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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ                                                                     
ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท 
เม่ือเปรียบเทียบจากปีที่ผา่นมา อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยชะลอตัวลดลง เน่ืองจากยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้า 
ลดลงจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เพราะสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ท าให้ยอด
สง่ออกรถยนต์ลดลง อีกทัง้ผู้ประกอบการมีความกงัวลต่อต้นทนุการผลิตที่มีแนวโน้มปรับตัวสงูขึน้ ความผันผวนของ
ค่าเงินบาทที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการสง่ออก ซึ่งสง่ผลกระทบกบัการผลิตรถยนต์
ในประเทศไทยที่ลดลง เม่ือเทียบจากปี 2561 จึงท าให้อตุสาหกรรมผลิตชิน้สว่นยานยนต์ชะลอตัวตามไปด้วย อย่างไร
กต็ามบริษัทยงัคงรักษาสว่นแบง่การตลาดส าหรับสายควบคุมสงูเป็นอนัดับหนึ่งของภมิูภาคอาเซียน โดยมีลูกค้าเป็น
กลุม่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชัน้น า รวมทัง้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ให้เป็นผู้ผลิต
และออกแบบสายควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ  ที่จะเกิดขึน้ทัง้ในไทยและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง  และจากความท้า
ทายในอตุสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไมว่่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีหรือการ
เปล่ียนแปลงตามระบบเศรษฐกิจ บริษัทตระหนักถงึความจ าเป็นในการขยายขีดความสามารถ พัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานควบคู่กบัการท างานวิจัยและพัฒนา คิดค้นโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ือช่วยลดต้นทนุอยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยยงัคงรักษาคุณภาพเช่นเดิม และสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ พร้อมกบัจัดการถา่ยทอดและแลกเปล่ียนองค์ความรู้ทัง้ภายในและระหว่างองค์กรและคู่ค้าทาง
ธุรกิจ เพ่ือพัฒนาไปสูค่วามส าเร็จร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
 
1.1 วสัิยทัศน์และภารกจิ 

 

วสัิยทัศน์  
 เป็นผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ระดับโลก 
ภารกจิ 
 ด้านการตลาด – มุง่สูต่ลาดโลก 

 การวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ – มุง่สูก่ารเป็นผู้ออกแบบระดับโลก 

 ด้านองค์กร – มุง่สูค่วามเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 

 ด้านผลิตภณัฑ์ – พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลก 
 

ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนมุติัวิสยัทศัน์และภารกิจของบริษัททกุรอบปีบญัชีของบริษัท   
 
ส าหรับปี 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 ประชุมเม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2561  เห็นควรให้คง
วิสยัทศัน์และภารกิจดังเดิม  
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญ 

ประวัติความเป็นมาของธุรกจิ 
บริษัทเดิมมีช่ือว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จ ากดั กอ่ตัง้ขึน้เม่ือวันที่ 12 มิถนุายน 2521 โดยผู้กอ่ตัง้หลัก 
2 ทา่น คือนายสรรเสริญ จุฬางกรู และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจ านวน 4 ล้าน
บาท  
 

ต่อมาได้ร่วมทนุกบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่
ที่สดุรายหนึ่งของโลก  
 

ในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปล่ียนช่ือเป็น บริษัท  
ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) แต่สดัสว่นผู้ถือหุ้นยงัคงเดิม 
 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 
ปี กิจกรรม 

2560 -  ได้รับรางวัลการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภยัของชมรมความร่วมมือโตโยต้า 
ประจ าปี 2560 ในการประชุม The 11st TCC Safety Activity 2016 Final Conference โดยได้รับความไว้วางใจจาก
ชมรมความร่วมมือโตโยต้าให้เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าและตรวจประเมิน ให้บริษัทในกลุ่ม Supplier 
ปฏิบติัตามมาตรฐานสากลและข้อก าหนดลกูค้าอยา่งเคร่งครัด เพ่ือเป็นการปรับปรุงแก้ไขพืน้ที่ปฏิบติังานให้เกิดความ
ปลอดภยัสงูสดุกบัพนักงาน 

-  ได้รับรางวัลในหวัข้อ การจัดสง่ดีเย่ียมส าหรับกลุม่ Spare Part จากบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
-  ได้รับรางวัลในหวัข้อ คุณภาพดีเย่ียม จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
-  ได้รับการรับรองอตุสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวัฒนธรรมสีเขียว 
(Green Culture) คือการที่ทกุคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจท างานอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมในทุกด้านของ
การประกอบกิจการ จนกลายเป็นสว่นหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

-  ได้รับรางวัลคุณภาพดีเย่ียม ประจ าปี 2560 จากบริษัท นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
-  ได้รับรางวัลหุ้นยัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจ าปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 
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ปี กิจกรรม 
2561 -  ได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดย 

CFO เป็นการจัดท าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรในภาคอตุสาหกรรม (35 บริษัทเทา่นัน้)  ยกระดับบริษัทฯ ขึน้สู่ระดับ
แนวหน้าด้านส่ิงแวดล้อมอยา่งมีประสิทธิภาพ   

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

-  ได้รับรางวัลหุ้นยัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจ าปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

- -  ได้รับประกาศนียบตัร “2018 TCC Risk Management  Activity” จากบริษัท โตโยต้า ไดฮัทส ุแอนด์ เอน็จิเนียร่ิง 
      เมน ูแฟคเจอร่ิง จ ากดั 

- ได้รับประกาศนียบตัร “2018 TCC SAFETY  Activity” ชมรมความร่วมมือโตโยต้า ที่ด าเนินกิจกรรมโดยบริษัท โต
โยต้า ไดฮัทส ุเอน็จิเนียร่ิง แอนด์ เมนแูฟคเจอร่ิง จ ากัด เพ่ือขอบคุณที่บริษัทฯ เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาแก่ Supplier ท่ี
ด าเนินกิจกรรมของชมรมความร่วมมือโตโยต้า 

2562 - ได้รับรางวัล Supplier Quality Excellence Award จาก ลกูค้า General Motors (Thailand) Ltd. 
- ได้รับรางวัล TCC QA Improvement Activity Certificate จากลกูค้า Toyota Motors (Thailand) Ltd. 
- ได้รับรางวัล The Gold Supplier Award จาก ลกูค้า  Adient & Summit Corporation Ltd. 
- ได้รับรางวัล การพัฒนาและลดต้นทนุโลจิสติกส์ ประจ าปี 2562 จากกองโลจิสติกส์ กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม  
- ได้รับรางวัล Excellence in Quality Award 2019 จาก Honda R&D Southeast Asia Co., Ltd 
- ได้รับประกาศนียบตัรและโลเ่กียรติยศในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจ าปี 2562 เพ่ือเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบการที่เป็นตัวอยา่งที่ดี ในการบริหารจัดการและลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ   

- ได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ( อบก.) 
โดย  CFO  เป็นการจัดท าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรในภาคอตุสาหกรรมยกระดับบริษัท ขึน้สูร่ะดับแนวหน้าด้าน
ส่ิงแวดล้อมอยา่งมีประสิทธิภาพแบบต่อเน่ือง 

- ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015 (3rd Re-certificate) เพ่ือแสดง
เจตนารมณ์ของบริษัท ที่มีความมุง่มัน่ในการบริหารจัดการและแสดงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมอยา่งต่อเน่ือง 

- ได้รับรางวัลหุ้นยัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจ าปี 2562 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย 

- ได้รับการรับรอง การต่ออายกุารเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ครัง้ที่ 2 
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6% 
 

กลุม่จุฬางกรู 
 

กลุม่พัฒนะเมลือง 
 

อื่นๆ 
 

ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น 
 

94% 
 

41.77% 12.03% 19.26%  26.94% 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
    

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้หมด 3 กลุม่ ได้แก ่กลุ่มจุฬางกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนะเมลือง 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมใน : ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กนัยายน 2562 ทัง้สามกลุม่มีการถือหุ้น
ในบริษัทรวมเป็นจ านวน 209,774,300 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80.74 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของ
บริษัท 
 
บริษัทมีการซือ้วัตถดิุบและชิน้สว่นประกอบบางประเภทจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น ในกรณีที่ไมส่ามารถจัดหาจาก
แหลง่จ าหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไมคุ่้ มที่จะผลิตเอง โดยในปี 2562 มียอดการ
สัง่ซือ้อยูท่ี่ 227 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 9% ของยอดการสัง่ซือ้ทัง้หมด 
 
และบริษัทมีการท ารายการซือ้ขายกบับริษัทซึ่งมีความสมัพันธ์กนัจ านวน 17 บริษัท โดยบริษัทต่างๆ ดังกล่าวมี
กลุม่จุฬางกรู และกลุม่พัฒนะเมลืองเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในปี 2562 มียอดการสัง่ซือ้อยู่ที่ 463 ล้านบาทต่อ
ปี หรือคิดเป็น 19% ของยอดการสัง่ซือ้ทัง้หมด 
 
อยา่งไรกดี็ รายการซือ้ขายทัง้หมดเป็นการซือ้ขายตามธุรกิจปกติ มีหลกัฐานการเปรียบเทียบราคา ราคาขายเป็น
ราคาตลาดที่เป็นธรรม มีเง่ือนไขทางการค้าและวิธีการช าระเงินตามปกติเช่นเดียวกับการซือ้ขายกับผู้ผลิตอื่นๆ   
และไมมี่ข้อสญัญาบงัคับว่าจะต้องซือ้ขายกบักลุม่ธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทา่นัน้ 
 

1.5 เป้าหมายในการด าเนนิธุรกจิ 
บริษัทมีเปา้หมายหลกัที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ในระดับโลก ซึ่งบริษัทตระหนักว่าปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บริษัทสามารถบรรลเุปา้หมายดังกล่าวได้ บริษัท
จะต้องด าเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ควบคุมกระบวนการและต้นทนุการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดสง่ผลิตภณัฑ์ ตลอดจนการสร้างช่องทางการตลาดใหม ่ควบคู่กบัการเพ่ิมความสมัพันธ์ที่ดีกบับริษัทผู้ผลิต
รถยนต์ทัง้ในและต่างประเทศให้มากย่ิงขึน้  สว่นการรักษาและปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรง

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากดั (มหาชน) 
ทนุช าระแล้ว 259.80 ล้านบาท 

บริษัท ไฮเลก็ซ์ เวียดนาม จ ากดั 
ทนุช าระแล้ว 11.15 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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ตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์นัน้  บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตให้ทันสมัย
อยูเ่สมอ เพ่ือผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากลและสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้า มีการพัฒนาสายการผลิต
ไปสูร่ะบบอตัโนมติั ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและลดจ านวนแรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถงึระบบงานอื่นๆ 
เช่น ระบบคลงัสินค้า ระบบการขนสง่ ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  อีกปัจจัยที่
ส าคัญส าหรับผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์คือการวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณท์ บริษัทได้ร่วมออกแบบและ
แก้ปัญหาผลิตภณัฑ์ร่วมกบัผู้ผลิตรถยนต์ทัง้ในและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้เข้าร่วมโครงการวิจัยกับ
สถาบนัการศึกษาชัน้น าของประเทศไทย ในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิศวกรรมโดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ามาพัฒนา พร้อมทัง้คิดค้นผลิตภณัฑ์ใหมเ่พ่ือให้สอดคล้องกบัธุรกิจยานยนต์ในปัจจุบนัและเป็นการสาน
ต่อวิสยัทศัน์ “เป็นผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ระดับโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ตามหลักการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีพร้อมตระหนักถงึความยัง่ยืนของทกุภาคสว่นตลอดไป 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ                                                                         
โครงสร้างรายได้แยกตามผลติภัณฑ์  
บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัคู่ค้าทัง้ภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัท
แยกตามผลิตภณัฑ์ในช่วงปี 2560 – 2562 ได้ดังตารางต่อไปนี ้ 

สายผลติภัณฑ์ 

2560 2561 2562 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

รายได้จากการขายในประเทศ 2,771 94 2,986 95 2,912 95 
- สายควบคุมรถยนต์ 2,018 69 2,171 69 2,096 68 
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์  364 12 396 13 422 14 
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 389 13 411 13 391 13 
- อื่นๆ - - 8 0 3 0 
รายได้จากการขายต่างประเทศ 135 5 121 4 134 4 
- สายควบคุมรถยนต์ 8 0 8 0 39 1 
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์  - - - - - - 
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ - - - - - - 
- อื่นๆ 127 4 113 4 95 3 
รายได้อ่ืน       
- อื่นๆ 33 1 33 1 25 1 

รวมรายได้ 2,939 100 3,140 100 3,071 100 
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ผลติภัณฑ์ของบริษัท 
ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัทสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
1)  สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย 

-  สายควบคุมระบบต่างๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า-หลงั  
 สายสตาร์ทเคร่ืองยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น  
- สายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลัช  สาย
วัดรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น 

2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก ่ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์  แบบใช้
สายควบคุมส าหรับรถยนต์ทกุประเภท 

 

การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 
บริษัทท าการผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือท างด้านเทคนิค (License and Technical 
Assistance Agreement) ระหว่างบริษัทกบัไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุม
ส าหรับยานยนต์ชัน้น าของประเทศญ่ีปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
 
ปัจจุบนับริษัทตัง้โรงงานและส านักงานใหญ่เพ่ือด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัททัง้ 2 ประเภท อยู่ที่ เลขที่ 
700/737 หมู ่1 ต าบลพานทอง อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบรีุ มีพืน้ที่ 50 ไร่ 56 ตารางวา (ประมาณ 80,224 ตาราง
เมตร) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

พืน้ท่ีใช้ในการผลติ จัดเกบ็และจัดส่งสนิค้า (เดิม) พืน้ท่ี (ตารางเมตร) 

สว่นการผลิตสายควบคุม 
   - สายควบคุมรถยนต์ 
   - สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

 
4,821 
1,934 

สว่นการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 1,404 
พืน้ที่จัดเกบ็และจัดสง่สินค้า 8,640 
พืน้ที่ใช้สอยร่วม 12,001 

รวม 28,800 
 

พืน้ท่ีอ่ืนๆ (เดิม) พืน้ท่ี (ตารางเมตร) 

พืน้ที่ซ่อมบ ารุง 3,584 

พืน้ที่ส านักงานและโรงอาหาร 10,200 
รวม 13,784 
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พืน้ท่ีใช้ในการผลติ จัดเกบ็และจัดส่งสนิค้า (ใหม่) พืน้ท่ี (ตารางเมตร) 

สว่นการผลิตสายควบคุม 
   - สายควบคุมรถยนต์ 
   - สายควบคุมรถจักรยานยนต์ 

 
7,503 
2,236 

สว่นการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 2,052 

สว่นการจัดเตรียมชิน้สว่นการผลิต 8,525 
พืน้ที่จัดเกบ็และจัดสง่สินค้า 11,574 

พืน้ที่ใช้สอยร่วม  8,958 

พืน้ที่ Free  Area 8,542 

พืน้ที่ Loading  Area  1,010 
รวม 50,400 

 
2.1 ลักษณะผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑ์ของบริษัท สามารถแบง่ออกได้เป็น  2 ประเภท คือ 
1. สายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (Control Cable) 
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) 

 

บริษัทท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตชิน้ส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement 
Equipment Manufacturer) เพ่ือสง่ให้แกโ่รงงานประกอบของลกูค้า ผู้ผลิตชิน้ส่วน และศูนย์อะไหล่ ซึ่งได้แก ่
ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึบริษัทต่างๆ ในเครือของไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น 
โดยรายละเอียดผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีดังนี ้

 

