทางการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท 
2561 

ณ 30 ก.ย. 61 
2562 

ณ 30 ก.ย. 62 
2563 

ณ 30 ก.ย. 63 
สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,318.63 1,156.72 1,037.25 
สนิทรัพย์รวม 2,487.48 2,340.53 2,117.80 
หนีส้นิหมนุเวียน 726.91 622.23 516.97 
หนีส้นิรวม 803.38 696.27 604.38 
สว่นของเจ้าของรวม 1,684.10 1,644.26 1,573.42 

    อัตราส่วน 
2561 

(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) 
2562 

(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 
2563 

(1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น 19.25% 18.27% 13.77% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 14.90% 13.38% 5.23% 

อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน 1.81 1.86 2.01 

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ 0.48 0.42 0.38 
 

 
อตัราสว่นก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2563 ลดลง 4.50% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนเนื่องจากรายได้
จากการขายลดลงตามปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ และต้นทุนคงที่บางส่วนไม่สามารถลดลงได้ตาม
สดัสว่นของยอดขายที่ลดลง  
 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) ลดลง 7.97% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากก าไรลดลง  
 
อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (Current Ratio) ปี 2563 เพิ่มขึน้ 0.15 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากหนีส้ินหมนุเวียนลดลงจาก
การควบคมุการสัง่ซือ้ทกุรายการ 
 
อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ (Debt/Equity Ratio) ปี 2563 ลดลง 0.04 เท่า จากปีก่อน เป็นผลดีจากการควบคมุค่าใช้จ่าย
สง่ผลให้อตัราสว่นของหนีส้นิลดลง 
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ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ล้านบาท 
2561 

(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) 

% ต่อ 
ยอดขาย 

2562 

(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

% ต่อ 
ยอดขาย 

2563 

(1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63) 

% ต่อ 
ยอดขาย 

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

รายได้อื่น 33.36 1.07% 25.58 0.84% 24.72 1.22% 

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

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

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน -9.82 -0.32% -1.15 -0.04% -0.83 -0.04% 

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

ก าไรส าหรับงวด 250.85 8.07% 219.96 7.22% 82.36 4.07% 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการ
เปลีย่นแปลงประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

-4.65 -0.15% 0.00 0.00% 2.69 0.13% 

ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จ 246.20 7.92% 219.96 7.22% 85.05 4.20% 
 
รายได้จากการขายในปี 2563 เท่ากบั 2,023.89  ล้านบาท ลดลง 1,022.08 ล้านบาท หรือ 33.56% เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตวั ประกอบกบัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท าให้อตุสาหกรรมยานยนต์ลดปริมาณการผลติลง  
 
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2563 เทา่กบั 85.05 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปี 2562 เทา่กบั 134.91 ล้านบาท หรือ 61.33% เป็น
ผลมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงจ านวนมาก ในขณะที่ต้นทนุคงที่บางสว่นไม่สามารถลดลงได้ตามสดัสว่นของยอดขายที่
ลดลง  
 
สภาอตุสาหกรรมรายงานตวัเลขยอดผลติ 9 เดือนที่ผา่นมาเปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า รถยนต์ลดลงร้อยละ 52 โดยเป็นการผลติ
เพื่อสง่ออกร้อยละ 54  และผลติเพื่อขายในประเทศร้อยละ 46  ในสว่นของรถจกัรยานยนต์มีการผลติเพื่อสง่ออกร้อยละ 21 และ
ผลติเพื่อขายในประเทศร้อยละ 79 ซึง่ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน 
 
แนวโน้มอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยหลงัจากนีค้าดวา่จะฟืน้ตวัดขีึน้อยา่งตอ่เนื่อง และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) จะคลีค่ลายไปในทางที่ดีขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัคงติดตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิดและปรับแผนการด าเนินการ
ให้ทนัตอ่ทกุสถานการณ์ 
 
 

14.2  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงนิหรือการด าเนินงานอย่างมนัียส าคัญในอนาคต 
 อ้างองิการวิเคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน ข้อ 14.1 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่าข้อมูล
ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนีบ้ริษัท
ขอรับรองวา่  
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน

สาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท  
(2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นที่เป็นสาระส าคญัทัง้ของบริษัท

อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 
(3) บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัทได้แจ้งข้อมลูการ

ประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ง
ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมี
ผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท 

 

ในการนีเ้พื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ 
นางสาวสิริณา พฒันะเมลือง เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางสาว
สริิณา พฒันะเมลอืง ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

 ชื่อ    สกุล ต าแหน่ง   ลายมือชื่อ 
 

1.   นายสรรเสริญ จฬุางกรู   ประธานกรรมการ            
 

2.   นายสริศ   พฒันะเมลอืง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง /      
   กรรมการผู้จดัการ             

   

 ชื่อผู้รับมอบอ านาจ       ต าแหน่ง                                       
 

 นางสาวสริิณา     พฒันะเมลอืง    ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส สว่นงานบริหารธุรกิจ     
     และสว่นงานจดัหา    
  

 ทัง้นี ้มาตรา 89/20 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกนัรับผิดตอ่บคุคลที่ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัทในความเสยีหายใดๆ อนัเกิดขึน้เนื่องจากการเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไป โดยแสดง
ข้อความที่เป็นเท็จในสาระส าคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคัญ ในกรณีของงบการเ งินและ
รายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 
199 โดยมิได้จ ากัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสาร
ดงักลา่วเทา่นัน้ อยา่งไรก็ดีกรรมการหรือผู้บริหารซึง่สามารถพิสจูน์ได้ว่าโดยต าแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจลว่งรู้ถึงความแท้จริง
ของข้อมลูหรือการขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งนัน้ ยอ่มไมม่ีความรับผิดตามมาตรา 89/20 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท 
1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม  ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชแีละการเงนิ ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นายสรรเสริญ   จฬุางกรู 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78 ดษุฎีบณัฑิต 
 
หลกัสตูร : IOD 

- ไมม่ี - 

ทางตรง 
83,115,000 หุ้น 

(31.99%) 
 

ทางอ้อม 
- ไมม่ี - 

 

บิดานายทวีฉัตร 
จฬุางกรู และ 
นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
2521 - ปัจจบุนั 
 
2521 - พฤศจิกายน 2561 

ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

2515 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี  โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ทกุชนิด 

2525 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิน้สว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยานยนต์ประเภท 
ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย 

2529 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างท าแบบพิมพ์ 

2530 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพ
เน้นท์  

ผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิคส์ 

2531 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  
กรรมการ 

บจ.บางกอก อีเกิล วิง  ผลิตชิน้สว่น Press Part 

2531 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างท าพวงมาลยัรถยนต์และกระปกุ
เกียร์รถยนต์ 

2533 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  น าเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตดั
เหล็ก 

2534 - ปัจจบุนั 
 
 

ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี ้
เวิร์ค  

ผลิตชิน้สว่นตวัถงัรถยนต์จากการป๊ัมขึน้รูป   ชิน้สว่นท่อ
ไอเสีย 
 

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอ่ืนๆ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นายสรรเสริญ   จฬุางกรู (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท          
แมนแูฟคเจอร่ิง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื่อน 

2534 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล     
แมนแูฟคเจอร่ิง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้น
ใยอดัและแผ่นพลาสติกเพ่ือใช้ประกอบรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ 

2536 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โชวา่ แมนแูฟคเจอร่ิง  ผลิตโช๊คอพั ชิน้สว่นเคร่ืองยนต์ระบบสง่ก าลงั ระบบเบรค 
ระบบกนัสะเทือนหรือระบบสติร่ิง 

2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

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

2537 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ไทยซีทเบลท์  ผลิตและขายผลิตภณัฑ์เข็มขดันิรภยัและสายเข็มขดั
นิรภยั 

2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าส าหรับหุ้มเบาะรถยนต์ 

2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ูโฟม อินดสัตรี  ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์ 

2538 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอร่ิง  

ผลิตชิน้สว่นยางส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอ่ืนๆ 

2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมการ 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

2539 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ    
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอร่ิง  ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทัง้ชิน้สว่นอะไหลแ่ละ
อปุกรณ์ยานพาหนะทกุชนิด 

2540 - ปัจจบุนั 
 
 

ประธานกรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  ผลิตชิน้สว่นผลิตภณัฑ์ระบบล็อคประตรูถยนต์ ฝา
กระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วงล็อคประต ู 
 

2540 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียร่ิง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพิ่มพ์ เคร่ืองฉีดพลาสติกโลหะงาน
ไม้ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นายสรรเสริญ   จฬุางกรู (ต่อ) 
 
 
 
 

2541 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี  ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิน้สว่นรถยนต์ 

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อินดสัตรี ้ (ประเทศ
ไทย)   

ธุรกิจให้เช่า 

2542 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. แอเดียนท์ แอนด์ ซมัมิท คอร์
ปอเรชัน่ 

ผลิตเบาะนัง่รถยนต์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอช เอส เอช  ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอ่ืน 

2545 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต น าเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพืูน้ หวัหมอน
เบาะรถยนต์ 

2545 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

2546 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี 
เวียดนาม 

ผลิตชิน้สว่นเบาะท่ีนัง่รถยนต์ 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท   ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ 

2547 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอร่ิง  ผลิตเบรคมือรถยนต์ 

2548 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท รีเทอร์ นิทโตก ุซาวด์ 
พรู๊ฟ  

ผลิตเพื่อขายและสง่ออกซึง่วสัดกุนัเสียงส าหรับรถยนต์ 
 

2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  

2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
ยานยนต์และสอบเทียบเคร่ืองมือวดั วิเคราะห์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี  ออกแบบเคร่ืองมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนการผลิตชิน้สว่นยานยนต์ 

2551 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซมัมิท ประกอบกิจการผลิตชิน้สว่นรถยนต์ 

2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ซมัมิท โอโต บอดี ้สกิลล์ เด
เวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์   

ประกอบกิจการฝึกอบรม 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.สตีล อลัลายแอนซ์เซอร์วิส เซ็น
เตอร์ 

Coil Steel, Slitter Steel  

2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ 
 

บจ. ซมัมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิน้สว่นอะไหลแ่ละอปุกรณ์
ของยานพาหนะ 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2. นายสริศ  พฒันะเมลือง  
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษายน 2548 
 

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

- Directors 
Accreditation 
Program 
(DAP172/2020) 

 
โดยสถาบนัอ่ืนๆ 
- การสืบทอดธุรกิจ
ครอบครัวอยา่งยัง่ยืน  
รุ่นท่ี 5/2010 (บจ. แฟ
มีลี่ บิสสิเนส โซไซตี)้ 

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

  Exclusive Event 
“Stop  

  Committing 
Random Acts of 
Digital” 08/2018 

 
 
 

ทางตรง 
10,592,000 หุ้น 

(4.08 %) 
 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 
 

พ่ีชาย นายสนัติ 
พฒันะเมลือง 
และน้องชาย 
นางสาวสิริณา  
พฒันะเมลือง 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้จดัการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

2539 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท  ผลิตชิน้สว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยานยนต์ประเภทซิงค์ 
พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลอกสาย 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอร่ิง  

ผลิตชิน้สว่นยางส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์และอ่ืนๆ 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. อมตะ ซมัมิท เรดดี ้บิลท์ ใช้เช่าและจ าหน่ายโรงงาน 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

3. นายมากาโต เทราอรุา 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 Mechanical 
Engineering, Faculty 
of Technology,  
Shizuoka University, 
Japan 
 
หลกัสตูร: IOD 

- ไมม่ี - 

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 
 
 

ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2524 - ปัจจบุนั กรรมการ   บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

2515 - ปัจจบุนั กรรมการ TSK (Korea) Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์  

2516 - ปัจจบุนั กรรมการ Tajima TSK, Inc. ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ 

2516 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX KANTO, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ 

2518 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ HI-LEX Corporation ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

2523 - ปัจจบุนั กรรมการ Dae Dong System Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ 

2524 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Saitama, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2528 - ปัจจบุนั กรรมการ Izushi Cable, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ 

2532 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Controls Inc. ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Rear 
Slider 

2532 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Shimane, Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ 

2535 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX America Inc. ผลิตสายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ 

2535 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ TSK of America Inc. บริษัทผู้ ถือหุ้น 

2536 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

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

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2542 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 

HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2542 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX  Vietnam Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถจกัรยานยนต์ 

2543 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Cable System Co., Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
 

Guangzhou TSK Control Cable 
Co., Ltd. 

ผลิตชิน้สว่นส าหรับรถยนต์ 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea) ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Door 
Module 
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นายมากาโต เทราอรุา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Hungary Cable System 
Manufacturing LLC. 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์ 

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

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

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

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

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

ผลิตชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Door 
Module 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ Sun Medical Technology 
Research Corp. 

ผลิตอปุกรณ์ทางการแพทย์ 

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

ผลิตอปุกรณ์การแพทย์ 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ HI-LEX Miyagi, Inc ผลิตสายควบคมุรถยนต์และชดุควบคมุรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ 

4. นายทวีฉัตร  จฬุางกรู 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ทางตรง 
21,294,700 หุ้น 

(8.20%) 
 

ทางอ้อม 
- ไมม่ี - 

 

บตุรนายสรรเสริญ 
จฬุางกรู และ 
พ่ีชาย นายวฒุิภมูิ 
จฬุางกรู 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

2546 - ปัจจบุนั 
 
ธันวาคม 2561 - ปัจจบุนั 

กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

2536 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี  ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างท าแบบพิมพ์ 

2538 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ย.ู โฟม อินดสัตรี  ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์  

2539 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

2539 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอร่ิง ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทัง้ชิน้สว่นอะไหลแ่ละ
อปุกรณ์ยานพาหนะทกุชนิด 

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โมเดิร์น โปรดกัส์ อินดสัตรี ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิน้สว่นรถยนต์ 

2541 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ซมัมิท อินดสัตรี ้(ประเทศไทย) ธุรกิจให้เช่า 
2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บจ.ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่  ลงทนุและถือหุ้นในกิจการอ่ืนๆ 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นายทวีฉัตร  จฬุางกรู (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ทกุชนิด 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต ซีท 
แมนแูฟคเจอร่ิง  

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนกัพิงและอปุกรณ์เลื่อน 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี ้
เวิร์ค 

ผลิตชิน้สว่นตวัถงัรถยนต์จากการป๊ัมขึน้รูป 
ชิน้สว่นท่อไอเสีย 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  
 

น าเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตดั
เหล็ก 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท เอ็นจิเนียร่ิง เซ็นเตอร์  ผลิตและออกแบบแมพิ่มพ์ เคร่ืองฉีดพลาสติกโลหะงาน
ไม้ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดกัส์  ผลิต น าเข้า สง่ออก และรับจ้างผลิตพรมปพืูน้ หวัหมอน
เบาะรถยนต์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล
แมนแูฟคเจอร่ิง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้น
ใยอดัและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดสัตรี  ผลิตผ้าส าหรับหุ้มเบาะรถยนต์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขาย และรับจ้างท าพวงมาลยัรถยนต์และกระปกุ
เกียร์รถยนต์ 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.มารูบิชิ ซมัมิท อินดสัตรี 
เวียดนาม  

ผลิตชิน้สว่นเบาะท่ีนัง่รถยนต์ 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. คอมพลีท  โอโต พาร์ท ผลิตชิน้สว่นประกอบให้อตุสาหกรรมยานยนต์ประเภท 
ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง    และปลอกสาย 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอซูกะ แมนแูฟคเจอร่ิง  ผลิตเบรคมือรถยนต์ 

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เจ อา เค โอโต พาร์ท  ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ 

2548 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตชิน้สว่นยางส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอ่ืนๆ 

2549 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิน้สว่นยางส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอ่ืนๆ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นายทวีฉัตร  จฬุางกรู (ต่อ) 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท กรีนวลัเลย่์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลบั 

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชัน่ 
 

ประกอบกิจการ หา ซือ้ ขายและให้เช่าเก่ียวกับ
สงัหาริมทรัพย์และอสงัหาริมทรัพย์ทกุประเภท 

2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี ้แอ็คเซ็ส 
 

ประกอบกิจการจดัหา ซือ้ ขาย และให้เช่าเคร่ืองจกัร รวมทัง้
อปุกรณ์ชิน้สว่นของสินค้า 
ประเภทดงักลา่วทกุประเภท 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจการฝึกอบรม 