1. สายควบคุม (Control Cable) 
บริษัทท าการผลิตสายควบคุมทัง้ที่ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็นอุปกรณ์ที่มี
ความส าคัญมาก เน่ืองจากเป็นอปุกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
อาทิเช่น ระบบเบรค ระบบสตาร์ทเค ร่ืองยนต์ ระบบเกียร์  และระบบคลัช  เป็นต้น บริษัทมียอดขาย
สายควบคุมในปี 2562 คิดเป็นสดัสว่นประมาณ ร้อยละ 83 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศ
ร้อยละ 98.47 และเป็นการขายต่างประเทศร้อยละ 1.53 ของยอดขายรวมของสายควบคุม ทัง้ นี ้
รายละเอียดของผลิตภณัฑ์สายควบคุมของบริษัทมีดังนี ้

 

สายควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable) 
บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั่งสว่นบคุคล รถบรรทกุ (กระบะ) ขนาด 1 ตัน ซึ่ง
โดยเฉล่ียแล้วในรถยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8-16 ประเภท ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของระบบ
ต่างๆ ในรถยนต์ เช่น เคร่ืองยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทัง้นี ้บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ในรถยนต์ได้ทุกๆ 
ประเภท 
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ภาพสายควบคุมหลกัของรถยนต์ที่บริษัทผลิต  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

นอกจากสายควบคุมดังแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยงัสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ควบคุมระบบอื่นๆ 
ของรถยนต์  อาทิ  สายโช้ค  สายปรับเบาะที่นั่ ง  สายล็อคประตู  สายควบคุมกระจกมองข้าง  สาย
เคร่ืองปรับอากาศ และสายไมล์/วัดความเร็ว สายเข็มขัดนิรภยั  สายประตูท้าย  เป็นต้น 

 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่นมา บริษัทมียอดการจ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์ ดังนี  ้

หน่วย : ล้านบาท 
 2560 2561 2562 

ในประเทศ 2,018 2,171 2,096 

ต่างประเทศ 8 8 39 
รวม 2,026 2,179 2,135 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 9 8 -2 
 

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) 
บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ญ่ีปุ่นทกุประเภท ซึ่งโดยเฉล่ียแล้วในรถจักรยานยนต์ 1 
คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8 ประเภทซึ่งท าหน้าที่ควบคุมการท างานของระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ 
เช่น เคร่ืองยนต์ เกียร์ คลชั ฯลฯ ทัง้นี ้บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ในรถจักรยานยนต์ได้ทกุประเภท 

 

ภาพสายควบคุมหลกัของรถจักรยานยนต์ที่บริษัทผลิต 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

 

- 9 - 
 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่นมา บริษัทมียอดการจ าหน่ายสายควบคุมรถจักรยานยนต์  ดังนี ้
      หน่วย : ล้านบาท 

 2560 2561 2562 
ในประเทศ 364 396 422 
ต่างประเทศ 0 0 0 

รวม 364 396 422 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 12 9 7 

 
2.  ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอปุกรณ์ที่ใช้ในการเปิด  - ปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยเป็น
ผลิตภณัฑ์ที่บริษัทให้ความส าคัญในการท าตลาด เน่ืองจากสามารถใช้ได้กับรถทุกชนิดและทุกขนาด 
บริษัทมียอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในปี 2562 คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ  13 ของ
ยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศเกือบทัง้หมด 

 

แผนภาพแสดงชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุม 
 

 
 

 
  
 
 
 

 
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่นมา บริษัทมียอดการจ าหน่ายสายควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 
 2560 2561 2562 

ในประเทศ 389 411 391 

ต่างประเทศ 0 0 0 
รวม 389 411 391 

อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 7 6 -5 
 

สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

การออกแบบรถยนต์ในปัจจุบนัได้เปล่ียนแปลงและพัฒนาไปสูร่ะบบไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลาย สายควบคุมก็
เป็นหนึ่งในอปุกรณ์ชิน้สว่นที่ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกนั โดยในอดีตสายควบคุมจะเป็นระบบจักรกล 
(Mechanic) แต่ปัจจุบนัรถยนต์รุ่นใหม่ๆ  จะถกูออกแบบโดยใช้ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic) ซึ่งมีข้อดีกว่า
ระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดขัน้ตอนการประกอบสายควบคุม ระบบการควบคุมมีความแมน่ย ามากขึน้ แต่

X-arm Types Arm and Sector Types Cable and Drum Types 
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ในทางกลบักนักมี็ข้อเสียที่ตามมา เช่น ต้องเพ่ิมการติดตัง้สายไฟและสายสญัญาณจ านวนมาก และแม้ว่าใน
แง่การพัฒนาและภาพลกัษณ์ของรถยนต์จะดูทนัสมยัและซับซ้อนย่ิงขึน้  แต่ต้นทุนราคาและปัญหาทางด้าน
เทคนิคกย็งัเป็นปัจจัยที่ท าให้การเลือกใช้สายควบคุมแบบเดิมยงัเป็นทางเลือกที่ผู้ผลิตสว่นใหญ่คงนิยมอยู่ 

 
2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
ก) นโยบายการตลาด 
 เพ่ิมสว่นแบง่การตลาดทัง้ในและต่างประเทศ 
 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เพ่ือรักษาผลก าไรตามเปา้หมายของบริษัท 
    ปรับลดต้นทนุการผลิตเพ่ือรองรับการแข่งขันและเพ่ิมความสามารถทางด้านการขาย 
 รักษาความพึงพอใจลกูค้าให้อยูใ่นระดับสงูสดุทัง้ในด้านราคา การบริการ คุณภาพและจัดสง่  

 
2.2.1  กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทได้ด าเนินธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 41 ปี และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 23 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้า
มาอยา่งต่อเน่ือง โดยในการด าเนินงานที่ผา่นมาบริษัทมีกลยทุธ์ทางการตลาดที่ส าคัญ ดังนี  ้
 

1) มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชงิรุก 
บริษัทยงัคงให้ความส าคัญกบัผลิตภณัฑ์หลกัในสว่นของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และราง
กระจกหลงัรถกระบะ และได้พยายามเพ่ิมสว่นแบง่ทางการตลาดให้มากขึน้เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ฐานการตลาดที่มีอยู ่โดยจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์พบว่า ผู้ผลิตรถยนต์ชัน้น าหลายรายเร่ิมใช้
ระบบสายเคเบิลส าหรับชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในรถรุ่นใหม่มากขึน้ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า และปรับปรุงคุณภาพให้ดีย่ิงขึน้ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความส าเร็จในการ
ขยายสว่นแบง่ตลาดจากหลายโครงการ  
 
อยา่งไรกต็าม แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งจะเปล่ียนมาใช้ระบบไฟฟ้า ในการควบคุมการท างานใน
รถยนต์มากขึน้ จะสง่ผลให้ตลาดกลุม่ผลิตภณัฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ 
สายเบรค สายเกียร์ สายเปิดฝาถงัน า้มนั และอ่ืนๆ ซึ่งรถยนต์บางค่ายได้เร่ิมปรับเปล่ียนดีไซน์ไปแล้วในรุ่น
ปัจจุบนั และรุ่นใหมท่ี่ก าลงัจะเปิดตัวในอนาคต เพ่ือตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปล่ียนไป ในปี 2562 ท่ี
ผา่นมา บริษัทได้เพ่ิมขีดความสามารถทางทีมวิศวกรเพ่ือท าการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึน้ ทัง้ใน
สว่นของกลุม่วิศวกรออกแบบภายใน และ ร่วมกับสถาบันผู้ช านาญการในด้านต่างๆ เพ่ือขยายกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า    รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power 
Slide Door), ชุดประตูหลงัไฟฟ้า (Power Lift Gate) และรางยกกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ประกอบส าเร็จ
กับชุดประตู (Integrated Window Regulator or Door Module) เพ่ือพัฒนาการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์
อื่นๆ (Auto parts) ที่ใช้ประกอบในรถยนต์ซึ่งไมไ่ด้เก่ียวข้องเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมสายเคเบิลและชุด
รางกระจก 
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โดยในปี 2563 นี ้ทางบริษัทได้ก าหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายสดัสว่นทางการตลาดเพ่ิมขึน้ใน
สว่นของกลุม่ผลิตภณัฑ์ชุดควบคุมรางกระจก ส าหรับลกูค้า Honda ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทมีสัดส่วนทาง
การตลาดในกลุม่ผลิตภณัฑ์ดังกลา่ว เพียง 50% ดังนัน้นโยบายหลกัในปี 2563 ทางบริษัทจะเพ่ิมสัดส่วน
ทางการตลาดให้มากขึน้ในกลุม่ผลิตภณัฑ์ชุดควบคุมรางกระจก   
 

2) มุ่งเน้นการผลติผลติภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ 
แม้บริษัทจะมีกิจกรรมลดต้นทนุโดยการวิเคราะห์คุณค่าทางวิศวกรรม (VA/VE หรือ Value Analyses/ 
Value Engineering) แต่บริษัทก็ตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด จากเหตุผลดังกลา่ว บริษัทจึงท าการพัฒนาคุณภาพการผลิตมาโดยตลอด การที่บริษัทสามารถ
รักษามาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพอยา่งสม ่าเสมอ จึงท าให้การผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีของ
เสียระหว่างการผลิตน้อย ซึ่งสง่ผลให้บริษัทมีต้นทนุการผลิตที่ต ่าลงด้วย 
 

3) มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้า 
บริษัทให้ความส าคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นหลักการบริการลูกค้าสัมพันธ์ 
(Customer Relation Management : CRM) ด้วยการศึกษาความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน เช่น 
คุณภาพ ราคา และการสง่มอบ (Quality, Cost, Delivery) เพ่ือบริหารจัดการให้สอดคล้องและตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งมีสมัพันธภาพที่ดีต่อกนั โดยมีการก าหนดระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ไว้เป็นเปา้หมายขององค์กร พร้อมทัง้น ามาวิเคราะห์และก าหนดแผนการปรับปรุงร่วมกนั เพ่ือสร้างความ
พึงพอใจสงูสดุให้แกล่กูค้า อีกทัง้ยงัได้ก าหนดแผนการออกเย่ียมพบลกูค้าเพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆ และ
น าข้อเสนอแนะของลกูค้ามาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เ ก่ียวข้องกับ
อตุสาหกรรมยานยนต์อยา่งสม ่าเสมอ นอกจากนีบ้ริษัทยังได้ส่งพนักงานไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพ่ือให้พนักงานเข้าใจความต้องการและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกบัความต้องการของลกูค้าได้ ซึ่งการร่วมมือเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการช่วยสร้าง
ความสมัพันธ์อนัดีกบัลกูค้าและเพ่ิมโอกาสในการขายผลิตภณัฑ์ของบริษัทต่อไป 
 

4) การจัดส่งผลติภัณฑ์ได้ตรงต่อเวลา 
การจัดสง่ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการเป็นปัจจัยที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์  ซึ่ง บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดสง่ผลิตภณัฑ์อยา่งต่อเน่ือง โดยนอกจากจะน าระบบ Toyota 
Production System (TPS) ซึ่งเป็นระบบที่คิดค้นโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น มาใช้ในกระบวนการ
ผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต โดยบริษัทมีนโยบายสนับสนนุการลงทนุในโครงการต่างๆที่จ ะเป็น
การยกระดับมาตรฐานการบริการโดยเฉพาะ เพ่ือลดข้อผิดพลาดด้านการจัดส่งและเพ่ิมการจัดส่งตรง
เวลา อาทิ การเพ่ิมจุดตรวจสอบด้านคุณภาพกอ่นสง่งาน เพ่ือปอ้งกนัปัญหาหลุดรอดไปที่ลูกค้า รวมถึง
การน าเอา WMS (Warehouse Management System) และระบบ Barcode มาใช้ในการจัดสง่    

 
5) มีพันธมติรทางธุรกจิท่ีเป็นท่ียอมรับ 

การที่บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ
เช่น ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น การท าสญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และยงัมีผู้ผลิต
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ชิน้ส่วนประกอบรายย่อยทัง้ในและต่างประเทศที่ใ ห้การสนับสนุน ท า ให้สามารถผลิตชิน้ส่วนที่ มี
คุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้บริษัทได้รับการยอมรับในด้าน
มาตรฐานและคุณภาพของผลิตภณัฑ์จากลกูค้าตลอดมา 

 
6) กลยุทธ์ด้านการก าหนดราคา 

ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทัง้ในประเทศและต่างประเทศนัน้ ท าให้บริษัทต้องท าการควบคุมต้นทุนการ
ผลิตให้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยการใช้ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
 
ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้มีการลดต้นทุนทัง้จากกิจกรรมภายใน โดยการจัดกิจกรรม Kaizen, VA/VE, 
Monozukuri กบัทกุสว่นงานอยา่งต่อเน่ืองทกุปี รวมถึงการท ากิจกรรมต้นทุนร่วมกับผู้ผลิตชิน้ส่วนให้มี
ความสามารถที่จะด าเนินการด้วยต้นทนุต ่า มีคุณภาพตรงตามมาตราฐาน  เพ่ือให้ได้ราคาที่เหมาะสม
และสามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ที่เป็นไปตามความคาดหวังของ
ลกูค้าและสามารถแข่งขันกบัคู่แข่งได้ 
 

7) กลยุทธ์การพัฒนาชิน้ส่วนภายในประเทศ (Local Parts) 
บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาผู้ผลิตชิน้ส่วนในประเทศให้มากขึน้ เพ่ือที่จะลดการสั่งซือ้วัตถุดิบน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้ต้นทนุต ่ าลง และบริษัทยังมีความยืดหยุ่นในการใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการ
แข่งขัน และการวางแผนผลิตชิน้ส่วนรุ่นใหม่ๆ ในระยะยาว รวมทัง้จะช่วยลดความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปล่ียนด้วย อีกประการหนึ่งการได้ศึกษาข้อมลูของคู่แข่งและท าการวิเคราะห์การเปรียบเทียบราคา
จะช่วยเพ่ิมการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันได้   

 
2.2.2  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ในปี 2562 บริษัทมียอดขายรวมทัง้สิน้จ านวน 3,046 ล้านบาท โดยเม่ือแบง่สดัสว่นยอดขายแยกตามย่ีห้อ
ของลกูค้า (รวมยอดขายให้แกศู่นย์อะไหลข่องผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย) จะสามารถ
แบง่ได้ตามแผนภมิูวงกลมดังนี ้ 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดังนี  ้
1.  ผู้ผลติ 

กลุม่ลกูค้าผู้ผลิตรถยนต์ 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในปี 2562 กลุม่ยานยนต์มัน่ใจว่าเปา้หมายการผลิตรถยนต์ของ
ประเทศไทยจะมีปริมาณ 2 ล้านคัน เน่ืองจากทิศทางยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในปี 2562 คาดว่าจะใกล้เคียงกับปี
กอ่นจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศทัง้การลงทุนของภาครัฐ การช่วยเหลือผู้ มีรายได้น้อย การท่องเที่ยว รายได้
เกษตรกร รวมทัง้การลงทนุภาคเอกชนที่เกิดความมัน่ใจในเร่ืองความมัน่คงของประเทศ สะท้อนจากดัชนีความเช่ือมั่น
ของผู้บริโภค และภาคอตุสาหกรรมที่ดีขึน้อยา่งต่อเน่ือง สว่นการผลิตเพ่ือสง่ออกปีนีน้่าจะลดลงกว่าปีที่ผา่นมาเน่ืองจาก
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ และผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา  
 

ทางบริษัทยงัคงตัง้เปา้ที่จะเพ่ิมยอดขายอยา่งต่อเน่ือง โดยยังมุ่งเน้นที่จะขยายตลาดส าหรับธุรกิจผลิตสายควบคุม
รถยนต์ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และต่อยอดธุรกิจเพ่ิมจากผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ที่ทางบริษัทก าลังพัฒนา เช่น 
ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door), ชุดเปิดประตูหลงัไฟฟ้า (Power Lift Gate), ชิน้ส่วนยานยนต์ และชุดช่วย
เปิดฝาท้ายรถกระบะ (Tail gate assist.) ที่จะเร่ิมขายให้กลุม่ลกูค้า ค่ายรถยนต์นิสสนัมอเตอร์และมิตซูบิชิมอเตอร์ โดย
กลุม่ลกูค้าเปา้หมายยงัคงเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชัน้น าต่างๆ ได้แก ่บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ ากัด , 
บริษัท นิสสนัมอเตอร์ ไทยแลนด์ จ ากดั, บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ไทยแลนด์ จ ากัด และบริษัท ฟอร์ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ 
จ ากดั เป็นต้น ซึ่งลกูค้าดังกลา่วเป็นลกูค้าของบริษัทมาเป็นเวลานาน และมีนโยบายในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการ
ผลิตทัง้ส าหรับรถยนต์นั่งในกลุม่อีโคคาร์ รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ และรถเพ่ือการพาณิชย์  โดยในปีนีย้ังมีแผนที่จะ
เปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆ  อีกหลายรุ่น เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑ์และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้ทกุกลุม่ ท าให้มีโอกาสในการขยายสดัสว่นการขายเพ่ิมขึน้ 
นอกจากนี ้โอกาสขยายตลาดจากกลุม่ผู้ผลิตจากค่ายยโุรปและค่ายรถจากประเทศจีนยังคงมีอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก
หลายค่าย อาทิ บีเอมดับบลิวและเอมจี มอเตอร์ ได้ก าหนดนโยบายที่จะเพ่ิมสัดส่วนในการจัดหาชิน้ส่วนจากภูมิภาค
เอเชียและจากประเทศไทย ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพในการผลิตและสง่ออกชิน้สว่นยานยนต์สูงในภูมิภาคนี ้จึง
ท าให้บริษัทมีโอกาสในการขยายตลาดทัง้ในประเทศและสง่ออกไปยงัต่างประเทศมากขึน้ด้วย 

 
ผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นลกูค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตัง้แต่ปี 2558 – 2562) มีดังนี ้

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ รุ่นรถยนต์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Lancer EX, Mirage, Atttrage 
 
- D-Max,  MU-X, Truck N*Series (VL01) & F*Series (VD00) 
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- Teana, Navara, March, Almera, Sylphy, Pulsa, Note, Kick, X-Trail , 

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

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

 
กลุม่ลกูค้าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ 
ตลาดรถจักรยานยนต์ในปี 2562 โดยสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขประมาณการการผลิต
รถจักรยานยนต์ของสมาชิกกลุม่ฯ อยูท่ี่ 2,140,000 คัน มากกว่าปี 2561 ซึ่งมีจ านวน 2,063,076 คัน เพ่ิมขึน้ 76,924 คัน 
คิดเป็นร้อยละ 3.73 โดยแบง่เป็นการผลิตเพ่ือการส่งออกประมาณ 360,000 คัน เท่ากับร้อยละ 17 ของยอดการผลิต
ทัง้หมด และผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศประมาณ 1,780,000 คัน  เทา่กบัร้อยละ 83 เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.21 ซึ่งส่วนแบ่ง
การตลาดของตลาดรถจักรยานยนต์ ได้แก ่ไทยฮอนด้า ร้อยละ 80 ยามาฮ่า ร้อยละ14 ไทยซูซุกิ ร้อยละ 1 คาวาซากิ ร้อย
ละ 1 และอ่ืนๆ อีกร้อยละ 4  
 
บริษัทมีรายได้จากลกูค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั คิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดขายรวม
บริษัท เพ่ิมขึน้จากปีที่ผา่นมา 1% และในปี 2563 บริษัทไทยฮอนด้าตัง้เปา้ที่จะเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม ่ เพ่ือเพ่ิม
สว่นแบง่ตลาดในประเทศอยา่งต่อเน่ือง ซึ่งท าให้ทางบริษัทมีโอกาสทางการขายมากขึน้ด้วย อยา่งไรกต็ามบริษัทมี
นโยบายเพ่ิมสว่นแบง่ตลาดจากลกูค้าเดิมและขยายฐานลกูค้าใหมเ่พ่ิมมากขึน้   
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ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่เป็นลกูค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตัง้แต่ปี 2558 - 2562) มีดังนี ้
บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์  รุ่นรถจักรยานยนต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 

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

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

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

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

MonkeyRK-125, Mini Classic, Infinity 

 
2.  ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์  
 กลุม่ลกูค้าศูนย์อะไหลร่ถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นลกูค้าต่อเน่ืองจากกลุม่ลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

เน่ืองจากเป็นสว่นของการบริการอะไหลแ่ละซ่อมบ ารุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย การขยายตัวของ
ลกูค้ากลุม่นีจ้ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบักลุม่ลกูค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

 
 บริษัทมีทีมการตลาดที่มีประสบการณ์ในการขายโดยตรงและมีการบริการหลังการขายเป็นของตนเอง  โดยเจ้าหน้าที่

การตลาดของบริษัทจะท าการหารายช่ือและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  ซึ่งมีทัง้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทในเครือและ
กลุม่เปา้หมายใหม ่ จากนัน้จะสง่ทีมการตลาดซึ่งมีความเช่ียวชาญและได้รับการอบรมในเร่ืองผลิตภณัฑ์เป็นอยา่งดี  เข้า
ไปติดต่อโดยบริษัทได้เน้นถงึความส าคัญของบริการหลงัการขาย เจ้าหน้าที่การตลาดจะเข้าเย่ียมเยียนและพบปะกับ
ลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือรับทราบปัญหาและน าไปปรับปรุงการปฏิบติังานให้อยูใ่นระดับสงูสดุตามที่ลกูค้าคาดหวัง  

 
 2.2.3 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษัทมีช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ดังนี ้

 การจัดจ าหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM (Original 
Equipment Manufacturer) ให้แกผู่้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตาม
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แบบ (Specification) ที่ผู้ผลิตก าหนดไว้ในแต่ละรุ่นและท าสญัญากบัผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิต
แต่ละรุ่น  ซึ่งมีระยะเวลาการผลิตประมาณ 4 - 8 ปี ส าหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี ส าหรับรถจักรยานยนต์  

 การจัดจ าหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือชิน้สว่น (Components) ของ
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM ให้แก่ผู้ผลิตชิน้ส่วนรถยนต์
และ รถจักรยานยนต์ (Second Tier) เพ่ือผลิตเพ่ิมเติมกอ่นสง่ให้แกผู่้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ต่อไป โดยเป็นการผลิตตามค าสัง่ซือ้ของผู้ผลิตชิน้สว่นนัน้ๆ 

 การจัดจ าหน่ายชิน้สว่นอตุสาหกรรมยานยนต์ที่ทางบริษัทได้ท าการพัฒนาขึน้มาใหม่ในลักษณะ OEM 
Part ให้ทางผู้ผลิต โดยสามารถด าเนินการผลิตและจัดส่งให้ผู้ประกอบรถยนต์อย่างต่อเน่ืองตาม
ระยะเวลาการผลิตประมาณ 4 - 8 ปี ส าหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี ส าหรับรถจักรยานยนต์ 

 การจัดจ าหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ให้แกศู่นย์อะไหลข่องรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในลกัษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ช่องทางเดียวกัน
กบัการจัดจ าหน่ายในลกัษณะ OEM เน่ืองจากเป็นการจ าหน่ายให้แกศู่นย์บริการของผู้ผลิตรถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์แต่ละราย ทัง้นีจ้ะเป็นการจัดจ าหน่ายตามใบค าสัง่ซือ้เป็นครัง้ๆ ไป 

 

ในปัจจุบนั บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากับร้อยละ  95 ต่อร้อยละ 5 
โดย มีการสง่ออกไปยงัประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ญ่ีปุ่น จีน อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย 
บราซิล เมก็ซิโก สหรัฐอเมริกา อิตาลี รัสเซีย ฮังการี และ อียิปต์ 
 

ทัง้นี ้ในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แกผู่้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการ
คัดเลือกผู้ผลิตชิน้สว่นซึ่งจะเร่ิมตัง้แต่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดย
จะเปิดให้บริษัทผู้ผลิตชิน้สว่นเข้าร่วมเสนอราคาเพ่ือเป็นผู้ผลิตชิน้สว่น โดยการน าเสนอแบบและราคาของ
ชิน้สว่นส าหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นรุ่นๆ ไป  

  
2.2.4  ยอดการผลติปี 2562 และแนวโน้มการผลติปี 2563 

ปี 2562 
ภาพรวมของอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2562 คาดว่ายอดการผลิตโดยรวมอยู่ที่ 2 ล้านคัน แบ่งเป็น
ขายในประเทศ 1 ล้านคัน และสง่ออก 1 ล้านคัน ส าหรับยอดผลิตรถยนต์ตัง้แต่มกราคม - กนัยายน 2562 
มีจ านวนทัง้สิน้ 1,572,627 คัน ลดลง 1.96% ขณะที่ยอดขายรถยนต์ตัง้แต่เดือนมกราคม - กันยายน 
2562 มียอดขาย 757,674 คัน เพ่ิมขึน้ 2% สว่นตลาดสง่ออกเดือนมกราคม - กนัยายน 2562 ไทยส่งออก
รถยนต์ส าเร็จรูป 814,953 คัน ลดลงจากปี 2561 4.39% เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั หรือคิดเป็นมูลค่า
การสง่ออก 422,936.91 ล้านบาท ลดลง 6.2% ปัจจัยที่ท าให้ยอดการผลิต ยอดขาย และส่งออกลดลง 
เน่ืองจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ท าให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ขณะที่ปัจจัย
ภายในประเทศนัน้ เป็นผลมาจากสถานการณ์น า้ทว่มและความเข้มงวดที่มากขึน้ในการอนุมัติสินเช่ือ
รถยนต์ของสถาบนัการเงิน 
ปี 2563 
อตุสาหกรรมรถยนต์ของไทยในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 โดยมีการเปิดตัว
รถยนต์รุ่นใหมเ่พ่ือกระตุ้นตลาด ทัง้รถยนต์เคร่ืองยนต์สนัดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้า อาทิ Toyota (รุ่น 
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Collora, Camry, C-Seg SUV) Honda (รุ่น CRV, Accord, Civic, City) Nissan (รุ่น Note, Kick , Terra 
, Benz Pickup) ปิคอพัดัดแปลง และ MG (GS Crossover) เป็นต้น รวมถึงอุปสงค์เพ่ือต้องการเปล่ียน
รถยนต์ใหมข่องผู้บริโภคบางสว่นที่ซือ้รถยนต์ในโครงการรถคันแรกในช่วงปี 2555 - 2556 หลังรถยนต์มี
อาย ุ6 - 7 ปี  
  การสง่ออกรถยนต์ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวเลก็น้อย โดยมีปัจจัยหนนุจากการเร่งส่งออกรถอี
โคคาร์ตามเง่ือนไขสง่เสริมการลงทนุจาก BOI และการสง่ออกไปบางตลาดที่ยังเติบโตสูง ได้แก่ ตลาด
อาเซียนอานิสงส์จากเขตการค้าเสรีอาเซียน โดยเฉพาะตลาดเวียดนามหลังจากทางการได้ผ่อนคลาย
ความเข้มงวดการน าเข้ารถยนต์ลงบางสว่น และตลาดออสเตรเลียที่มีการปิดตัวของฐานการผลิตรถยนต์
ค่ายหลกั Toyota และ GM  
  อยา่งไรกต็าม สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ รวมทัง้การบังคับใช้มาตรฐานตรวจสอบ
รถยนต์ใหมท่ี่เข้มงวดขึน้ของสหภาพยุโรป และการออกกฎหมายจัดเก็บภาษี VAT ของประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง อาจเป็นอปุสรรคต่อการสง่ออกอยูบ้่าง 

ข)  สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม  
 ในปัจจุบนั ผู้ผลิตรถยนต์ใช้นโยบายจัดซือ้แบบ Global Sourcing ซึ่งจะเปรียบเทียบราคาชิน้ส่วนวัตถุดิบจาก

ผู้ผลิตในแหลง่ต่างๆ ทัว่โลก แม้ว่าจะท าให้มีโอกาสที่จะขายสินค้าได้มากขึน้ แต่กมี็โอกาสที่จะถูกคู่แข่งแย่งชิง
ลกูค้าได้ในเวลาเดียวกนั ในช่วง 2-3 ปีที่ผา่นมา ผู้ผลิตรถยนต์หลายค่ายด าเนินนโยบายการเปรียบเทียบราคา
เป็นกิจกรรมหลกั โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย จีนและอินเดีย โดยนอกจากจะเทียบราคา
ชิน้สว่นกบัรถรุ่นใหมท่ี่ก าลงัพัฒนา ยงัขยายผลมายงัรถยนต์รุ่นที่ผลิตอยูปั่จจุบนัเพ่ือท าให้ภาพรวมต้นทุนต ่ าลง
โดยเร็วที่สดุ ซึ่งท าให้ผู้ผลิตชิน้สว่นเข้าสูภ่าวะการแข่งขันด้านราคาที่มีความเปล่ียนแปลงรวดเร็ว มีความแตกต่าง
ด้านราคาค่อนข้างสงู และ หลากหลายปัจจัยจากคู่แข่งแต่ละประเทศ ผู้ผลิตชิน้ส่วนจึงต้องหาแนวทางในการ
พัฒนาต้นทนุการผลิตและการจัดหาวัตถดิุบให้ลดลงอยา่งรวดเร็วตามแนวโน้มของผู้ผลิตรถยนต์ รวมถึงการ
ปรับปรุงคุณภาพ ราคาและความสามารถในการผลิตของผู้ผลิตชิน้สว่นซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทด้วย  

 
 ศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์เป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต

ชิน้สว่นยานยนต์ โดยเฉพาะการได้ร่วมออกแบบผลิตภณัฑ์กบัผู้ผลิตรถยนต์ในระยะเร่ิมต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จะ
ท าให้ผู้ผลิตชิน้สว่นสามารถน าเสนอแนวทางการลดต้นทนุไปพร้อมๆกบัการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ รวมถึงการ
เลือกใช้วัตถดิุบที่มีในประเทศน าเสนอทางเลือกให้กบัลกูค้าในราคาที่ดีกว่า นอกจากนัน้ยังสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ในการน าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เปล่ียนจากระบบก าลังเป็น
ระบบไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  

 
อยา่งไรกต็ามในภาวะการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงความสามารถในการจัดสง่และการดูแลคุณภาพยงัคงเป็นส่ิง
ที่ผู้ผลิตรถยนต์ให้ความส าคัญ ตัวอยา่งเช่น การใช้ฐานการผลิตแหง่เดียวส าหรับสง่ชิน้ส่วนให้กับประเทศต่างๆ 
จะต้องควบคุมให้มีปริมาณสินค้าคงคลงัอยา่งเพียงพอ การบริหารการจัดส่งเพ่ือรองรับการผลิตแบบ Just-in-
time การปรับปรุงความสามารถในด้านภาษา ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคในการติดต่องานข้ามประเทศ และต้อง
ค านึงถงึกรณีมีการแก้ไขปรับปรุงด้านคุณภาพจะไมส่ามารถท าได้รวดเร็วเทา่กบัการจัดซือ้ภายในประเทศ  ดังนัน้
แม้ราคาของหลายประเทศจะต ่ากว่าของประเทศไทยแต่เม่ือพิจารณาปัจจัยดังกลา่วร่วมกัน พบว่าสินค้าที่ผลิต
จากประเทศไทยมีราคาสงูกว่าอินเดียและจีน แต่ราคาและคุณภาพยงัเป็นรองญ่ีปุ่น สว่นการที่ประเทศไทยตัง้อยู่