2551 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์
ยานยนต์และสอบเทียบเคร่ืองมือวดั วิเคราะห์วิจยัและ
พฒันาเทคโนโลยี ออกแบบเคร่ืองมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนการผลิตชิน้สว่นยานยนต์ 

5. นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
22 พฤศจิกายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 ปริญญาเอก ปรัชญา
ดษุฎีบณัฑิต (การ
บริหารการศึกษา), 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 
ปริญญาโท 
บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต, สถาบนั
บณัฑิตบริหารธุรกิจศศิ
นทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director 
Certification 
Program (DCP 
148/2011) 

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 
 

บตุรนายสรรเสริญ  
จฬุางกรู และ 
น้องชาย 
นายทวีฉัตร 
จฬุางกรู 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
 
 

2562 - ปัจจบุนั กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

บมจ.สายการบินนกแอร์  
 

ธุรกิจสายการบิน 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บมจ. ไอร่าแอนด์ไอฟลุ ธุรกิจสินเช่ือสว่นบคุคล 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

บมจ. ซีเอ็ดยเูคชัน่ ธุรกิจผลิตหนงัสือและวารสาร 

บริษัททัว่ไป 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. แอสไพเรชัน่ วนั ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. แฟคทอร่ี ดีโป ซพัพลาย ธุรกิจซือ้ขายสินค้า โดยการแบง่ช าระค่าสินค้า 

2556 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ซมัมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) 
 

ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิน้สว่นอะไหลแ่ละอปุกรณ์
ของยานพาหนะ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นายวฒุิภมูิ จฬุางกรู (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ผอ.จดัซือ้จดัหา 

บจ. ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี ผลิตตวัถงัรถยนต์ และรับจ้างท าแบบพิมพ์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ผอ.จดัซือ้จดัหา 

บจ. ซมัมิท แหลมฉบงั โอโต บอดี ้
เวิร์ค 

ผลิตชิน้สว่นตวัถงัรถยนต์จากการปัม้ขึน้รูปชิน้สว่นท่อไอ
เสีย 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ผอ.จดัซือ้จดัหา 

บจ. ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี ธุรกิจผลิตชิน้สว่นยานยนต์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ผอ.จดัซือ้จดัหา 

บจ. ไทยออโตอินดสัตรี ธุรกิจผลิตชิน้สว่นยานยนต์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ผอ.จดัซือ้จดัหา 

บจ. ซมัมิท อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ ประกอบกิจการทดสอบคณุภาพ ประสิทธิภาพผลิตภณัฑ์
ยานยนต์และสอบเทียบเคร่ืองมือวดัวิเคราะห์วจิยัและ
พฒันาเทคโนโลยี ออกแบบเคร่ืองมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนการผลิตชิน้สว่นยานยนต์ 

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ผอ.จดัซือ้จดัหา 

บจ.ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล น าเข้าผลิตภณัฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่นรับจ้างตดั
เหล็ก 

6. นายฮาจิเมะ คาโตะ 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
12 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

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

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 

ไมม่ี 
 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี  
 กมุภาพนัธ์  2561 - 

ปัจจบุนั 
กรรมการ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ผู้จดัการทัว่ไปสว่นงานวิจยัและ
พฒันา 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

มกราคม 2553 - ปัจจบุนั รองประธาน 
 

HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

7. นายปริญญา ไววฒันา 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 ปริญญาตรี (บญัชี
บณัฑิต) สาขาการ
บญัชี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 

หลกัสตูร : IOD 
- Director 

Accreditation 
Program  

  (DAP 35/2005)  
-  Audit Committee 

Program  
  (ACP 9/2005) 

- Director   

  Certification  

  Program 

 (DCP 72/2006) 
- Monitoring the  

  System  of Internal  

  Control and Risk  

  Management  

  (MIR 2/2008) 

- Role of the 
Compensation   

     Committee  
    (RCC 10/2010) 
 
 
 
 
 
 

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 

 ไมม่ี  บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

1 กรกฎาคม 2563 -
ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ บมจ.สายการบินนกแอร์ ธุรกิจสายการบิน 

มีนาคม 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. นวนคร อสงัหาริมทรัพย์ 

พฤษภาคม 2559 - 
ปัจจบุนั 
 
 
2548 - พฤษภาคม 2559 
 
2548 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการการลงทนุ 
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล การลงทนุบริษัทอ่ืน 

2553 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่ เทคโนโลยี / สื่อสาร 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

8. นายอภินนัท์ ณ ระนอง 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษายน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 ปริญญาตรี 
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director 

Accreditation 
  Program  
  (DAP 35/2005)  
- Audit Committee 

Program  
  (ACP 9/2005) 
- Monitoring the 

System of  
  Internal Control 

and Risk   
  Management  
  (MIR 2/2008) 

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 

 ไมม่ี  บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

พฤษภาคม 2559 -  
ปัจจบุนั 
2548 - ปัจจบุนั 
 
 
2548 - พฤษภาคม 2559 

ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 
2541 - ปัจจบุนั กรรมการ   

ประธานบริหาร 
บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด  บริการจดังานเลีย้ง 

2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ.อมตะ ซมัมิท รีทส์ แมเนจ
เม้นท์  
 

ผู้จดัการกองทรัสต์เพื่อลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
(เมื่อได้รับอนมุติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

9. นายฉัตรชยั เอียสกลุ 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
17 พฤษภาคม 2553 

65 ปริญญาโท 
สาขาเศรษฐศาสตร์ การ
วางแผนและนโยบาย 
Northeastern 
University 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director  
  Accreditation 

    Program  
    (DAP 84/2010)  

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 

ไมม่ี   บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
2553 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2558 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการบริษัท บมจ. ไทยบรรจภุณัฑ์ และการ
พิมพ์ 

ผลิตและจ าหนา่ยบรรจภุณัฑ์และการพิมพ์ 

บริษัททัว่ไป 

2562 - ปัจจบุนั 
 
2554 - ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการบริษัท 
 
กรรมการบริษัท 
 
 
 

บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส โกดงัและท่าเทียบเรือ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

10. นายวีรวฒัน์  ขอไพบลูย์ 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
26 มกราคม 2559 
 
 
 
 
 
 

52 ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ  
University of New 
Haven 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
หลกัสตูร : IOD 
- Director  
  Accreditation  
  Program,  
  Class 13/2004 
- Director  
  Certification  
  Program, 
  class 151/2011 
- Financial  
  Statements for  
  Directors,  
  class 14/2011 
 
หลกัสตูร : EDP 
- TLCA Executive  
  Development  
  Program รุ่น 12 

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 

ไมม่ี   บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี   

2559 - ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2543 - กนัยายน 2560 
2556 - กรกฎาคม 2560 
2556 - 2557 

กรรมการ  
รองประธานกรรมการ 
รองประธานบริษัทฯ สายงาน
การตลาดและการขาย 

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี ผลิตและจ าหนา่ยแบตเตอร่ี 

บริษัททัว่ไป 

2546 - กรกฎาคม 2560 
2553 – 2557 
2558 - กนัยายน 2560 
ตลุาคม 2560 - ปัจจบุนั 

กรรมการ 
รองประธานอาวโุส 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม 

บจ. ผลิตภณัฑ์ 3เค  ตวัแทนจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์, แบตเตอร่ีรถกอล์ฟ, 
แบตเตอร่ีเพื่อแสงสวา่ง และแบตเตอร่ีรถมอเตอร์ไซด์ 

2543 - กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. ไทย นนัเฟอรัส เมทลั  ประกอบกิจการหลอมตะกัว่ผสมและตะกัว่บริสทุธ์ิ 

2551 - กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. 3เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี  ผลิตและจ าหนา่ยงานโลหะ, ขาย, ให้เช่า และให้บริการ
บ ารุงรักษาซอ่มแซมแบตเตอร่ี 

2553 - กรกฎาคม 2560 กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส  ผลิตและจ าหนา่ยเก่ียวกบัพลาสติกทกุชนิด 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการประจ าคณะ
บริหารธุรกิจและการบญัชี 
ประเภทผู้ทรงคณุวฒุิ           

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  สถานบนัการศึกษา 

กรกฎาคม 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์  การขนสง่และคลงัสินค้าให้เช่า 