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

 

- 18 - 
 

ในจุดศูนย์กลางของอาเซียนถือเป็นข้อได้เปรียบ โดยผู้ผลิตรถยนต์สามารถใช้เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า
ภายในภมิูภาคได้ จึงเหน็ว่าส าหรับในกลุม่ประเทศอาเซียน อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยยงัมีความได้เปรียบในการ
แข่งขันและมีโอกาสขยายตลาดมากพอสมควร      
 

เปรียบเทียบคู่แข่งในภาพรวม 
จากภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้นขึน้อยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในด้านราคา บริษัทจะมุ่งการลดต้นทุน
และหาทางปรับปรุงราคาให้สามารถแข่งขันกบัคู่แข่งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ศึกษาสิทธิประโยชน์
ทางภาษี เพ่ือช่วยลดต้นทนุส าหรับชิน้สว่นที่ยงัคงต้องน าเข้าจากต่างประเทศอยู ่  
 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายและแข่งขันราคาบริษัทได้น าเอาความช านาญด้านวิศวกรในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
มีมาหลายปีเข้ามาใช้ในการน าเสนอและมีสว่นร่วมตัง้แต่เร่ิมต้นพัฒนารถรุ่นใหมไ่ปพร้อมๆ  กับลูกค้า ส าหรับรถ
รุ่นใหมท่ี่ก าลงัจะเปิดตัวในอีก 3-4 ปีข้างหน้า รวมถงึการใช้ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในการ
พยายามออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  นอกเหนือจากผลิตภณัฑ์ที่มีอยูใ่นปัจจุบนั ในปัจจุบันมีลูกค้าหลายราย เร่ิม
กอ่ตัง้ R&D center ที่มีบทบาทมากขึน้ในประเทศไทย  ซึ่งท าให้บริษัทสามารถที่จะผลักดันนโยบายนีไ้ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนีโ้ครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์หลายชนิดร่วมกบัมหาวิทยาลยัพระจอมเกล้า
ลาดกระบงั ยงัคงท าอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือตอบรับความต้องการที่เปล่ียนไปของอตุสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งหันมาเน้น
การลดมลพิษ (Green Environment) ตัวอยา่งเช่น ใช้ระบบเบรคไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับชุดควบคุมราง
กระจกรถยนต์ ซึ่งโครงการเหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึ่งในแผนงานเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนการ
ผลิต  
 
ดังนัน้ หากพิจารณาในหลายๆปัจจัย บริษัทยงัมีข้อได้เปรียบคู่แข่งหลายด้าน ไมว่่าจะเป็นความรู้ความช านาญ 
(Know-how) จากผู้ร่วมทนุและทีมวิศวกรที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง มีเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและมีศูนย์
ทดสอบครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุแหง่หนึ่งในภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต (ทัง้ในและต่างประเทศ) 
ในปี 2562 – 2563 คาดว่าแนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขันทัง้ในและต่างประเทศจะอยูใ่นภาวะทรงตัว 
แต่ยงัคงมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหมอ่ยา่งต่อเน่ืองตามล าดับ อยา่งไรกต็ามจะน ามาซึ่งภาวะการแข่งขันที่รุนแรง
ย่ิงขึน้เพ่ือแยง่สว่นแบง่ตลาด ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถแข่งขันได้ผู้ผลิตรถยนต์ทกุค่ายก าหนดนโยบายโดยมุ่งเน้นการ
ลดต้นทนุการผลิตเป็นหลกั รวมไปถงึการเปรียบเทียบราคาและน าเข้ าชิน้ส่วนจากกลุ่มประเทศ AEC จีนและ
อินเดีย มีสดัสว่นที่เพ่ิมขึน้เน่ืองจากไมมี่ก าแพงภาษี ซึ่งมีผลกระทบกบัผู้ผลิตชิน้สว่นในประเทศไทยที่ต้องปรับตัว
อยา่งรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันด้านต่างๆอยา่งต่อเน่ือง  
 

การจับมือกนัของค่ายญ่ีปุ่นหลายค่ายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้การแข่งขันในระดับ Global มีความเข้มข้นขึน้ในทุก
ด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนารถรุ่นต่อไปในอนาคตอนัใกล้ โดยในปีที่ผา่นมานิสสนัได้ซือ้หุ้นของมิตซูบิชิมอเตอร์ 
มีแนวโน้มว่าทัง้สองค่ายจะท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑ์ร่วมกนัส าหรับรถปิคอพัรุ่นต่อไป โดยจะเป็นการเพ่ิม
ความแข็งแกร่งของ supply chain network และรวมถงึการร่วมมือกันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต  ในขณะ
ท่ีมาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บรรลขุ้อตกลงร่วมกบัอีซูซุ มอเตอร์ส ในการพัฒนารถปิคอัพเจนเนอเรชั่นต่อไป
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ร่วมกนั ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายจะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของอีซูซุ  และช่วยรักษา
ความแข็งแกร่งในการตลาดของมาสด้า 
 

ในด้านการสง่ออก ปี 2562-2563 คาดว่าการสง่ออกน่าจะทรงตัวซึ่งจะเป็นผลจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ น้และ
เศรษฐกิจในต่างประเทศมีการชะลอตัว แต่โครงการสง่เสริมการผลิต Eco-car ที่ทยอยครบก าหนดจะส่งผลให้
บริษัทรถยนต์ในไทยที่ขอสง่เสริมการลงทนุต้องเร่งผลิต Eco-car ให้ครบตามเง่ือนไขของ BOI จ านวน 1 แสนคัน 
ท าให้บริษัทรถยนต์จ าเป็นต้องขยายการสง่ออก โดยค่ายรถที่คาดว่าจะต้องเร่งสง่ออกตามเง่ือนไขดังกล่าว อาทิ 
มิตซูบิชิ ซูซูกิ โตโยต้า และ มาสด้า นอกจากนัน้ประเทศไทยยงัมีโอกาสขยายการส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้านมากขึน้จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ AEC และโอกาสในการส่งออกตลาด
ออสเตรเลีย เน่ืองจาก Toyota มีแผนจะลดก าลงัการผลิตรถยนต์ของฐานการผลิตในออสเตรเลียตัง้แต่ปี  2560 
และคาดว่าจะปิดฐานการผลิตในออสเตรเลียทัง้หมดในปี 2562 
 

ในสว่นของนโยบายภาครัฐ ซึ่งได้มีการวางแผนทางด้านนโยบายและยทุธศาสตร์ส าหรับการผลกัดันอตุสาหกรรม
รถยนต์ EV (Electric Vehicles) รวมถงึการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์
ไทยโดยรวม ซึ่งจะมีผลให้บริษัทรถยนต์ในประเทศไทยต้องเร่ิมวางแผนปรับเปล่ียนนโยบายการผลิตรถยนต์อีก
ครัง้ โดยมีแนวโน้มที่ผู้ผลิตจะลงทนุพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอร่ีในประเทศไทยเพ่ิมขึน้เป็นล าดับ ประเทศ
ไทยซึ่งถือได้ว่า เป็นฐานการผลิตรถยนต์และชิน้สว่นส าคัญแหง่หนึ่งของโลก และมีห่วงโซ่การผลิตที่ครอบคลุม
การผลิตชิน้สว่นที่หลากหลาย ผู้ผลิตชิน้สว่นในประเทศจึงต้องเพ่ิมศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงนี ้เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะต่อยอดและยกระดับไปสู่เทคโนโลยีรถยนต์
ไฟฟ้า EV ในอนาคต นอกจากนีค้าดว่าจะมีผู้เลน่รายใหมน่อกเหนือจากผู้ผลิตชิน้สว่นรถยนต์เข้ามามีบทบาทใน
อตุสาหกรรมยานยนต์มากขึน้ เน่ืองจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอยา่งรวดเร็วแบบก้าวกระ โดด อาทิ เช่น บริษัทท า
แบตเตอร่ี บริษัทบริหารจัดการข้อมลูระดับมหภาพ (Big Data) เป็นต้น 

ยอดการผลติจริงของอุตสาหกรรม    

 รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

 
ปี 

ยอดผลิต 
(คนั) 

ยอดขายใน
ประเทศ 
(คนั) 

ยอดส่งออก 
(คนั) 

อัตรา 
การเติบโตของ
ยอดผลิต (%) 

ยอดผลิต 
(คนั) 

ยอดขายใน
ประเทศ 
(คนั) 

ยอดส่งออก 
(คนั) 

อัตรา 
การเติบโตของ
ยอดผลิต (%) 

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

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

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

2562* 1,572,627 757,674 814,953 (2.00) 1,456,524 1,142,814 313,710 (6.47) 

 *ข้อมลูสะสม 9 เดือน (มกราคม – กนัยายน)  และอตัราการเติบโตเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกนักบัปีกอ่นหน้า           
ที่มา : สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ณ วันที่  31 ตุลาคม 2562 
 
 
 
 
 



 แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

 

- 20 - 
 

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 
ก)  การจัดให้ได้มาซ่ืงผลติภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย  

การผลิต (จ านวนโรงงาน และก าลงัการผลิตรวม) 
บริษัทมีก าลงัการผลิตและอตัราการใช้ก าลงัการผลิตในช่วงปี 2560 - 2562 ดังตารางต่อไปนี ้ 
 2560 2561 2562 
สายควบคุมรถยนต์    

ก าลงัการผลิต (เส้น) 51,056,232 59,681,500 77,968,800 
การผลิตจริง (เส้น) 31,163,716 33,775,794 34,843,185 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (ร้อยละ) 61% 56% 45% 

สายควบคุมรถจักรยานยนต์    
ก าลงัการผลิต (เส้น) 22,342,632 21,271,592 24,267,600 
การผลิตจริง (เส้น) 8,177,777 8,999,520 9,734,479 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (ร้อยละ) 37% 42% 40% 

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์    
ก าลงัการผลิตรวม (ชุด) 4,674,876 4,069,021 4,549,021 
การผลิตจริง - แบบใช้สายควบคุม (ชุด) 1,361,048 1,479,644 1,374,415 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (ร้อยละ) 29% 36% 30% 

ยอดรวมทุกผลติภัณฑ์    
ก าลงัการผลิตรวม (ชุด) 78,073,740 85,022,114 106,785,421 
การผลิตจริง - แบบใช้สายควบคุม (ชุด) 40,702,541 44,254,958     45,952,079 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (ร้อยละ) 52% 52% 43% 
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ขัน้ตอนการผลิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขัน้ตอนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์  
การผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีขัน้ตอนการผลิตที่เหมือนกันทุกประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 
ขัน้ตอน หลกั ดังนี ้
1.    ขัน้ตอนการผลิตสายนอก  เร่ิมจากการเตรียมวัตถดิุบ โดยน าลวดกลมที่มีคุณภาพและขนาดตามความต้องการ

ของลกูค้ามารีดให้แบน จากนัน้จึงน าลวดซึ่งได้ผา่นการรีดแบนแล้วมาเข้าเคร่ืองม้วน
เป็นทอ่ แล้วจึงน าท่อที่ได้มาหุ้มพลาสติกอีกชัน้หนึ่ง ก่อนที่จะตัดให้ได้ขนาดตาม
ต้องการ 

2.    ขัน้ตอนการผลิตสายใน   เร่ิมจากการน าลวดส าเร็จรูปมาตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ ปอกฉนวนที่ปลาย (กรณีที่
ลวดนัน้หุ้มพลาสติก) ใช้แรงกดท าให้ลวดนัน้บานออก และใส่หัวยึด เพ่ือรอน าไป
ประกอบกบัสายนอก 

3.    ขัน้ตอนการผลิตชิน้สว่น  น าเมด็พลาสติกมาหลอมและฉีดขึน้รูปพลาสติกตามแบบที่ต้องการเพ่ือน าไปเป็น 
       พลาสติกส าเร็จรูป สว่นประกอบส าหรับสายควบคุมรถยนต์ต่อไป 
4.    ขัน้ตอนการประกอบ    น าสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และชิน้ส่วนประกอบอื่นๆ ตาม

คุณลกัษณะของสายควบคุมรถยนต์ประเภทที่ต้องการ 
5.    ขัน้ตอนการตรวจสอบคุณภาพ  บริษัทจะท าการตรวจสอบคุณภาพของชิน้งานก่อนที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ลง

กลอ่งเพ่ือเตรียมสง่มอบให้แกล่กูค้าต่อไป 
 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

น าท่อที่ได้มาหุ้ม 
พลาสติกอีกชัน้ 

ตัดตาม ขนาดที่ 
ต้องการ 

ขัน้ตอนการผลิตสายนอก 

ลวดส าเร็จรูป 

ตัดตาม ขนาดที่ 
ต้องการ 

ขึน้รูปปลายสายใน 

ใส่หัวยึด 

ปอกฉนวนกรณทีี่ลวดนัน้  
หุ้มพลาสติก 

 

ประกอบ 

ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพ่ือเตรียมจัดส่ง 

ขัน้ตอนการผลิตสายใน 

รีดลวดกลมให้แบน 

ม้วนเป็นท่อ 

น าท่อที่ได้มาหุ้ม 
พลาสติกอีกชัน้ 

  ตัดตามขนาดที่ 
 

 
ต้องการ 

  ขัน้ตอนการผลิตสายนอก 

ลวดส าเร็จรูป 

  ตัดตามขนาดที่ 
 ต้องการ 

ขึน้รูปปลายสายใน 

ใส่หัวยึด 

ประกอบ 

   ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม 
  คุณลักษณะประเภทของ 

สายควบคุม 

ตรวจสอบ 

บรรจุเพ่ือเตรียมจัดส่ง 

  ขัน้ตอนการผลิตสายใน 
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ขัน้ตอนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 
    
   

การผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอนหลกัดังนี ้
1. ขัน้ตอนการประกอบโครงชุดราง เล่ือน เร่ิมจากการน าโครงเหล็กที่ จัดซือ้มา

ประกอบเข้าชุดตามแบบที่ต้องการ 
2. ขัน้ตอนการประกอบชิน้สว่นหลกั เป็นการติดตัง้มอเตอร์ ลูกล้อ และสายเคเบิล 

(แบบสายควบคุม) ทาจาระบี เป็นต้น 
3. ขัน้ตอนการประกอบเกบ็รายละเอียด เกบ็รายละเอียดต่างๆ และใส่ตัวน๊อต หรือ

ตัวยดึ 
4. ขัน้ตอนการตรวจสอบคุณภาพ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิน้งาน 

กอ่นที่จะบรรจุผลิตภณัฑ์ที่ผลิตได้ลงกลอ่งเพ่ือเตรียมสง่มอบให้แกล่กูค้าต่อไป 
 
 
 
การจัดหาวัตถดิุบ  
ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นัน้ บริษัทมีการจัดหาวัตถดิุบและ
ชิน้สว่นประกอบจากทัง้คู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นีชิ้น้ส่วนประกอบบางรายการ (Component Parts) บริษัทยัง
ไมส่ามารถหาผู้ผลิตในประเทศได้หรือไมคุ่้มทนุที่จะผลิต 

 

ในปี 2562 บริษัทมีการจัดซือ้วัตถุดิบและชิน้ส่วนประกอบเ พ่ือน ามาใ ช้ในกระบวนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ คิดเป็นมลูค่ารวมทัง้สิน้ประมาณ 1,793.71 ล้านบาท ทัง้นีเ้ป็นการ
จัดซือ้ในประเทศไทยประมาณร้อยละ 77.70 และเป็นการจัดซือ้จากต่างประเทศประมาณร้อยละ 22.30 โดยวัตถุดิบและ
ชิน้สว่นประกอบหลกัที่บริษัทซือ้มาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบและชิน้ส่วนประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ด
พลาสติก และมอเตอร์  เป็นต้น  

 

ส าหรับคู่ค้าของบริษัท มีจ านวน 137 ราย สว่นใหญ่จะเป็นคู่ค้ากบับริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า 1 ราย ที่มียอดสั่งซือ้
รวมจากบริษัทในปี 2562 มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดการสัง่ซือ้รวมของบริษัท ได้แก ่ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 12.47 ทัง้นีว้ัตถดิุบและชิน้สว่นประกอบหลกัที่ซือ้จากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก ่วัตถดิุบและชิน้ส่วนประกอบประเภท
ยาง สว่นประกอบส าเร็จรูป เหลก็ และเมด็พลาสติก เพ่ือน ามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุที่บริษัทต้องจัดซือ้วัตถุดิบและชิน้ส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น  
เน่ืองจากชิน้สว่นประกอบดังกลา่วเป็นชิน้สว่นประกอบที่ไมส่ามารถผลิตในประเทศไทยได้ ปริมาณการผลิตไม่คุ้ มที่จะผลิตเอง
หรือไมส่ามารถจัดหาวัตถดิุบจากแหลง่ภายในประเทศไทยได้ ดังนัน้การซือ้จากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทที่มีนโยบายในการสนับสนนุด้านวัตถดิุบและชิน้สว่นประกอบที่มีคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้ให้กบับริษัทในกลุ่มของไฮ
เลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น อยูแ่ล้วจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม อยา่งไรกต็ามบริษัทไมไ่ด้ท าสญัญาที่ก าหนดให้บริษัทจะต้องจัดซือ้วัตถุดิบและ
ชิน้สว่นประกอบจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น เพียงผู้เดียวแต่อยา่งใด 

 

น ำโครงมำใส่ชุดอุปกรณ์

ใส่ส่วนประกอบ
(สำยเคเบิล ลูกล้อ มอเตอร์)

ใส่น๊อตและตัวยดึ

ขั้นตอนกำรผลิตชุดควบคุม
รำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์

ตรวจสอบ

บรรจุเพ่ือเตรียมจัดส่ง
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ส าหรับสดัสว่นการสัง่ซือ้นัน้ บริษัทมีการสัง่ซือ้จากคู่ค้าหลายราย แต่ไมไ่ด้พึ่งพาการจัดซือ้วัตถดิุบและชิน้สว่นประกอบจากคู่ค้า
รายใดรายหนึ่งเป็นส าคัญ เน่ืองจากบริษัทมีคู่ค้าหลายรายท าให้อาจเกิดปัญหาในการจัดหาคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง ดังนัน้บริษัทจะ
ยงัสามารถจัดหาวัตถดิุบและชิน้สว่นประกอบทดแทนที่มีคุณภาพในระดับเดียวกนัจากคู่ค้ารายอื่นได้  

 

ข)  การก าจัดวัตถุดิบเหลือใช้ 

บริษัทฯ มีการจัดท าพืน้ที่เ พ่ือจัดเก็บส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นการก าจัดกาก
อตุสาหกรรมอยา่งเป็นระบบ การจัดเกบ็ท าเป็นสดัสว่นโดยแยกตามประเภทของส่ิงปฏิกลู ซึ่งทุกคนในบริษัทฯ มี
สว่นร่วมในการบริหารจัดการ เช่น คัดแยกการน ามาทิง้ตามประเภทอยา่งเป็นระบบ เป็นต้น 
 
ฝ่ายธุรการดูแลควบคุมส่ิงปฏิกลูหรือวัสดุที่ไมใ่ช้เพ่ือน าไปก าจัดให้สอดคล้องตามที่กฏหมายก าหนด ได้แก่ 
1. ส่ิงปฏิกลูประเภท: เศษกระดาษ, เศษพลาสติก, เศษเหลก็, เศษไม้, ถงุพลาสติก, เศษสแตนเลส,  
     เศษอลมิูเนียม,เศษสงักะสี, วงล้อไม้ และวงล้อเหลก็ 

 ผู้ขนสง่/จัดการโดย: บริษัท อีสเทิร์น รีคัพเวอร่ี จ ากดั 
                                บริษัท เทย์แมกซ์ ไวร์ โรป อินดัสตรี ้คอร์ป จ ากดั 

 วิธีการก าจัด: คัดแยกประเภทเพ่ือจ าหน่ายต่อ 
2.  ส่ิงปฏิกลูประเภท: ภาชนะปนเปือ้น, เศษผ้าถงุมือปนเปือ้น, น า้มันใช้แล้ว, เศษสังกะสีปนเปือ้น, หลอดไฟ, 
     ผงคาร์บอนและวัสดุดูดซับสารเคมี 

 ผู้ขนสง่/จัดการโดย :  บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากดั (มหาชน) 
                            บริษัท แซนด์ซอร์ จ ากดั จ ากดั                            
         บริษัท เอกอทุยั จ ากดั 
                            บริษัท จัสมิน เอน็ไวรอนเม้นท์ จ ากดั 

 วิธีการก าจัด : ท าเชือ้เพลิงผสม, ฝังกลบอยา่งปลอดภยัเม่ือท าการปรับเสถียรหรือท าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว 

โดยได้น าสง่เอกสารที่เก่ียวข้องรายงานต่อกรมโรงงานอตุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ดังนี ้
1. ใบแจ้งเก่ียวกบัรายละเอียดส่ิงปฏิกลูหรือวัสดุไมใ่ช้แล้วส าหรับผู้กอ่ก าเนิดส่ิงปฏิกลูหรือวัสดุไมใ่ช้แล้ว (สก.3) 
2. แบบค าขออนุญาตน าส่ิงปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใ ช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ต่อกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม 
3. การแจ้งข้อมลูปริมาณขยะ ของเสียหรือวัสดุที่ไมใ่ช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
4. เอกสารก ากบัการขนสง่ของเสียอนัตราย (ใบก ากบัการขนสง่ของเสียอนัตราย) 
5. แบบฟอร์มรายงานการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของผู้ประกอบกิจการในนิคม

อสุาหกรรม 

โดยที่ผา่นมาจนถงึปัจจุบนั บริษัทฯ ด าเนินการด้านเอกสารอยา่งสอดคล้องเป็นไปตามที่กฏหมายและประกาศ
กระทรวง อีกทัง้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคัญกบังานด้านส่ิงแวดล้อมและปฏิบติัตามกฏหมายด้านส่ิงแวดล้อมอย่าง
ต่อเน่ือง บนหลกัการของระบบ ISO 14001 จึงท าให้ไมมี่ข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนด้านส่ิงแวดล้อม 
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2.4 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 
- ไมมี่ - 

 
3. ปัจจยัความเสี่ยง                                                                         

ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิ 
3.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทมีการท าสญัญารับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเคร่ืองหมายการค้า ภายใต้ช่ือ    
และ      “HI-LEX” และสญัญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 

ในกรณีที่ไมส่ามารถจัดหาจากแหลง่จ าหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้ มที่จะผลิต
เอง บริษัทจะสัง่ซือ้วัตถดิุบและชิน้สว่นประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อย่างไรก็ดีไม่มีสัญญา
ควบคุมในการจัดซือ้วัตถดิุบระหว่างกนัแต่อยา่งใด   
 

ส าหรับความเส่ียงด้านการสัง่ซือ้วัตถดิุบและชิน้ส่วนประกอบนัน้ บริษัทสามารถจัดซือ้จากผู้ผลิตอื่นแทนการ
สัง่ซือ้จาก ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ แต่อาจมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าที่ต่างจากเดิม ในปัจจุบนับริษัทได้สรรหา
แหลง่จัดซือ้วัตถดิุบและชิน้สว่นประกอบในประเทศมากขึน้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษี
น าเข้าลงได้   
 

สว่นความเส่ียงในแง่ของสญัญาฯ ดังกลา่วนัน้  บริษัทเหน็ว่า ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น จะต่อสญัญาให้อยา่งแน่นอน 
เน่ืองจากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้ให้ค ารับรองเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่า หากสัญญาปัจจุบันหมดอายุจะต่อ
สญัญาให้อีกคราวละ 5 ปี (ซึ่งเป็นนโยบายการต่อสญัญาที่ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น ใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท) 
ประกอบกบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทนุและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน
มาเกือบ 40 ปี ท าให้มีความมัน่ใจว่าไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น จะยงัคงเป็นผู้ถือหุ้นและให้การสนับสนุนบริษัทอย่าง
ต่อเน่ืองต่อไป  
 
ด้วยเหตุนี ้ในประเด็นดังกลา่วจึงมีความเส่ียงต ่า  

 
3.2 ความเส่ียงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ 

บริษัทอาจมีความเส่ียงจากการแข่งขันกบัคู่แข่งรายใหม ่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตชิน้ส่วน
เข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลกัที่จะท าให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการ
แข่งขันได้คือ คุณภาพ ต้นทนุการผลิตที่สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการ
บริการหลงัการขายเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส าคัญคือ
มุง่เน้นผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพสงู ควบคู่กบัการด าเนินงานลดต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดส่งที่ตรงต่อ
เวลา และการก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกบัคู่แข่งได้ ซึ่งบริษัทมีกลุม่ลกูค้าเป็นผู้ผลิต
ชัน้น าที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยและมีความสมัพันธ์ที่ดีกบัลกูค้าเหลา่นีม้าโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้อง
ทดสอบผลิตภณัฑ์เป็นของตนเอง สง่ผลให้ลดเวลา ลดต้นทนุ และค่าใช้จ่ายในการท างาน  
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ดังนัน้ จึงมีความเส่ียงต ่าที่คู่แข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เน่ืองจากจะต้อง
ลงทนุสงูและไมส่ามารถด าเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกบับริษัท 

 
3.3 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  

ในปี 2562 บริษัทได้จัดซือ้วัตถดิุบหลกั ได้แก ่เหลก็ ลวดโลหะ เมด็พลาสติก และยาง โดยมีมลูค่ารวมกว่าร้อยละ 
44.89 ของมลูค่าวัตถดิุบและชิน้สว่นประกอบที่บริษัทจัดซือ้ทัง้หมด โดยราคาวัตถดิุบเหลา่นีไ้ด้รับผลกระทบจาก
ความผนัผวนของราคาซือ้ขายอนัเน่ืองมาจากสภาวะอปุสงค์และอปุทานของวัตถดิุบหลักดังกล่าวในตลาดโลก 
ซึ่งปรับตัวสงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจัยดังกลา่วเป็นปัจจัยที่อยูเ่หนือความควบคุมของบริษัท  

 

อยา่งไรกต็าม หากราคาวัตถดิุบเกิดความผนัผวนถงึขนาดที่มีนัยส าคัญ  บริษัทสามารถปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกบัต้นทนุวัตถดิุบที่มีความผนัผวนนัน้ได้ ตามข้อตกลงในสญัญาซือ้ขายชิน้สว่นที่บริษัทท ากบัลกูค้านัน้ 
ได้ก าหนดให้บริษัทและลกูค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครัง้คราว เช่น ทุกๆ 6 เดือน หรือทุกครัง้ที่ราคา
วัตถดิุบมีการเปล่ียนแปลงตัง้แต่ร้อยละ 3 ขึน้ไป การปรับราคาแต่ละครัง้คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายจะท าการตกลง
ร่วมกนั บางครัง้ลกูค้าจะยินยอมให้ท าการปรับราคาย้อนหลงัด้วย การปรับราคาดังกลา่วจะช่วยท าให้ผลกระทบ
จากความผนัผวนของราคาวัตถดิุบลดลง และบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้ผู้ผลิตท าการลดต้นทุนเพ่ือเกิดการ
บริหารจัดการต้นทนุที่ดี ซึ่งเม่ือผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทนุการบริหารจัดการที่ต ่ าแล้วก็จะสามารถควบคุม
ราคาขายให้มีเสถียรภาพได้แม้ราคาวัตถดิุบจะสงูขึน้กต็าม 
 

3.4 ความเส่ียงจากการพึ่งพาคู่ค้าน้อยราย 
ชิน้สว่นหรือวัตถดิุบบางรายการมีคุณสมบติัจ าเพาะ ซึ่งยากต่อการจัดหาคู่ค้าเปรียบเทียบ เพ่ือเป็นการลดความ
เส่ียงจากการพึ่งพาคู่ค้าน้อยราย บริษัทได้มีการศึกษาเพ่ือหาชิน้สว่นหรือวัตถดิุบทดแทน โดยการน าชิน้สว่นหรือ
วัตถดิุบดังกลา่วมาท าการวิเคราะห์และทดสอบ ซึ่งต้องได้รับอนมุติัจากลกูค้ากอ่นเร่ิมใช้งาน 
 

3.5 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 
ในปี 2562 บริษัทมีการจัดซือ้วัตถดิุบและชิน้สว่นประกอบโดยน าเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 21.81 ของ
ยอดซือ้วัตถดิุบและชิน้สว่นประกอบทัง้หมด โดยบริษัทมียอดการสัง่ซือ้วัตถดิุบและชิน้สว่นประกอบทัง้หมดที่เป็น
สกลุเงินตราต่างประเทศตลอดทัง้ปีเทียบเทา่เงินบาทจ านวนประมาณ 327 ล้านบาท ซึ่งท าให้บริษัทมีความเส่ียง
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อตัราแลกเปล่ียนมีการปรับตัวสงูขึน้ 

 
3.6 ความเส่ียงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ 

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่  8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่  7 ราย และผู้ ผลิต
รถจักรยานยนต์รายใหญ่ 1 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านีคิ้ดเป็นร้อยละ 82 
โดยประมาณ ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2562 ดังนัน้บริษัทจึงอาจมีความเส่ียงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใด
รายหนึ่งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั่งซือ้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ 
สถานะทางการเงินและผลการด าเนินการของบริษัทในอนาคต 

 

อยา่งไรกต็าม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์  และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ที่ด าเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีช่ือเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้
คุณภาพ มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับอยา่งกว้างขวาง มีต้นทนุการผลิตที่แข่งขันได้ และมีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์
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เป็นของตนเอง สง่ผลให้ลดเวลาและเพ่ิมความรวดเร็วในการด าเนินงาน  อีกทัง้การท าธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิต
สายควบคุมชัน้น าของประเทศญ่ีปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุม่ของซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิน้ส่วน
รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเป็นผู้ผลิตที่มีความ
น่าเช่ือถือในเร่ืองของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มซัมมิท คอร์ปอเรชั่น  ครอบคลุมถึง
อปุกรณ์และชิน้สว่นเกือบทกุชนิดทัง้ในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถงั เบาะที่นั่ง ผนังประตูข้าง ฯลฯ ซึ่ง
คุณสมบัติดังกล่าวท าให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ น้อยที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านีจ้ะ
เปล่ียนไปสัง่ซือ้จากคู่แข่งของบริษัท  

  

อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเส่ียงโดยมีแผนจะเพ่ิมการสง่ออกไปยงัต่างประเทศมากขึน้ เพ่ือเป็นการลด
ความเส่ียงจากการพึ่งพาลกูค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย 
 

3.7 ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกนิกว่าร้อยละ 50 และการมีอ านาจบริหาร
จัดการบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้
ถือหุ้นรายอ่ืนของบริษัท 
บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนะเมลือง 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมใน : ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กนัยายน 2562 ทัง้สามกลุม่มีการถือหุ้น
ในบริษัทรวมเป็นจ านวน 209,774,300 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 80.74 ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วของ
บริษัท จึงท าให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ 3 ราย มีจ านวนหุ้นเพียงพอที่จะควบคุมมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด 
ไมว่่าจะเป็นกรณีการแต่งตัง้กรรมการ หรือขอมติในเร่ืองอื่นใดที่จะต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ยกเว้นเร่ืองกฎหมายหรือข้อบงัคับบริษัทก าหนดว่าต้องมีเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
 