11.นายสนัติ พฒันะเมลือง 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
12 กมุภาพนัธ์ 2561    
 
 
 
 

42 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาโท 
คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
 
 
 
 

ทางตรง 

10,602,400 หุ้น
(4.08%) 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี – 
 
 

น้องชาย นายสริศ 
พฒันะเมลือง และ
น้องชาย 
นางสาวสิริณา 
พฒันะเมลือง 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

กมุภาพนัธ์ 2561 - 
ปัจจบุนั 

กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 
2560 - ปัจจบุนั กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2 ซือ้ ขาย ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส ์ ซือ้ ขาย ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นายสนัติ พฒันะเมลือง (ต่อ)  หลกัสตูร : IOD 
 - Director  
   Certification  
   Program  
  (DCP 253/2018) 
- Director    
  Accreditation  
  Program  
 (DAP 156/2019) 

 
 

 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. อมตะ ปีโตรเลียม ประกอบกิจการค้าเก่ียวกับพลงังาน 

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์  
ดีเวลลอปเมนท์ 

ซือ้ ขาย ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า ผลิตน็อตพิเศษส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  

2555 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิน้สว่นยางส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  
และอิเล็กทรอนิคส์  และอ่ืนๆ 

 

  
   2555 - ปัจจบุนั กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บจ.ซมัมิท สเตียริง วีล ผลิตพวงมาลยัรถยนต์ ฝาครอบแตร 

และหวัเกียร์รถยนต์ 
 

  
   2550 - ปัจจบุนั กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตชิน้สว่นยางส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์  
และอิเล็กทรอนิคส์  และอ่ืนๆ 

 

  
   2549 - ปัจจบุนั กรรมการ  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
บจ. อมตะ ซมัมิท เรดดี ้บิลท์ ให้เช่าและจ าหน่ายโรงงาน  

 

12. นางสาวสิริณา พฒันะเมลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 ปริญญาโท 
สาขาอกัษรศาสตร์
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
หลกัสตูร : IOD 

 - เลขานกุารบริษัท  
 - Financial 

Statements for 
Directors 
(FSD26/2014) 

 - Director Certification 
Program 
(DCP227/2016) 

 - Ethical Leadership 
Program 

   (ELP9/2017) 

ทางตรง 

10,196,300 หุ้น
(3.92%) 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 

พ่ีสาวนายสริศ 
พฒันะเมลือง และ
พ่ีสาวนายสนัติ  
พฒันะเมลือง 
 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

ตลุาคม 2561 - ปัจจบุนั 
 
สิงหาคม 2559 - 
กมุภาพนัธ์ 2561 
พฤษภาคม 2559 - 
กมุภาพนัธ์ 2561  
2545 - ปัจจบุนั 

ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงาน
บญัชีและการเงิน 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 
กรรมการ 
 
ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส - สว่นงาน
บริหารธุรกิจ และสว่นงาน
จดัหา 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

 

 

 
 

บริษัททัว่ไป 

2556 - ปัจจบุนั 
 
พฤษภาคม 2559 - 
ปัจจบุนั 

ผู้จดัการทัว่ไป - สว่นส านกังาน 
 
กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ. ซมัมิท ซูโกก ุเซอิร่า ผู้ผลิตน็อตพิเศษ ส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ 

เมษายน 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนู
แฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตชิน้สว่นยางส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส ์และอ่ืนๆ 

 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นางสาวสิริณา พฒันะเมลือง 
(ต่อ) 

   หลกัสตูร : TLCA 
 - Executive 
   Development 

 Program 
(EDP15/2014) 
ชัว่โมงพฒันาความรู้
ต่อเน่ือง (CPD) ด้าน
บญัชี 6 ชม. : 
สภาวิชาชีพบญัชี 
- เร่ืองเลา่ขา่วทจุริต
และผิดมาตรฐานบญัชี
ของบริษัทจดทะเบียน 
รุ่นท่ี 3/62 
- บญัชีบริหารเพ่ือการ
วางแผนและการ
ตดัสินใจ รุ่น 1/63 

2546 - ปัจจบุนั กรรมการ  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิน้สว่นยางส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอ่ืนๆ 

กมุภาพนัธ์ 2558 - 
มิถนุายน 2558 

ผู้อ านวยการ สว่นงานผลติ บจ.วาย เอส เอส (ประเทศไทย) ผลิตชิน้สว่นระบบกนักระเทีอน ส าหรับรถยนต์ และ
รถจกัรยานยนต์ 

2541 - 2554 ผู้จดัการฝ่ายผลิต บจ. ไทยยางกิจไพศาล ผลิตยางทางเทคนิคส าหรับผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ 
 

13. นางสาวภทัรา  ชยัยศ
บรูณะ 

47 ปริญญาโท การตลาด 
มหาวิทยาลยั โคเวนทรี 
ประเทศองักฤษ 
ปริญญาตรี นิเทศ
ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 

ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
มกราคม 2562 - ปัจจบุนั 
 
 
มกราคม 2561 - มกราคม 
2562 

2555 - 2560 

ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส - สว่นงาน
ปฏิบติัการธุรกิจ และสว่น
งานวิจยัและพฒันา 
ผู้จดัการทัว่ไป - สว่นงาน
ปฏิบติัการธุรกิจ 
ผู้จดัการ ฝ่ายการตลาด 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

14. นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็น
เลขานกุารบริษัท 
14 พฤษภาคม 2555  
 
 
 
 
 

38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาโท 
หลกัสตูรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต 
วิชาการบริหารและ
พฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 
 
 
 
 

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 
 
 
 
 
 

ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ธันวาคม 2562 -  
ปัจจบุนั 
ธันวาคม 2559 -  
30 พฤศจิกายน 2562 
 

พฤษภาคม 2559 - 
ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 

ผู้จดัการทัว่ไป - สว่นงาน
บริหารธุรกิจ 
ผู้ช่วยผู้จดัการ ฝ่ายก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกั 
ทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
เลขานกุารคณะกรรมการสรร 
 หาและก าหนดค่าตอบแทน 
เลขานกุารคณะกรรมการก ากบั 
ดแูลกิจการ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ และชดุ
ควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม 
(ต่อ) 
 
ท่ีอยูติ่ดต่อ : 
     19/5 หมู ่3  

ต าบลบ้านสวน 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัชลบรีุ 
20000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Company Reporting 
Program 
CRP3/2012) 

- Board Reporting 
Program 

 (BRP13/2014) 
- Anti-Corruption the   
  Practical Guide    
  (ACPG 21/2015) 
- Financial  
  Statement for  
  Director  
  (FSD42/2020) 
โดย TLCA 
- Fundamental 

Practice for 
Corporate Secretary 
(FPCS) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม 2555 - 
ปัจจบุนั 
2555 - ธันวาคม 2559 
 
 
2554 - 30 พฤศจิกายน 
2562 
2551 - 2553 

เลขานกุารบริษัท 
 
หวัหน้าแผนกฝ่ายก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 
เลขานกุารกรรมการผู้จดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัททัว่ไป 

2550 - 2551 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายธุรการ บจ. มารูอิ อินดสัตรี (ไทยแลนด์) ผลิตชิน้สว่นพลาสติกส าหรับยานยนต์ 
2548 - 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานกุารผู้จดัการฝ่ายผลิต บจ. คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล  ผลิตและสง่ออกอปุกรณ์กีฬาทางน า้ 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แนวทางการจดัท า
รายงานการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี  
ส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2556 

- การบริหารความ
รับผิดชอบต่อสงัคม
เพื่อการพฒันาอยา่ง
ยัง่ยืน ปี 2558 

- Responsible Supply 
Chain Management 
ปี 2558 

- การจดัท ารายงาน
ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม รุ่น 1 ปี 2558 

โดยสถาบันอ่ืนๆ 
- โครงการพฒันา 
  ผู้บริหาร Global Mini  
  MBA รุ่นท่ี 78   
  คณะพาณิชยศาสตร์และ 
  การ บญัชี  
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- PA (Personal  
  Assistant) training ปี  
  2558 (Thailand  
  Chapter Young  
  Presidents'  
  Organization Inc.) 
- การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
  ตามหลกัการก ากบั 
  ดแูลกิจการท่ีดี 
  ปี 2559 
- AGM 100 ปี 2559 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- สิทธิและหน้าท่ีของผู้ ถือ 
  หุ้น บนมิติ หยิน-หยาง :  
  ขาว-ด า ท าในสิ่งท่ี 
  ถกูต้อง” 
- PA (Personal  
  Assistant) training ปี  
  2559 (Thailand  
  Chapter Young  
  Presidents'  
  Organization Inc.) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15. นายจกัรรัตน์  มีสาวงษ์ 44 ปริญญาโท 
สาขาการจดัการ
อตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