นอกจากนี ้  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยงัเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการบริษัท โดยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทถึง  4 
ทา่น จากทัง้หมด 11 ทา่น จึงมีความเส่ียงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อ านาจบริหารจัดการอยา่งเบด็เสร็จ และ
บริหารจัดการไปในทางที่ขัดแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทได้ 
 

ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นและรายยอ่ยจึงอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองที่ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่เสนอได้   
 

เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงในประเด็นดังกลา่ว บริษัทจึงได้แต่งตัง้บุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมเป็น
กรรมการบริษัท จ านวน 4 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น โดยกรรมการอิสระทัง้ 4 ทา่น รับหน้าที่เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเหน็ในประเด็นที่อาจท าให้ผู้ถือหุ้นรายยอ่ยเสียประโยชน์ รวมทัง้พิจารณาใน
การสรรหาบคุคลเข้าด ารงต าแหน่ง และก าหนดค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสม 
 

ดังนัน้ จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเส่ียงดังกลา่วขึน้ 
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3.8 ความเส่ียงจากการชดใช้ค่าเสียหายจากผลติภัณฑ์ (Warranty Claim) 
ตามที่บริษัทมีหน้าที่ในการรับประกนัคุณภาพผลิตภณัฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทนัน้ กรณีที่เกิด
ความเสียหายอนัเน่ืองมาจากความบกพร่องของผลิตภณัฑ์ของบริษัท ในสญัญาซือ้ขายชิน้สว่นระบใุห้บริษัทต้อง
ช าระค่าเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องนัน้ๆ  ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทช าระ
ค่าเสียหายจากผลิตภณัฑ์ ในจ านวนเทา่กบัหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีค าสั่งเป็นที่สุดให้บริษัท
ช าระเงินจ านวนดังกลา่ว บริษัทกอ็าจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทัง้การที่บริษัทต้องร่วม
รับผิดกับผู้ ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเ กิดจากข้อบกพร่องใน
ผลิตภณัฑ์ของบริษัท  ในแต่ละปีที่ผา่นมาลกูค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่
บ้าง แต่เป็นจ านวนเงินที่น้อยมากเม่ือเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็น
เหตุการณ์ปกติของการด าเนินธุรกิจยานยนต์ ไมใ่ช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ซือ้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และ
เทา่ที่ผา่นมาไมเ่คยมีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคัญต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนีบ้ริษัท
ยงัตระหนักถงึความส าคัญในเร่ืองคุณภาพของผลิตภณัฑ์ ดังนัน้กอ่นการสง่ให้ลกูค้าบริษัทจะท าการตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภณัฑ์อยา่งถ่ีถ้วน ทกุๆ เดือน บริษัทจะสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย และทุกๆ 6 
เดือน จะน าผลลพัธ์สรุปรวมไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภณัฑ์ต่อไป ซึ่งบริษัทเช่ือว่าจะ
ช่วยลดความเส่ียงในกรณีที่บริษัทต้องช าระค่าเสียหายจากผลิตภณัฑ์ได้ 

 
3.9 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน  

บริษัทได้ก าหนดนโยบายความปลอดภยั ส่ิงแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ในด้านความ
ปลอดภยัได้ให้ความส าคัญกบัทกุขัน้ตอนของกระบวนการผลิต ตัง้แต่การออกแบบเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ระบบ
ควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการเฝา้ระวังและสัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมถึงมีการจัดการขัน้ตอนการ
ปฏิบติังานและปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกบัพนักงานทกุระดับโดยการจัดฝึกอบรม
ด้านความปลอดภยั และส่ิงแวดล้อมเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง ดังจะเหน็ได้จากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  
 

นอกจากนี ้บริษัทยงัได้สง่เสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือปอ้งกนัความเส่ียงทางด้านความปลอดภัยทัง้ในงานและ
นอกงานอยา่งต่อเน่ือง เช่น กิจกรรมการประเมินความเส่ียง การค้นหาจุดเส่ียงและขจัดอนัตรายกอ่นการเร่ิมงาน 
(Completely Check Completely Find out : CCCF) กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย 
(Safety Culture) และโครงการมาตรฐานเคร่ืองจักรด้านความปลอดภัย (Machine Safety Activity) รวมทัง้การ
เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉินต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
การฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินภาวะสารเคมีหกร่ัวไหล ตลอดจนการจัดกิจกรรมการสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามยันอกงาน เช่น การรณรงค์ไมด่ื่มแอลกอฮอล์ขณะขับข่ี ซึ่งผลลพัธ์ของการด าเนินโครงการต่างๆ ท าให้
อบุติัเหตุมีแนวโน้มลดลง การปฏิบติัตามกฎหมายครบถ้วน บคุลากรพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้เต็ มประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตามเปา้หมายทัง้ด้านคุณภาพและด้านความปลอดภยั  
 

ส าหรับการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อม ชุมชนและสงัคมนัน้ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและติดตามคุณภาพอากาศภายในบริษัทอยา่งต่อเน่ือง รวมถงึติดตามคุณภาพอากาศโดยทั่วไปในพืน้ที่
ชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัเข้ามาช่วยในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและปอ้งกนัปัญหามลพิษ 
เช่น การจัดให้มีระบบบ าบดัอากาศที่มีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาทรัพยากรให้
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มีประสิทธิผลสงูสดุ ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในการก าจัดของเสีย เช่น จัดตัง้โครงการ 3R เพ่ือน าวัสดุที่
เหลือใช้กลบัมาหมนุเวียนหรือสร้างมลูค่าโดยการแปรสภาพ  โดยมีการน าวัสดุเหลือใช้จากการผลิตสง่ให้ผู้ มีส่วน
ได้เสียน าไปแปรสภาพเพ่ือน ากลบัมาใช้ใหม ่การเพ่ิมมลูค่าให้กบัวัสดุเหลือใช้โดยน ามาจัดท าเป็นเคร่ืองใช้และ
เคร่ืองอ านวยความสะดวกให้กบับคุลากรภายในบริษัท ตลอดจนการคิดค้นหาแนวทางในการควบคุมปริมาณ
การใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทได้ร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาชัน้น าเพ่ือจัดตัง้เป็นศูนย์
ศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการพลงังาน การออกแบบกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีความปลอดภัยกับ
ผู้ปฏิบติังาน ลดการเกิดของเสีย อีกทัง้ยงัสง่ผลให้ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพสงูขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทได้มีการรณรงค์และสร้าง
จิตส านึกให้กบัพนักงานทกุคนในการตระหนักถงึความส าคัญของส่ิงแวดล้อมโดยเร่ิมตัง้แต่สภาพแวดล้อมในการ
ท างานผา่นกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5ส. และ Big cleaning Day พร้อมทัง้ขยายกรอบแนวคิดไปจนถึงการ
ดูแลส่ิงแวดล้อมของชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานทกุระดับเป็นอยา่งดี  

 
ทัง้นีบ้ริษัทได้ค านึงถงึการด าเนินธุรกจิเพ่ือความยั่ งยืน บริษัทจึงให้ความส าคัญกับการวเิคราะห์ความเส่ียง
ท่ีเกดิขึน้ใหม่และอาจส่งผลต่อธุรกจิในอนาคต (Emerging Risk)  
 
3.10 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงเป็นเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 

แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตจะน าเอาระบบไฟฟ้า  Electric Vehicle (EV) มาใช้ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่มา
แรงในยคุนี ้คนทัว่โลกหนัมาใช้รถ EV กนัมาก จะสง่ผลให้ตลาดกลุม่ผลิตภณัฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมด
ไปในระยะยาว อาทิ สายเบรค สายเกียร์ สายเปิดฝาถังน า้มัน และอื่นๆ ซึ่งรถยนต์บางค่ายได้เร่ิมปรับเปล่ียน
ออกแบบไปแล้วทัง้ในรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหม่ที่ก าลังจะเ ปิดตัวในอนาคต เพ่ือตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่
เปล่ียนแปลงไป เพ่ือรักษาสว่นแบง่ทางการตลาด บริษัทได้จัดตัง้ทีมวิศวกรเพ่ือท าการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่
อยา่งจริงจัง โดยเฉพาะด้านการออกแบบและจัดท าต้นแบบ สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและความ
แมน่ย าสงู ซึ่งทีมวิศวกรออกแบบของบริษัทได้มีการพัฒนาร่วมกับสถาบันผู้ช านาญการในด้านต่างๆ ได้แก ่
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ(สวทช) ส านักงานกองทนุสนับสนนุการวิจัย (สกว) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั และไฮเลก็ซ์ คอปอเรชั่น เพ่ือขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ควบคุม
ด้วยระบบไฟฟ้า รวมถงึ System Product อาทิ ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door), ชุดเปิดประตูหลัง
ไฟฟ้า (Power Lift Gate), ชุดควบคุมการเปิดปิดท้ายกระบะ (Tail Gate Absorber) และรางยกกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ที่ประกอบส าเร็จกับชุดประตู (Integrated Window Regulator or Door Module)  ทางบริษัทได้ก าหนด
นโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลกูค้าในกลุม่ผลิตภณัฑ์ใหม ่เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจกบักลุ่มลูกค้าหลักอัน
ได้แก ่ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ เป็นต้น นอกจากนีท้างบริษัทยงัมุง่เน้นที่จะท าการขยายตลาดในส่วนของตลาด
หลงัการขายทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งตลาดหลงัการขายนัน้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถน าเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ  ไปน าเสนอ และสามารถเข้าถงึกลุม่เปา้หมายได้โดยตรง เพ่ือน าไปสู่การสร้างอุปสงค์ให้เกิดขึน้
ส าหรับสินค้านัน้ๆ ทัง้นี ้ทางบริษัทมุง่เน้นที่จะน าเอาความช านาญด้านวิศวกรในการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตที่ทนัสมยั เข้ามาใช้ในการน าเสนอและมีสว่นร่วม ตัง้แต่เร่ิมต้นพัฒนารถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆ กับ
ลกูค้า ส าหรับรถรุ่นใหมท่ี่ก าลงัจะเปิดตัวในอีก 2-3 ปีข้างหน้า  รวมถงึการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น  Localize 
Project เพ่ือเป็นแนวทางลดต้นทนุให้กบัคู่ค้าของบริษัทอีกด้วย  จากการใช้ชิน้สว่นที่ผลิตในประเทศเป็นหลกัโดย
ปัจจุบนัมีลกูค้าหลายราย เร่ิมกอ่ตัง้ R&D center ที่มีบทบาทมากขึน้ในประเทศไทย และด้วยความสัมพันธ์อันดี 
จึงท าให้บริษัทมีโอกาสที่จะผลกัดันนโยบายนีไ้ด้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้  
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  3.11 ควำมเส่ียงด้ำน Digital Transformation 
กระบวนการที่น าเอา Digital Technology มาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจเพ่ือให้ธุรกิจสามารถปรับตัวต่อการ 
เปล่ียนแปลงได้อยา่งรวดเร็วในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงยานยนต์เร่ิมใช้ระบบอัตโนมัติและระบบหุ่นยนต์ 
(Robotics) ในสายการผลิตเพ่ือลดปัญหาคุณภาพ  ลดต้นทนุ และเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต  ซึ่ง
บริษัทได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียงโดยสนับสนนุให้ทีมวิจัยและพัฒนา ทีมวิศวกรการผลิตของ
เรามีการแลกเปล่ียนข้อมลูทางวิชาการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ  (สวทช) 
ส านักงานกองทนุสนับสนนุการวิจัย(สกว)  และองค์กรต่างชาติอื่นๆ เพ่ือน าทักษะความรู้มาคิดค้นออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ตลอดจนการออกแบบสายการผลิตแบบอตัโนมติั และการน าหุน่ยนต์มาใช้ในสายการผลิต เป็น
ต้น 
 

3.12 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
ปัจจุบนัทัว่โลกก าลงัเผชิญปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ อนัเน่ืองมาจากกิจกรรมต่างๆ ที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึน้ 
เช่น การกอ่สร้างจ านวนมาก การเผาไหม้เชือ้เพลิง ฯลฯ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของภมิูอากาศ 
เน่ืองจากท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพ่ิมมากขึน้ เป็นเหตุให้เกิดภาวะเรือน
กระจก (Greenhouse Effect) ส่งผลให้อุณหภูมิพื น้ผิว โลกสูงขึน้ ห รือที่เ รียกว่า  ภาวะโลกร้อน (Global  
Warming)  
 
จากการศึกษาข้อมลูของภาวะโลกร้อนข้างต้น บริษัทได้มีความตระหนักถงึการลดมลภาวะที่จะกอ่ให้เกิดก๊าซ
เรือนกระจก โดยได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Reduction) และน า
ผลจากการด าเนินกิจกรรม มาจัดท าบญัชีรายการก๊าซเรือนกระจก เพ่ือขอทวนสอบการปลดปลอ่ยปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และขอรับการรับรองข้อมลูบญัชีรายการก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) พร้อมทัง้ขอขึน้ทะเบียนการแสดงคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร  
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แผนผังแสดงขอบเขตการเกบ็ข้อมูลส าหรับจัดท าบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก 

 
 

การแสดงข้อมูลคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรประจ าปี 2562 ผ่านทาง http://thaicarbonlabel.tgo.or.th 
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ความเส่ียงต่อการลงทุนต่อผู้ถือหลักทรัพย์ 
การซือ้หลกัทรัพย์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูกว่าการลงทนุประเภทอื่นๆ แต่กมี็ความเส่ียงที่สงูกว่า นักลงทุนจึง
จ าเป็นต้องศึกษาความเส่ียงและประเมินความสามารถในการรับความเส่ียงของตนเองกอ่นตัดสินใจลงทนุ  
ความเส่ียงหลกัๆ ในการลงทนุถือหลกัทรัพย์ มีดังนี ้
 

ความเส่ียงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซึ่งขึน้อยูก่บัสภาวะการณ์ต่างๆ ทัง้ในและนอกประเทศ และสภาวะ
ดังกลา่วมีผลท าให้ราคาหลกัทรัพย์มีการผนัผวนหรือเปล่ียนแปลง เช่น สถานการณ์ทางสังคมหรือการเมือง การ
จลาจล การนัดหยดุงาน ปัญหาเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อหรืออตัราดอกเบีย้มีการเปล่ียนแปลง ฯลฯ 
 
ความเส่ียงจากการด าเนินงานของผู้ออกหุ้น (Company Risk) อาจเกิดจากการบริหารกิจการไมไ่ด้ตามเปา้หมาย 
มีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายการท าธุรกิจ บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลนแรงงาน หรือมี
การพึ่งพาอาศัยลกูค้ารายใหญ่บางรายมากเกินไป  
 
ความเส่ียงของอตุสาหกรรม (Industrial Risk) เป็นความเส่ียงที่เกิดเฉพาะกลุม่อตุสาหกรรม ซึ่งนักลงทนุสามารถ
ลดความเส่ียงนีไ้ด้โดยการซือ้หุ้นในหลายๆ กลุม่อตุสาหกรรม แทนการซือ้หุ้นในอตุสาหกรรมเดียว 
 

4. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ                                                                         
4.1 ทรัพย์สนิถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ ณ สิน้รอบปีบัญชี  

4.1.1 ทรัพย์สนิถาวรหลัก 
บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการด าเนินงาน และไมไ่ด้ใช้ในการด าเนินงาน  โดยมีรายละเอียดและมูลค่า
บญัชีสทุธิ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2562 ดังต่อไปนี ้