ทางตรง 
100 หุ้น 

(0.000038%) 
 

ทางอ้อม 
- ไมม่ี - 

ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

1 ธันวาคม 2562 - 
ปัจจบุนั 
กรกฎาคม 2559 - 30 
พฤศจิกายน 2562 
มกราคม 2558 - 2559 

ผู้จดัการทัว่ไปสว่นงานจดัหา 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 
ผู้ช่วยผู้จดัการสว่นงานจดัหา 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหนา่ยสายควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ 

16. นางสาวพิมพ์ลภสั ชาญ
สมิง 
 
 
 
 

42 ปริญญาโท สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยับรูพา 
บญัชีมหาบญัฑิต 

ทางตรง 
- ไมม่ี - 

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 

ไมม่ี บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

มกราคม 2563 - ปัจจบุนั 
 

ผู้จดัการบญัชีและการเงิน บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั 
(มหาชน) 

ผลิตและจ าหนา่ยสายควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 

(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

นางสาวพิมพ์ลภสั ชาญสมิง 
(ต่อ) 

  บริษัททัว่ไป  

 2554 - 2562 ผู้จดัการฝ่ายวางแผน (จดัท า
และวิเคราะห์งบประมาณ) 

บริษัท ไทย เอ็นโอเค จ ากดั ผลิตชิน้สว่นยานยนต์  

2550 - 2553 ผู้จดัการบญัชีและการเงิน บริษัท เคซเท็ม (สยาม) จ ากดั ผลิตเหล็กหลอ่และสแตนเลส  

2546 - 2549 ผู้จดัการบญัชีและการเงิน บริษัท เอ็กเซดดี ้ฟริคชัน่ แมทที
เรียล จ ากดั 

ผลิตชิน้สว่นยานยนต์  
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1.2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัโดยการถอืหุ้นในบริษัทอื่น 
-ไม่ม-ี  

ชื่อบริษัท 
นาย

สรรเสริญ 
จฬุางกรู 

 
นายสริศ 
พฒันะ
เมลอืง 

 

นายมากาโต 
เทราอรุา 

นายทวีฉตัร 
จฬุางกรู 

นายวฒุิภมูิ
จฬุางกรู 

นายฮาจิเมะ
คาโตะ 

นายปริญญา 
ไววฒันา 

นายอภินนัท์ 
ณ ระนอง 

นายฉตัรชยั 
เอียสกลุ 

นายวีรวฒัน์  
ขอไพบลูย์ 

นายสนัติ   
พฒันะเมลอืง 

นางสาว
สริิณา 

พฒันะเมลอืง 

นางสาวภทั
รา ชยัยศ
บรูณะ 

นางกสติา  
พิทกัษ์
สงคราม 

 
นายจกัร
รัตน์  มีสา
วงษ์ 

บริษัทจดทะเบยีน                              

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

3 บมจ. ไทยบรรจภุณัฑ์ และการพมิพ์                 /            

4 บมจ. ไอร่า แคปปิตอล         
 

  /, ID                

5 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชัน่             /, ID                

6 บมจ. ไอร่าแอนด์ไอฟุล         /                    

7 บมจ. ไอร่า แฟคตอร่ิง         
 

                   

8 บมจ. ซีเอ็ดยเูคชัน่         /, ID                    

9      บมจ. นวนคร             ID                

10      บมจ. สายการบนินกแอร์     /, //  ID         

บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง                              

11 บจ. เจ แม็ค โมโนโปล ีคอร์ปอเรชัน่       /, S                      

12 บจ. เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี ้แอ็คเซ็ส       /, S                      

13 บจ. เจ อา เค โอโตพาร์ท   /     /                      

14 บจ. เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย)                              

15 บจ. เธอร์รีน อินเตอร์เทรด                /, //              

16 บจ. เอช เอส เอช  /                            

17 บจ. เอส เอ็น ซ ีซาวด์ พรู๊ฟ X, S                            

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

19 บจ. แปซิฟิค กรุ๊ป                              

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

21 บจ. โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียลแมนแูฟคเจอร่ิง  X, S     /, S                      

22 บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์        /, S              /, S   /, S      

23 บจ. ไทยซีทเบลท์  X, S                            

24 บจ. ไทยยางกิจไพศาล                            -  

25 บจ. ไทยออโตอินดสัตรี          /, S                    

26 บจ. คอมพลที โอโต รับเบอร์ แมนแูฟ็คเจอร่ิง  X, /, S /, S   /, S             /, S  /, S      
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ชื่อบริษัท 
นาย

สรรเสริญ 
จฬุางกรู 

 
นายสริศ 
พฒันะ
เมลอืง 

 

นายมากาโต 
เทราอรุา 

นายทวีฉตัร 
จฬุางกรู 

นายวฒุิภมูิ
จฬุางกรู 

นายฮาจิเมะ
คาโตะ 

นายปริญญา 
ไววฒันา 

นายอภินนัท์ 
ณ ระนอง 

นายฉตัรชยั 
เอียสกลุ 

นายวีรวฒัน์  
ขอไพบลูย์ 

นายสนัติ   
พฒันะเมลอืง 

นางสาว
สริิณา 

พฒันะเมลอืง 

นางสาวภทั
รา ชยัยศ
บรูณะ 

นางกสติา  
พิทกัษ์
สงคราม 

 
นายจกัร
รัตน์  มีสา
วงษ์ 

27 บจ. คอมพลที โอโตพาร์ท  X, /, S /, S    /, S                      

28 บจ. ซงัเค ซมัมิท (ประเทศไทย)                               

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

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

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

32 บจ. ซมัมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล  X, S     /, S /, S                    

33 บจ. ซมัมิท แอนเซ ่ออโตพาร์ท  X, /, S                            

34 บจ. ซมัมิท โชว่า แมนแูฟคเจอร่ิง  X, /, S                            

35 บจ. ซมัมิท โอโต เทค อินดสัตรี          /, S                    

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

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

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

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

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

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

42 บจ. ซมัมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)  X       /, S                     

43 บจ. ซมัมิท ครูาตะ แมนแูฟคเจอร่ิง  X, /, S      /, S                      

44 บจ. ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่า  X, /. S /, S   /, S             /, S /, S      

45 บจ. ซมัมิท รีเทอร์ นิทโตก ุซาวด์ พรู๊ฟ  X, S                            

46 บจ. ซมัมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลบั X     /, S                      

47 บจ. ซมัมิท สเตียริง วีล /, S, X     /, S             /, S        

48 บจ. ซมัมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  X, S     /, S /, S                    

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

50 บจ. ซมัมิท อีเลค็โทรนิค คอมโพเน้นท์  X, S                            

51 บจ. ธัญญกจิ เซอร์วิส                              

52 บจ. บางกอก อีเกิล วิง  /                            

53 บจ. ผลติภณัฑ์ 3เค                    //          

54 บจ. มารูบชิ ิซมัมิท อินดสัตรี เวียดนาม /, S     /                      

55 บจ. สตีล อลัลายแอนซ์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ /                            

56 บจ. อมตะ ซมัมิท เรดดี ้บลิท์   /, S                 /, S        



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 

 

- 180 - 

ชื่อบริษัท 
นาย

สรรเสริญ 
จฬุางกรู 

 
นายสริศ 
พฒันะ
เมลอืง 

 

นายมากาโต 
เทราอรุา 

นายทวีฉตัร 
จฬุางกรู 

นายวฒุิภมูิ
จฬุางกรู 

นายฮาจิเมะ
คาโตะ 

นายปริญญา 
ไววฒันา 

นายอภินนัท์ 
ณ ระนอง 

นายฉตัรชยั 
เอียสกลุ 

นายวีรวฒัน์  
ขอไพบลูย์ 

นายสนัติ   
พฒันะเมลอืง 

นางสาว
สริิณา 

พฒันะเมลอืง 

นางสาวภทั
รา ชยัยศ
บรูณะ 

นางกสติา  
พิทกัษ์
สงคราม 

 
นายจกัร
รัตน์  มีสา
วงษ์ 

57 บจ. อมตะ ซมัมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์                X              

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

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

60      บจ. ฮิรูตะ แอนด์ ซมัมิท  /                            

61      บจ.แอเดียนท์ แอนด์ ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ /, S                            

62      บจ. แอสไพเรชัน่ วนั         /, S                    

63      บจ. แฟคทอร่ี ดีโป ซพัพลาย         /, S                    

64      บจ. ธัญญกิจ เซอร์วิส                 /            

65      บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์                    /          

66      บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2                     /, S        

67      บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์                     /, S        

68      บจ. อมตะ ปีโตรเลยีม                     /, S        

69      บจ. ธนเศรษฐ์ บสิซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์                     /, S        

70 มหาวิทยาลยัขอนแก่น                   -          

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

72 Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.     /                        

73 
Chongqing HI-LEX Cable System Group  Co., 

Ltd. 
    /                       

 

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

75 Dae Dong System Co., Ltd.     /                        

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

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

78 Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.     /                        

79 HI-LEX  Vietnam Co., Ltd.     /                        

80 HI-LEX America Inc.     /                        

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

82 HI-LEX Controls Inc.     /                        

83  HI-LEX Corporation     X                        

84 
HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing   

      LLC. 
    /                       
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ชื่อบริษัท 
นาย

สรรเสริญ 
จฬุางกรู 

 
นายสริศ 
พฒันะ
เมลอืง 

 

นายมากาโต 
เทราอรุา 

นายทวีฉตัร 
จฬุางกรู 

นายวฒุิภมูิ
จฬุางกรู 

นายฮาจิเมะ
คาโตะ 

นายปริญญา 
ไววฒันา 

นายอภินนัท์ 
ณ ระนอง 

นายฉตัรชยั 
เอียสกลุ 

นายวีรวฒัน์  
ขอไพบลูย์ 

นายสนัติ   
พฒันะเมลอืง 

นางสาว
สริิณา 

พฒันะเมลอืง 

นางสาวภทั
รา ชยัยศ
บรูณะ 

นางกสติา  
พิทกัษ์
สงคราม 

 
นายจกัร
รัตน์  มีสา
วงษ์ 

85 HI-LEX India Private Ltd.     /      -                  

86 HI-LEX KANTO, Inc.     /                        

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

88  HI-LEX Miyagi, Inc     /                        

89  HI-LEX Saitama, Inc.     /                        

90  HI-LEX Shimane, Inc.     /                        

91  Izushi Cable, Inc.     /                        

92 Sun Medical Technology Research Corp.     /                        

93 Tajima TSK, Inc.     /                        

94 TSK (Korea) Co., Ltd.     /                        

95 TSK of America Inc.     X                        

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

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท 
3.1 ข้อมูลหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จ านวนหุ้นและสดัสว่นการ

ถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 2563) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ท างาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวติัการกระท า

ผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นางสาวศภิุสรา เกียรติคณารัตน์ 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ 
26 พฤศจิกายน 2562    
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 ปริญญาตรี 
บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
หลกัสตูร 
1) มาตรฐานโอกาสทางธุรกิจและความ
เสี่ยงในโซอ่ปุทาน 
2) ISO9001 Lead Auditor 
3) ISO14001 Lead Auditor 
4) VDA 6.3 Process Auditor 
5) IATF16949 Lead  Auditor 
6) Five Core Tools for Management 
System 
 

ทางตรง 
1,804 หุ้น 

(0.00069%) 
 

ทางอ้อม 
- ไมม่ี - 

ไมม่ี 
 

บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 
 
 

พฤศจิกายน 2562 - 
ปัจจบุนั 

ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ 
และชดุควบคมุรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2552 - ปัจจบุนั 
 
 
2562 
 
2560 - 2561 
 
 
2557 - 2560 
 
 
2552 - 2561 
 
 
 
 

หวัหน้าทีมตรวจติดตาม
ภายในด้านระบบฯ 
 
ผู้จดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ 
 
ตวัแทนฝ่ายบริหารระบบ
บริหารคณุภาพ 
 
ผู้จดัการฝ่ายอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 
 
ผู้จดัการฝ่ายบริหารคณุภาพ 
 
ตวัแทนฝ่ายบริหารระบบ
บริหารคณุภาพยานยนต์ 
 
ตวัแทนฝ่ายบริหารระบบการ
จดัการสิ่งแวดล้อม 

  

บริษัททัว่ไป 

2551 - 2551 
 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
QMR of ISO9001 

บจ.เอ็มดีเอสเทคโนโลย ี
 

ผู้ผลิต Jig/Fixture/Tooling ส าหรับ
อตุสาหกรรมยานยนต์และอิเล็คโทรนิคส ์

2548 - 2550 
 
2548 - 2550 
 
 

PD Sr. Dept. Mgr. 
 
QC Sr. Dept. Mgr. 
 
 

บจ.เอสอีดบับลิวเอส-ซีที 
(ซูมิโตโม อิเล็คทริค ไวร์ร่ิง ซิส
เต็ม คอมโพแนนท์ ประเทศ
ไทย) 

ผลิตคอนเน็คเตอร์สายไฟส าหรับ
อตุสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์ 
และอ่ืนๆ 
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ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จ านวนหุ้นและสดัสว่นการ

ถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 2563) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ท างาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวติัการกระท า

ผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นางสาวศภิุสรา เกียรติคณา
รัตน์ (ต่อ) 

2548 - 2550 
 
 
2547 - 2550 
 
2546 - 2550 
 
 
2546 - 2550 
 
2546 - 2550 
 
 
 
2546 - 2550 
 
 
2546 - 2550 
 
 
2546 - 2550 
 
 
2546 - 2547 

ตวัแทนฝ่ายบริหารระบบ
มาตรฐานแรงงานไทย 
 
QA Sr. Dept. Mgr. 
 
หวัหน้าทีมตรวจติดตาม
ภายในทกุระบบ 
 
หวัหน้าทีมผลติภณัฑ์ใหม่ 
 
ตวัแทนฝ่ายบริหารระบบ
มาตรฐานอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 
 
ตวัแทนฝ่ายบริหารระบบการ
จดัการสิ่งแวดล้อม 
 
ตวัแทนฝ่ายบริหารระบบ
บริหารคณุภาพยานยนต์ 
 
ตวัแทนฝ่ายบริหารระบบ
บริหารคณุภาพ 
 
QA Dept. Mgr. 
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3.2 ข้อมูลหวัหน้างานก ากับดแูลการปฏิบัติงาน 

ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จ านวนหุ้นและสดัสว่นการ

ถือหุ้นในบริษัท (%)         
(ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 2563) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ท างาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวติัการกระท า

ผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2. นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม 
 
วนัท่ีได้รับแต่งตัง้เป็น
เลขานกุารบริษัท 
14 พฤษภาคม 2555  
 
ท่ีอยูติ่ดต่อ : 
19/5 หมู ่3  
ต าบลบ้านสวน 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัชลบรีุ 
20000 

 
 
 
 
 

37 ปริญญาโท 
หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
วิชาการบริหารและพฒันาทรัพยากร
มนษุย์  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
 

หลกัสตูร :  
โดย IOD 
- Company Secretary Program 

(CSP46/2012) 
- Company Reporting Program 

(CRP3/2012) 
- Board Reporting Program 

 (BRP13/2014) 

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

- Financial Statement for Director  
  (FSD42/2020) 
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 

- แนวทางการจดัท ารายงานการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี  ส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2556 

ทางตรง 
- ไมม่ี -  

 
ทางอ้อม 

- ไมม่ี - 

 ไมม่ี  บริษัทจดทะเบียน ไมม่ี 

1 ธันวาคม 2562 -  
ปัจจบุนั 
 

ธันวาคม 2559 - 
30 พฤศจิกายน 
2562 
 
พฤษภาคม 2559 - 
ปัจจบุนั 
 
2557 - ปัจจบุนั 
 
 

พฤษภาคม 2555 - 
ปัจจบุนั 
 
2555 - ธันวาคม 
2559 
 
 