ล าดับ ประเภททรัพย์สนิ ท่ีตัง้ ลักษณะกรรมสทิธิ์ 
มูลค่าบัญชี

สุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

1 
 

 

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

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

 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
 

 
85 

142 

 
- 
- 

2 ที่ดินเปลา่ 
- 3 งาน 78 ตารางวา 

 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 

 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 
  4 

 
- 

3 
 

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

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

 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 
33 

 
416 

 
- 
 
- 
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ล าดับ ประเภททรัพย์สนิ ท่ีตัง้ ลักษณะกรรมสทิธิ์ 
มูลค่าบัญชี

สุทธิ 
(ล้านบาท) 

ภาระ
ผูกพัน 

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

 
นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 

 
252 

 
- 

5 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส านักงาน 
- ใช้ในการด าเนินงาน 
 

นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบรีุ 

 
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
 

 
31 

 

 
- 
 

รวม 963  
 

4.1.2 สรุปสัญญาส าคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทอ่ืน 
1)  สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) 

บริษัทได้ท าสญัญาฉบบันีก้บัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น  เพ่ือสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของ
สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า   และ 
“HI-LEX” ส าหรับการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย  
 

สญัญาฉบบัดังกลา่วมีอาย ุ7 ปี เร่ิมตัง้แต่วันที่ 15 กนัยายน 2541 และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี 
หากเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ นอกจากนีส้ญัญาดังกลา่วก าหนดว่าในระหว่างอายขุองสญัญา บริษัท
จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น ในจ านวนร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิจากการขาย
สายควบคุมและสว่นประกอบของสายควบคุมทัง้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทัง้นีร้ายได้สุทธิดังกล่าวคิด
จากยอดขายสายควบคุมและสว่นประกอบของสายควบคุมทัง้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ หกัด้วยค่าบรรจุ
หีบหอ่ เบีย้ประกนัภยั ค่าขนสง่ ค่าจัดเกบ็ผลิตภณัฑ์ สว่นลดทางการค้า ภาษีขายที่บริษัทต้องจ่าย และ
มลูค่าวัตถดิุบและชิน้สว่นทัง้หมดที่ซือ้จากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น  
 

สญัญาฉบบัดังกลา่วหมดอายไุปเม่ือวันที่ 15 กนัยายน 2555 และได้ต่ออายสุญัญาต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปี 
 

2)  สญัญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) 
บริษัทได้ท าสญัญาฉบบันีก้บัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น   เพ่ือสิทธิในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์และสว่นประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม และสิทธิใน
การใช้เคร่ืองหมายการค้า   และ “HI-LEX” ส าหรับการผลิต การใช้และการประกอบ
ผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทในประเทศไทย  
 
สญัญาดังกลา่วมีอาย ุ10 ปี เร่ิมตัง้แต่วันที่ 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี หาก
เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ นอกจากนีส้ญัญาดังกล่าวก าหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัท
จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กบัไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น ในจ านวนร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิที่ได้จากการ
ขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และสว่นประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบ
ใช้สายเคเบิลควบคุม ทัง้นีร้ายได้สทุธิดังกลา่วคิดจากยอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และ
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สว่นประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม  หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ 
เบีย้ประกนัภยั ค่าขนสง่ ค่าจัดเกบ็ผลิตภณัฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภา ษีขายที่บริษัทต้องจ่าย และมูลค่า
วัตถดิุบและชิน้สว่นทัง้หมดที่ซือ้จากไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น 
 

สญัญาฉบบัเดิมได้หมดอายไุปเม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2555 และได้รับการต่ออายอุอกไปอีก 5 ปี  
 

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

บนัทกึดังกลา่วเป็นบนัทกึแสดงเจตนาของทัง้สามฝ่ายในการร่วมเสนอตัวเป็นผู้ผลิตสายควบคุมและ
ชิน้สว่นประกอบรถกระบะภายใต้ช่ือโครงการ T6 ของฟอร์ด/ออโต้อลัลายแอนซ์ 
 

4)  สญัญาซือ้ขายชิน้สว่นที่ท ากบับริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปทท.) จ ากดั, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ปทท.) จ ากัด
, บริษัท  โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากัด และ บริษัท ไทย
ฮอนด้า แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 
เป็นสญัญาซือ้ขายที่บริษัทท ากบับริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ ดังกล่าว เพ่ือจ าหน่าย
ชิน้สว่นส าหรับผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละสญัญามีอาย ุ1 ปี และสามารถต่อสญัญาได้คราวละ 
1 ปี หากไมมี่ฝ่ายใดแสดงเจตนาเลิกสญัญาโดยชัดแจ้ง สญัญาดังกลา่วระบกุารรับรองและการรับประกัน
ชิน้สว่นที่บริษัทขายให้กบับริษัทต่างๆ ข้างต้น รวมถงึหน้าที่และความรับผิดชอบกรณีที่บุคคลที่สามได้รับ
บาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินอนัมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของผลิตภณัฑ์ของบริษัท 
 

สญัญาดังกลา่วเป็นเพียงสญัญาที่ก าหนดเง่ือนไขหลกัต่างๆ ทัง้นีก้อ่นที่จะเร่ิมต้นสัง่ซือ้และผลิตชิน้สว่นแต่
ละรายการนัน้ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะประกาศแผนการผลิตแต่ละรุ่นพร้อมทัง้
รายละเอียดคุณสมบติัของชิน้สว่นที่ต้องการ ซึ่งบริษัทจะต้องออกแบบ และ/หรือผลิตชิน้งานต้นแบบเพ่ือ
น าเสนอ หากชิน้งานของบริษัทได้รับการคัดเลือก บริษัทจึงจะได้รับค าสัง่ซือ้ ซึ่งการสัง่ซือ้จะเกิดขึน้เป็นรอบ
ตามแผนการผลิตของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย 
 

4.1.3 เคร่ืองหมายการค้า 
บริษัทมีเคร่ืองหมายการค้าที่เป็นของบริษัทที่ใช้ในการผลิตและจัดจ าหน่ายสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2562 เพียงเคร่ืองหมาย
การค้าเดียว คือ  
 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ณ วันที่ 30 กนัยายน  2562 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทที่เก่ียวข้องคือบริษัท ไฮเลก็ซ์ เวียดนาม จ ากัด โดยถือหุ้น
ในสดัสว่นร้อยละ 6.28 คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุตามราคาทนุรวม 25.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.03 ของสินทรัพย์
รวมของบริษัท ทัง้นี ้นโยบายในการลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เ ก่ียวข้องเพ่ิมเติมของบริษัทจะ
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เน้นธุรกิจที่มีความเก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นที่บริษัทจะได้รับจากการลงทนุเป็นส าคัญ เพ่ือเป็นการสนับสนนุและสง่เสริมธุรกิจของบริษัท  
 
บริษัทมีเปา้หมายที่จะลงทนุรวมทัง้หมดในสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทุน
จะต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจการอนุมัติ  
และในการก ากบัดูแลงานของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องนัน้ บริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นจะแต่งตัง้
ผู้จัดการฝ่ายการบญัชีเป็นผู้แทนบริษัทไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้แทนบริษัทมีหน้าที่ในการออก
เสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหน็ชอบแล้ว ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กับลักษณะและ
อตัราสว่นการถือหุ้นของบริษัท 
 

4.3 การประเมนิทรัพย์สนิ 
    - ไมมี่ – 

 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย                                                                        
- ไมมี่ – 

 

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอื่น                                                                            
6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

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

กระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แกผู่้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตชิ น้ส่วนรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ 

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

 ข้อมลูที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 
บริษัทมิได้ถือหุ้นใดๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น 

 

  

http://www.thaisteelcable.com/
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ข้อมลูของบคุคลอ้างอิงอื่นๆ 
   นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

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

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

 นางพูนนารถ  เผา่เจริญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 5238 

 นายกฤษดา  เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4958 

 นางสาววิสสตุา  จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3853 
 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
-ไมมี่- 

 
6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

-ไมมี่- 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น                 

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

บริษัทไมมี่หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมญั เช่น หุ้นบริุมสิทธิ หรือโครงกำรออกและเสนอขำย
หุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภำพให้กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำว (Thai Trust Fund) หรือมีกำรออกตรำสำร
แสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจำกหลกัทรัพย์ 
 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
7.2.1 รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ 

รำยช่ือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562 มีดังนี ้ 

ล าดับท่ี ผู้ถือหุ้น 
ทุนช าระแล้ว 

จ านวน 259,800,000 บาท 
จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุม่จุฬำงกรู        108,512,400       41.77 
2 ไฮเลก็ซ์ คอร์ปอเรชั่น 70,000,000 26.94 
3 กลุม่พัฒนะเมลือง         31,261,900        12.03 
4 บริษัท ไทยเอน็วีดีอำร์ จ ำกดั    12,518,500          4.82 
5 นำยไชยทศัน์ ไชยพิภทัรสขุ       6,500,000          2.50 
6 นำยด ำรงค์ กลุธนพงศ์      6,000,000          2.31 
7 บริษัทหลกัทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกดั (มหำชน) 5,378,800 2.07 
8 นำงสำววรำภรณ์ สงฆ์ประชำ      2,105,400          0.81 
9 นำยเทวำรักษ์  วีระวัฒกำนนท์ 1,930,900 0.74 
10 นำยพิทกัษ์  วีระวัฒกำนนท์ 1,750,000 0.67 
11 นำงสำวดวงพร  วีระวัฒกำนนท์ 1,665,500 0.64 
12 นำงสำวพรเพ็ญ  วีระวัฒกำนนท์ 1,501,000 0.58 
13 นำงสมิุตรำ  ด ำรงกิจชัยพร 1,500,000 0.58 
14 ผู้ถือหุ้นรำยยอ่ยอื่นๆ 9,175,600 3.54 
 รวม 259,800,000 100 
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หมำยเหต:ุ  1)  กลุ่มจฬุำงกูร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ ถือหุ้นนำมสกุลเดียวกันและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 4 รำย ได้แก่ 
- นำยสรรเสริญ จฬุำงกูร ถือหุ้นจ ำนวน  83,115,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  31.99 ของทนุช ำระแล้ว  
- นำยทวีฉัตร จฬุำงกูร ถือหุ้นจ ำนวน 21,204,900  หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 8.16 ของทนุช ำระแล้ว 
- นำยกรกฤช จฬุำงกูร ถือหุ้นจ ำนวน 4,000,000  หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 1.54 ของทนุช ำระแล้ว  
- นำยอภิชำติ จฬุำงกูร ถือหุ้นจ ำนวน 192,500  หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ    0.07 ของทนุช ำระแล้ว 

 
2) ผู้ ถือหุ้น 10 รำยแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่  (ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2562) ประกอบด้วย  

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

10. State Street Bank and Trust Company ถือหุ้นร้อยละ  2.16 
 

3) กลุ่มพฒันะเมลือง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ ถือหุ้นนำมสกุลเดียวกันและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 3 รำย ได้แก่  
- นำยสนัติ พฒันะเมลือง   ถือหุ้นจ ำนวน  10,559,200 หุ้น  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ   4.06   ของทนุช ำระแล้ว 
- นำยสริศ พฒันะเมลือง   ถือหุ้นจ ำนวน 10,506,400 หุ้น  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ   4.04   ของทนุช ำระแล้ว                                                        
- นำงสำวสิริณำ    พฒันะเมลือง   ถือหุ้นจ ำนวน 10,196,300  หุ้น  คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ   3.92 ของทนุช ำระแล้ว 

 

ข้อจ ำกดักำรถือหุ้นของชำวต่ำงชำติ 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชำวต่ำงชำติสำมำรถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและช ำระแล้ว 
โดย ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชำวต่ำงชำติมีจ ำนวนร้อยละ 27.11 
 
กำรถือหุ้นของคณะกรรมกำรบริษัท 
ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562 คณะกรรมกำรบริษัทถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 48.26 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและช ำระแล้ว 
 
ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ไมมี่ข้อตกลงระหว่ำงกนั และไมมี่เร่ืองที่มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์หรือกำรบริหำรงำนของบริษัท 
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7.2.2 การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 

การถือครองหุ้น  
(จ านวนหุ้น) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

ตนเอง 

คู่สมรสและ
บุตรท่ียังไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ 

1 นำยสรรเสริญ จุฬำงกรู ประธำนกรรมกำร 83,115,000 0 

2 นำยมำกำโต     เทรำอรุำ กรรมกำร 0 0 

3 นำยทวีฉตัร       จุฬำงกรู กรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 21,204,900 0 

4 นำยวุฒิภมิู        จุฬำงกรู กรรมกำร 0 0 

5 นำยสริศ            พัฒนะเมลือง กรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร 10,506,400 0 

6 นำยสนัติ  พัฒนะเมลือง กรรมกำร 10,559,200 0 

7 นำยฮำจิเมะ       คำโตะ กรรมกำร/ผู้จัดกำรทัว่ไป (สว่นงำนวิจัยและพัฒนำ) 0 0 

8 นำยปริญญำ   ไววัฒนำ กรรมกำรอิสระ  0 0 

9 นำยอภินันท์     ณ ระนอง กรรมกำรอิสระ 0 0 

10 นำยฉตัรชัย    เอียสกลุ กรรมกำรอิสระ 0 0 

11 นำยวีรวัฒน์ ขอไพบลูย์ กรรมกำรอิสระ 0 0 

12 นำงสำวสิริณำ       พัฒนะเมลือง 
ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส (สว่นงำนบริหำรธุรกิจและสว่นงำน
จัดหำ และรักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ไปสว่นงำนบริหำรธุรกิจ) 

10,196,300 0 

13 นำยสวัสด์ิ  สขุะอำจิณ 
ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส (สว่นงำนผลิต และสว่นงำนคุณภำพ 

และรักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ไปสว่นงำนผลิต) 
0 0 

14 นำงสำวภทัรำ        ชัยยศบรูณะ 
ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส (สว่นงำนปฏิบติักำรธุรกิจและสว่น

งำนวิจัยและพัฒนำ) 
0 0 

15 นำยปฏิมำ             ฟูรูซำวำ ผู้จัดกำรทัว่ไป (สว่นงำนปฏิบติักำรธุรกิจ) 0 0 

16 นำยจักรกฤษณ์      ประกอบกำร ผู้จัดกำรทัว่ไป (สว่นงำนคุณภำพ) 0 0 

17 นำงสำวชุลีกร        สวิุจิตร ผู้จัดกำรทัว่ไป (สว่นงำนจัดหำ) 0 0 
 

 
7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน  

- ไมมี่ - 

7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมต่ ่ำกว่ำร้อยละ 25 ของก ำไรสุทธิหลังจำกหักเงินส ำรองต่ำงๆ  ทุกประเภท
ตำมที่ได้กลำ่วไว้ในข้อบงัคับและตำมกฎหมำย หำกไมมี่เหตุจ ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้จะไมมี่ผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอยำ่งมีสำระส ำคัญ และน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุติั โดยกำรจ่ำยเงิน
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ปันผลให้กระท ำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมกำรมีมติแล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้ งเป็น
หนังสือไปยงัผู้ถือหุ้นและให้โฆษณำค ำบอกกลำ่วกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ในหนังสือพิมพ์ 
รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทในระยะเวลาท่ีผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง 
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1. เงินปันผลจ่ำยอตัรำต่อหุ้น (บำท : หุ้น) 1.00 1.00 0.80 0.50 0.50 
2. รวมจ ำนวนเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (บำท) 259,800,000 259,800,000 207,840,000 129,900,000 129,900,000 
3. สดัสว่นกำรจ่ำยเงินปันผล (ร้อยละ) 118.11 103.56 118.09 94.68 89.93 