2554 - 30
พฤศจิกายน  2562 
 

2551 - 2553 

ผู้จดัการทัว่ไป - สว่นงาน
บริหารธุรกิจ 
 

ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่าย ฝ่ายก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกั 
ทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 
เลขานุการคณะกรรมการสรร 
หาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
เลขานุการคณะกรรมการก ากับ 
ดแูลกิจการ 
 

เลขานกุารบริษัท 
 
 

หวัหน้าแผนกฝ่ายก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
 

 
เลขานกุารกรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคมุรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ และชดุควบคมุราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ 

บริษัททัว่ไป 

2550 - 2551 ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายธุรการ บจ. มารูอิ อินดสัตรี (ไทยแลนด์) ผลิตชิน้สว่นพลาสติกส าหรับยานยนต์ 
2548 - 2550 เลขานกุารผู้จดัการฝ่ายผลิต บจ. คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล  ผลิตและสง่ออกอปุกรณ์กีฬาทางน า้ 
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ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จ านวนหุ้นและสดัสว่นการ

ถือหุ้นในบริษัท (%)         
(ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 2563) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ท างาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวติัการกระท า

ผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โดย SEC, SET (ต่อ) 
- การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคม
เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ปี 2558 

- Responsible Supply Chain 
Management ปี 2558 

- การจดัท ารายงานความรับผิดชอบต่อ
สงัคม รุ่น 1 ปี 2558 

โดยสถาบันอ่ืนๆ 
- โครงการพฒันาผู้บริหาร Global Mini  
  MBA รุ่นท่ี 78  คณะพาณิชยศาสตร์ 
  และการบญัชี   
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- PA (Personal Assistant) training ปี  
  2558 โดย Thailand Chapter Young  
  Presidents' Organization Inc. 
- การจดัประชมุผู้ ถือหุ้นตามหลกัการ 
  ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
- AGM 100 
- สิทธิและหน้าท่ีของผู้ ถือหุ้น บนมิติ หยิน- 
  หยาง : ขาว-ด า ท าในสิ่งท่ีถกูต้อง” 
- PA (Personal Assistant) training ปี  
  2559 (Thailand Chapter Young  
  Presidents' Organization Inc.) 
- Finance for Non-Finance Executive  
  (PSR Management Training) 
- Rockefeller Habits (Thailand  
  Chapter Young Presidents'  
  Organization Inc.) 
 
โดยสถาบันอ่ืนๆ (ต่อ) 
- การวิเคราะห์งบการเงิน 3 มิติและฝึก 
  ปฏิบติั รุ่นท่ี 12/2563 (CONC  
  Thammasart) 
- “การบริหารและพฒันาทรัพยากร 
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ช่ือ-สกลุ 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิทางการศึกษา 
จ านวนหุ้นและสดัสว่นการ

ถือหุ้นในบริษัท (%)         
(ณ วนัท่ี 30 ก.ย. 2563) 

ความสมัพนัธ์ 
ประสบการณ์ท างาน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวติัการกระท า

ผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

นางกสิตา  พิทกัษ์สงคราม 
(ต่อ) 

  มนษุย์ไปสูอ่งค์การยคุใหม่” (Cutting  
  Edge) รุ่นท่ี 41/2563 (NIDA) 
- การวางแผนต้นทนุ 2563 เพื่อพิชิต 
  ก าไรส าหรับนกับญัชี (ธรรมนิติ) 
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เอกสารแนบ 4   รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
ในปี 2563 บริษัทไมม่ีนโยบายประเมินราคาทรัพย์สนิ และไมม่ีการตีราคาทรัพย์สนิใหมใ่นระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชี 
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เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย 

5.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท  มี
กรรมการตรวจสอบ 4 ทา่น มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกบัข้อก าหนด
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ฯ มีรายนามและจ านวนครัง้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปี 2563 ดงันี ้  

 
ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 
การประชุม 

จ านวนครัง้ 
การเข้าร่วมประชุม 

1 นายปริญญา    ไววฒันา* ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 4 

2 นายอภินนัท์     ณ ระนอง กรรมการตรวจสอบ 4 4 

3 นายฉตัรชยั      เอียสกลุ กรรมการตรวจสอบ 4 4 

4 นายวีรวฒัน์     ขอไพบลูย์ กรรมการตรวจสอบ 4 4 

* นายปริญญา ไววฒันา  เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่  และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึง่สอดคล้องกบัประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ในรอบปี 2563 (เร่ิมวนัท่ี 1 ตลุาคม  2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวม 4 
ครัง้ บางครัง้ประชมุร่วมกบัผู้บริหาร ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัท า
ขึน้อย่างถูกต้อง และเช่ือถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัชีว่า  งบการเงิน
ดงักลา่ว มีความถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัชี หลกัการบญัชี และวิธีปฏิบตัิทางบญัชีที่
รับรองทัว่ไป รวมทัง้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายบริหารเก่ียวข้องทกุไตรมาส 
 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
โดยว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญการตรวจสอบภายในมาด าเนินการตรวจสอบ อีกทัง้มีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจ าปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนมุตัิ ซึ่งครอบคลมุ
ระบบงานท่ีส าคญั รวมทัง้ได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบ
ด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบ
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระส าคญั มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่าง
เหมาะสม รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน  นอกจากนี ้ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดย
พิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตัิงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ อตัราก าลงั และความเป็นอิสระของหน่วยงาน
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ตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ 
เพียงพอ และมีประสทิธิผล 
 

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management: ERM) ซึ่งบริษัทเป็นผู้
บง่ชีค้วามเสีย่ง ประเมินความเสีย่งทัง้จากปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก ประกอบด้วยความเสีย่งด้านกลยทุธ์ 
ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ รวมถึงความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการจดัการข้อมลูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสีย่ง
การบริหารจดัการทางการเงิน และความเสีย่งการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของหน่วยงานก ากบัดแูล และ
ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่มีการระบาดใหญ่ทัว่โลก รวมถึงประเทศไทย ซึ่ง
สง่ผลกระทบในวงกว้างตอ่การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นสาระส าคญั โดยมีการจดัการความเสี่ยงและติดตามความ
คืบหน้าของแตล่ะหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจวา่สามารถปฏิบตัิงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และหาก
เกิดเหตกุารณ์ที่อาจมีผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร สามารถจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับ
ได้อยา่งทนักาล ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงความเสี่ยงต่างๆ และมีความเห็นว่า
บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และควรเฝ้าติดตามปรับปรุงเพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยง
อยา่งมีประสทิธิผลอยา่งตอ่เนื่องยิ่งขึน้ 
 

4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นวา่ไมพ่บข้อบกพร่องที่มีสาระส าคญั
ในเร่ืองการไมป่ฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง  
 

5. พิจารณาผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตของผู้ตรวจสอบภายใน ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่ บริษัทมีมาตรการเพียงพอในการตอ่ต้าน และตรวจพบการทจุริต และคอร์รัปชัน่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และแสดงถึงความยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และให้ความส าคญัในการ
ตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
 

6. สอบทานและให้ความเห็นตอ่การเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
การปฏิบตัิตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ไม่พบรายการที่
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในเร่ืองดงักลา่วอยา่งถกูต้องครบถ้วน รวมทัง้
ได้ปฏิบตัิเป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณฯ ท่ีก าหนดอยา่งเหมาะสม 

 
7. พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีฯ และคา่ตอบแทน เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีในปีที่ผ่านมา รวมทัง้ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตัิที่ประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นาย 
กฤษฎา เลศิวนา และ/หรือ นางสาววิสสตุา จริยธนากร และ/หรือ นางกลุรพี ปิยะวรรณสทุธ์ิ แหง่บริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2564 คา่สอบบญัชีรวม 960,000 บาท (ไมร่วมคา่ตรวจสอบการปฏิบตัิตาม
เง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 5 บตัร รวมจ านวน 270,000 บาท)  
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โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบ 
และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมลูทางการเงิน และการด าเนินงานอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน มีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงเดิมและความเสี่ยงที่เกิด
ใหมจ่ากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อยา่งเหมาะสม และมีประสทิธิผล มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ข้อก าหนด และข้อผกูพนัตา่งๆ มีการปฏิบตัิกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งถกูต้อง มีการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกบั
ระบบการก ากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได้ รวมทัง้พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบ
บญัชีเพื่อแตง่ตัง้และเสนอค่าตอบแทนการสอบบญัชี นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเองตาม
แบบประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด เพื่อน าผลการประเมินมา
ใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้ดียิ่งขึน้ และเพื่อให้มัน่ใจได้ว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีคุณสมบัติและการด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. 
                                   
 
 
 
 

    (นายปริญญา ไววฒันา)  
                         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วน
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์  ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท 
  

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ดงันี ้
 
งานด้านการสรรหา 

1. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยก าหนดจ านวนโครงสร้าง 
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คณุสมบตัิของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอ
ขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาผู้บริหารระดบัสงูเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
3. พิจารณาสรรหาและเสนอบคุคลที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร

ระดบัสงู 
4. สนบัสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ

บริษัท 
5. ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการสรรหาตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
งานด้านการก าหนดคา่ตอบแทน 

1. จดัท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการชดุยอ่ย เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทและขออนมุตัิที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

2. จัดท าหลกัเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ระดบัสงูเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. ให้ค าชีแ้จงและตอบค าถามที่เก่ียวข้องกบัคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
4. รายงานนโยบายการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 

(56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท  
5. ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการก าหนดคา่ตอบแทนตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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ทัง้นีค้ณะกรรมการฯ ทกุทา่นได้เข้าร่วมการประชมุ สรุปได้ดงันี ้
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ 

การประชุม 

จ านวนครัง้ 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นายอภินนัท์         ณ ระนอง ประธาน 2 2 

2 นายปริญญา        ไววฒันา  กรรมการ 2 2 

3 นายฉตัรชยั          เอียสกลุ  กรรมการ 2 2 

4 นายวีรวฒัน์         ขอไพบลูย์  กรรมการ 2 2 

 

 
                         (นายอภินนัท์ ณ ระนอง) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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5.3 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ 
และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกบัประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
  
ในปี 2563 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ปฏิบตัิตามกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทอย่าง
ครบถ้วน พิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบตัิตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว  
และไ ด้ รายงานผลการด า เนิ นงานต่อคณะกรรมการบ ริ ษัทตามความ เหมาะสม  ซึ่ ง กา รประชุม 
ทกุครัง้ คณะกรรมการฯ ได้รายงาน แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยสง่เสริมและติดตามความ
คืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง  
การพิจารณาปรับปรุงคู่มือหลกัการก ากบัดแูลกิจการ (CG Handbook) ในการประชุมครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัที่ 4 
สิงหาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบายทัง้หมดของบริษัท  
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  รวมทัง้ให้แนวทาง ข้อเสนอแนะอื่นที่จ าเป็นเพื่อการปรับปรุงและ
พฒันาการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 
 

 ทัง้นีค้ณะกรรมการฯ ทกุทา่นได้เข้าร่วมการประชมุ  สรุปได้ดงันี ้
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ 
การประชุม 

จ านวนครัง้ 
การเข้าร่วมประชุม 

1 นายปริญญา        ไววฒันา ประธาน 2 2 

2 นายอภินนัท์         ณ ระนอง  กรรมการ 2 2 

3 นายฉตัรชยั          เอียสกลุ  กรรมการ 2 2 

4 นายวีรวฒัน์         ขอไพบลูย์  กรรมการ 2 2 

 

 

 

 

 

 
(นายปริญญา ไววฒันา) 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
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5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) ได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท  
มีกรรมการบริหารความเสีย่ง 6 ทา่น มีรายนามดงันี ้
ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การ
เข้าร่วมประชุม 

1 นายสริศ            พฒันะเมลอืง 
(กรรมการผู้จดัการ) 

ประธาน 4 4 

2 นางสาวสริิณา    พฒันะเมลอืง 
(ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส - สว่นงานบริหารธุรกิจ และ
สว่นงานจดัหา) 

กรรมการ 4 4 

3 นางสาวภทัรา     ชยัยศบรูณะ 
(ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส - สว่นงานปฎิบตัิการธุรกิจ 
และสว่นงานวิจยัและพฒันา) 

กรรมการ 4 4 

4 นายฮาจิเมะ       คาโตะ 
(ผู้จดัการทัว่ไป - สว่นงานวิจยัและพฒันา) 

กรรมการ 4 4 

5 นางกสติา          พิทกัษ์สงคราม1 

(ผู้จดัการทัว่ไป - สว่นงานบริหารธุรกิจ) 
กรรมการ 4 4 

6 นายจกัรรัตน์      มีสาวงษ์ 2 

(ผู้จดัการทัว่ไป - สว่นงานจดัหา) 
กรรมการ 4 4 

 กรรมการท่ีออกระหวา่งปี 
1 นายสวสัดิ์          สขุะอาจิณ3 

(ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส - สว่นงานผลติ และสว่นงาน
คณุภาพ) 

กรรมการ 4 2 

2 นายมงักร           จนัทะคดั4 
(ผู้จดัการทัว่ไป - สว่นงานผลติ) 

กรรมการ 4 3 

1 ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้จดัการทัว่ไป - สว่นงานบริหารธุรกิจ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 
2ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้จดัการทัว่ไป - สว่นงานจดัหา วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2562 
3นายสวสัดิ ์สขุะอาจิณ ลาออกจากต าแหนง่กรรมการ วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 
4นายมงักร จนัทะคดั ลาออกจากต าแหนง่กรรมการ วนัท่ี 31 สงิหาคม 2563 

 

ในรอบปี 2563 (เร่ิมวนัท่ี 1 ตลุาคม  2562 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2563) ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งที่มีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
1. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อให้มัน่ใจวา่สอดคล้อง เหมาะสม และสนบัสนนุให้

องค์กร สามารถบริหารความเสีย่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  
2. พิจารณาทบทวนกรอบบริหารความเสีย่ง กระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินระดบัความเสี่ยง เพื่อให้มี

แนวทางปฏิบตัิงานท่ีเป็นปัจจบุนั และปฏิบตัิได้สอดคล้องตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
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3. พิจารณาการจดัการความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร ได้แก่ ผลประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบตัิการ ความเสี่ยงการบริหารจดัการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของ
หน่วยงานก ากบัดแูล และการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน่ รวมถึงความเสี่ยงที่
เกิดขึน้ใหม่ตามสถานการณ์ปัจจุบนั เช่น การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดต่อ อาทิ ไวรัสโคโรนา (โควิด–19) 
ตลอดจนพิจารณาการตอบสนองความเสี่ยงโดยค านึงถึงความจ าเป็นและเร่งด่วนในการตอบสนองความเสี่ยง
จากผลประเมินความเสีย่ง ระดบัความเสีย่งที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และความรุนแรงของผลกระทบ
ที่อาจเกิดจากความเสีย่ง (Risk Severity) ขององค์กร  

4. พิจารณาอนมุตัิแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP) ฉบบัแก้ไขเพื่อให้มัน่ใจว่าแผน
ความตอ่เนื่องทางธุรกิจสามารถใช้เป็นแผนงานและแนวทางบรรลสุูเ่ป้าหมาย (Roadmap) ในการบริหารธุรกิจ
ให้ด าเนินได้อยา่งตอ่เนื่องโดยไมห่ยดุชะงกัในสภาวะที่ต้องประสบกบัสถานการณ์ไมป่กติจากภยัคกุคามภายใน
หรือภายนอกอนัจะเป็นปัญหาและอปุสรรคตอ่การด าเนินธุรกิจ 

5. พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมการการบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Management (BCM) 
เพือ่ให้ทีมงานและคณะกรรมการสามารถด าเนินการได้ตามแแผนงานได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต หรือใน
สถานการณ์ที่เปลีย่นแปลง 
 
สรุปในภาพรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ

กรรมการบริหารความเสีย่งที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นวา่บริษัทฯ ด าเนินการบริหารความ
เสีย่งได้ครอบคลมุกบัปัจจยัเสีย่งต่างๆ รวมทัง้ความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ (เช่น การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (โค
วิด-19) มีการก ากบั ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่เปา้หมายขององค์กรอยา่งตอ่เนื่อง 
และมีการจดัการความเสีย่งระดบัองค์กรอยา่งมีประสทิธิผล  

 
                    
 
 
                 (นายสริศ พฒันะเมลอืง) 
         ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 