 

8. โครงสร้างการจดัการ                           

 โครงสร้างองค์กร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562  

 
8.1  คณะกรรมการบริษัท 

ตำมข้อบงัคับของบริษัทระบวุ่ำ คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอยำ่งน้อยห้ำ (5) คน แต่ไมเ่กินสิบสองคน (12) 
คน  โดยกรรมกำรไมน้่อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยูใ่นประเทศไทย  กรรมกำรบริษัทจะ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่็ได้ 
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ทัง้นีบ้ริษัทไม่มีกำรกีดกนัทำงเพศ รวมทัง้ในกำรด ำเนินกิจกำรนัน้ กรรมกำรต้องปฏิบติัหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถปุระสงค์ และข้อบงัคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวังรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัท และมอบหมำยให้ผู้บริหำรบริษัทปฏิบติังำนแทนตำมอ ำนำจอนมุติั  
 
คณะกรรมกำรบริษัทตำมหนังสือรับรองกระทรวงพำณิชย์ลงวันที่  5 กนัยำยน 2562   มีจ ำนวน 11 ทำ่น ประกอบด้วย 

 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร  จ ำนวน  3 ทำ่น 
 กรรมกำรที่ไมเ่ป็นผู้บริหำร  จ ำนวน  4 ทำ่น 
 กรรมกำรที่เป็นอิสระ จ ำนวน  4 ทำ่น  

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การ
เข้าร่วมประชุม 

1 นำยสรรเสริญ จุฬำงกรู ประธำนกรรมกำร (ไมเ่ป็นผู้บริหำร) 6 1 
2 นำยสริศ          พัฒนะเมลือง กรรมกำร 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
6 5 

3 นำยมำกำโต เทรำอรุำ กรรมกำร (ไมเ่ป็นผู้บริหำร) 6 0 
4 นำยทวีฉตัร   จุฬำงกรู กรรมกำร 6 2 
5 นำยวุฒิภมิู   จุฬำงกรู กรรมกำร (ไมเ่ป็นผู้บริหำร) 6 5 
6 นำยสนัติ พัฒนะเมลือง กรรมกำร (ไมเ่ป็นผู้บริหำร) 6 3 
7 นำยฮำจิเมะ        คำโตะ กรรมกำร 6 6 
8 นำยปริญญำ ไววัฒนำ กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

6 6 

9 นำยอภินันท์ ณ ระนอง กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

6 6 

10 นำยฉตัรชัย  เอียสกลุ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

6 6 

11 นำยวีรวัฒน์  ขอไพบลูย์ กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

6 6 

กรรมกำรท่ีออกระหว่ำงปี : ไม่มี 
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กรรมกำรอิสระ 
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.50 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำย

ใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน้ๆ ด้วย 
2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุม

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล ำดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้ มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันที่ ย่ืนค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ำมดังกลำ่วไมร่วมถงึกรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำรหรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีควำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พ่ี
น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม  หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้
เป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมมี่หรือเคยมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุม
ของบริษัท ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุม ของผู้ที่มีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้
มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดังกลำ่วมำแล้วไมน้่อยกว่ำ 2 ปีกอ่นวันที่ย่ืนค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนักงำน 
 

ควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือให้
เช่ำอสงัหำริมทรัพย์ รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับหรือให้
กู้ยืมค ำ้ประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สญัญำมีภำระหนีท้ี่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 ล้ำนบำท
ขึน้ไป แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี ้กำรค ำนวณภำระหนีด้ังกลำ่วให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรที่เ ก่ียว
โยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในกำร
พิจำรณำภำระหนีด้ังกลำ่ว ให้นับรวมภำระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่ำง 1 ปี กอ่นวันที่มีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัทและไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นสว่นของส ำนักงำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะ
ดังกลำ่วมำแล้วไมน้่อยกว่ำ 2 ปีกอ่นวันที่ย่ืนค ำขออนญุำตต่อส ำนักงำน 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถงึกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงินซึ่ง
ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจำกกำรมีลกัษณะดังกลำ่วมำแล้วไมน้่อยกว่ำ 2 ปี กอ่นวันที่ย่ืนค ำขออนญุำตต่อส ำนักงำน 

7. ไมเ่ป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจกำรที่มีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือไมเ่ป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้ำงหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมกำรที่มีสว่นร่วมบริหำรงำน ลกูจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกิน
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ร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำร
แข่งขันที่มีนัยกบักิจกำรของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถให้ควำมเหน็อยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัท  
 
ภำยหลงัได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตำม (1) ถงึ (9) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน
กบัผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ 
 

 ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำร
ให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่ก ำหนดตำมข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัทได้รับกำรผ่อนผันข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมี
ควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมลูค่ำดังกลำ่ว กต็่อเม่ือบริษัทได้จัดให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำร
บริษัทที่แสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แล้วว่ำ กำรแต่งตัง้บคุคลดังกลำ่วไมมี่ผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
และกำรให้ควำมเหน็ที่เป็นอิสระ และจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูต่อไปนีใ้นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตัง้
กรรมกำรอิสระด้วย 

ก. ลกัษณะควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ท ำให้บคุคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ข. เหตุผลและควำมจ ำเป็นที่ยงัคงหรือแต่งตัง้ให้บคุคลดังกลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 
ค. ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรของบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตัง้บคุคลดังกลำ่วเป็นกรรมกำรอิสระ 

 
 เพ่ือประโยชน์ตำมข้อ (5) และข้อ (6) ค ำว่ำ “หุ้นสว่น” หมำยควำมว่ำ บคุคลที่ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนสอบบัญชี หรือ

ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ให้เป็นผู้ลงลำยมือช่ือในรำยงำนกำรสอบบญัชี หรือรำยงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ (แล้วแต่กรณี) 
ในนำมของนิติบคุคลนัน้  

 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพันบริษัท 
นำยสรรเสริญ  จุฬำงกรู หรือ นำยทวีฉตัร จุฬำงกรู หรือ นำยวุฒิภมิู  จุฬำงกรู คนใดคนหนึ่งลงลำยมือช่ือร่วมกับ นำยสริศ  
พัฒนะเมลือง หรือ นำยสนัติ พัฒนะเมลือง หรือ นำยฮำจิเมะ  คำโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตรำส ำคัญของบริษัท  
หรือ  นำยสริศ พัฒนะเมลือง หรือ นำยสนัติ พัฒนะเมลือง ลงลำยมือช่ือร่วมกบันำยฮำจิเมะ  คำโตะ และประทับตรำส ำคัญ
ของบริษัท 
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8.2 ผู้บริหาร 
 แผนภำพโครงสร้ำงภำยในบริษัท 
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รายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหาร   

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นำยทวีฉตัร         จุฬำงกรู ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2 นำยสริศ             พัฒนะเมลือง กรรมกำรผู้จัดกำร  
3 นำงสำวสิริณำ     พัฒนะเมลือง ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส (สว่นงำนบริหำรธุรกิจ และสว่นงำนจัดหำ 

และรักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ไปสว่นงำนบริหำรธุรกิจ) 
4 นำยสวัสด์ิ           สขุะอำจิณ ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส (สว่นงำนผลิต และสว่นงำนคุณภำพ และ

รักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ไปสว่นงำนผลิต) 
5 นำงสำวภทัรำ     ชัยยศบรูณะ ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส สว่นงำนปฏิบติักำรธุรกิจ และสว่นงำนวิจัย

และพัฒนำ 
6 นำงสำวณภสัสร  สินนะจิตร์ ผู้จัดกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

 ผู้บริหำร หมำยควำมว่ำ ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับบริหำรส่ีรำยแรกนับต่อจำกคณะกรรมกำรบริษัทลงมำ รวมถึงผู้ ซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งเทียบเทำ่ผู้บริหำรรำยที่ส่ีทกุรำย โดยรวมถึงผู้ จัดกำรฝ่ำยบัญชี (ผู้บริหำรล ำดับที่ 1-6 เป็นผู้บริหำรภำยใต้
นิยำมดังกลำ่ว) 

 
8.3  เลขานุการบริษัทและผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
  8.3.1 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ นำงกสิตำ  พิทกัษ์สงครำม ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรบริษัท โดยให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่
ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมี
คุณสมบติั ขอบเขตและหน้ำที่  ดังต่อไปนี ้
คุณสมบติั 
อ้ำงอิงจำกกฎหมำยมิได้ก ำหนดคุณสมบติัของเลขำนกุำรบริษัทไว้  จึงถือเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรที่จะต้องดูแล
รับผิดชอบให้ได้บคุคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมเข้ำมำปฏิบติัหน้ำที่  โดยเลขำนุกำรบริษัทซึ่งเป็นลูกจ้ำงของ
บริษัทมิสำมำรถรับหน้ำที่เลขำนกุำรบริษัทในบริษัทอื่นๆ แต่อำจรับหน้ำที่เลขำนกุำรบริษัทในบริษัทยอ่ยได้  
ขอบเขตและหน้ำที่  
บริษัทได้จัดให้มีเลขำนกุำรบริษัทท ำหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร ท ำหน้ำที่ดูแลและ
ประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง สนับสนนุให้ด ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี พร้อม
ปฏิบติัตำมข้อบงัคับและประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (กลต.)  โดยเลขำนกุำรบริษัทมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่กฎหมำยและบริษัท
ก ำหนด ดังนี ้ 
1. ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นแกก่รรมกำรเก่ียวกบัข้อกฎหมำย ระเบียบและข้อบงัคับต่ำงๆ ของบริษัท และติดตำมให้มีกำร

ปฏิบติัตำมอยำ่งถกูต้องและสม ่ำเสมอ รวมถงึรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงที่มีนัยส ำคัญแกก่รรมกำร  
2. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยบริหำร ดูแลและประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่

เก่ียวข้อง รวมทัง้ด ำเนินกำรให้มีกำรปฎิบติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท  
3. จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึง

ปฎิบติัต่ำงๆ  
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4. บนัทกึรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  

5. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูและรำยงำนสำรสนเทศในสว่นที่เก่ียวข้องตำมระเบียบและข้อก ำหนดของกลต. และ
ตลท. 

6. จัดท ำและเกบ็รักษำเอกสำรดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร  
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

7. เกบ็รักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 
8. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด  
9. จัดปฐมนิเทศกรรมกำรใหม ่และกำรสง่เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้กับกรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนักงำน  
10. ติดต่อและส่ือสำรกบัผู้ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทรำบสิทธิต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้นและข่ำวสำรของบริษัท 
11. เร่ืองอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 
8.3.2 ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้ นำงสำวณภสัสร  สินนะจิตร์ ท ำหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำ

บญัชี โดยมีคุณสมบติัอ้ำงอิงตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนกลต.และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร ***  ที่ เป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
สอดคล้องกบัภำระควำมรับผิดชอบของกรรมกำร สถำนะทำงกำรเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกบับริษัทที่จดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ที่อยูใ่นอตุสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้เคียงกนั ดังนี  ้
8.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงนิ 

(1) ค่ำตอบแทนกรรมกำร (ในฐำนะกรรมกำรเทำ่นัน้) 
   ค่ำตอบแทนกรรมกำร ภำยในวงเงินไมเ่กิน 6 ล้ำนบำท แบง่เป็นดังนี ้

 ค่ำเบีย้ประชุม (ต่อครัง้ที่เข้ำร่วมประชุม) ในอตัรำเดียวกบัปี 2561 คือ 
- ประธำนกรรมกำรบริษัท   เป็นเงิน 35,000 บำท 
- กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดยอ่ย เป็นเงิน 25,000 บำท 

 จ่ำยบ ำเหน็จกรรมกำรบริษัท ในอตัรำร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 
ทัง้นี ้บริษัทได้ขออนมุติัค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบคุคล ในปี 2562 มีรำยละเอียดดังนี ้     

รายช่ือ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการ 

บ าเหน็จ
กรรมการ 

รวม 

1. นำยสรรเสริญ  จฬุำงกูร ประธำนกรรมกำร 35,000    398,557 433,557 

2. นำยสริศ พฒันะเมลือง กรรมกำร 125,000    398,557 523,557 

3. นำยมำกำโต  เทรำอรุำ กรรมกำร -    398,557 398,557 

4. นำยทวีฉัตร จฬุำงกูร กรรมกำร 50,000    398,557 448,557 

5. นำยวฒิุภูมิ        จุฬำงกูร  กรรมกำร 125,000    295,227 420,227 

6. นำยฮำจิเมะ      คำโตะ กรรมกำร 150,000    206,659 356,659 

7. นำยสนัติ           พฒันะเมลือง  กรรมกำร 75,000    206,659 281,659 

8. นำยอภินนัท์   ณ ระนอง กรรมกำรอิสระ  150,000 100,000 50,000 50,000 398,557 748,557 

9. นำยปริญญำ   ไววฒันำ กรรมกำรอิสระ  150,000 100,000 50,000 50,000 398,557 748,557 

10. นำยฉัตรชยั    เอียสกุล กรรมกำรอิสระ  150,000 100,000 50,000 50,000 398,557 748,557 

11. นำยวีรวฒัน์   ขอไพบูลย์ กรรมกำรอิสระ  150,000 100,000 50,000 50,000 398,557 748,557 

รวม 1,160,000 400,000 200,000 200,000 3,897,001 5,857,001 

 

ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำร*** ของบริษัท 

ค่าตอบแทน 
ปี 2561 

จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
ปี 2562 

จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนัสและอ่ืน ๆ 69.60 (จ ำนวน 17 รำย) 87.00 (จ ำนวน 19 รำย) 

(2) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร*** 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีนโยบำยให้ปรับค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ประจ ำปี 2562 ในอตัรำ 5% ของอตัรำในปีกอ่นหน้ำ  

 ค่ำตอบแทนของผู้บริหำร***  ระดับรองลงไป ขึน้อยูก่บัดุลยพินิจของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้วยค่ำตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กบัผู้บริหำร*** จ ำนวน 19
รำย รวมทัง้สิน้ 87.00 ล้ำนบำท 
 

8.4.2  ค่าตอบแทนอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ค่ำตอบแทนอื่นของกรรมกำร 
- ไมมี่ – 
 

 ค่ำตอบแทนอื่นของผู้บริหำร*** 
 เงินกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 
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 บริษัทได้จัดให้มีกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ โดยพนักงำนจ่ำยสมทบในอตัรำสว่นร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือน และ
บริษัทสมทบให้ในอตัรำเทำ่กนั โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพส ำหรับผู้บริหำร
ทัง้หมด รวมทัง้สิน้ 1,150,464.18 บำท 

 เงินประกนัสงัคม 
 ในปี 2562 บริษัทได้จ่ำยเงินประกนัสงัคมส ำหรับผู้บริหำรทัง้หมด รวมทัง้สิน้ 84,000 บำท 

 

*** ผู้บริหำรของบริษัทที่นับต่อจำกคณะกรรมกำรบริษัท ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร, กรรมกำรผู้จัดกำร, 
ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโสและผู้จัดกำรทัว่ไปทกุรำย และผู้จัดกำรฝ่ำยบญัชีกำรเงิน 

 

8.5 บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)            
ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562  บริษัทมีพนักงำนทัง้สิน้จ ำนวน 864 คน และมีพนักงำนชั่วครำวที่จ้ำงผ่ำนบริษัทรับเหมำ
จ้ำงแรงงำนอีกจ ำนวน 422 คน โดยสำมำรถแบง่แยกตำมประเภทผลิตภณัฑ์ ดังต่อไปนี ้

 
ธุรกจิ 

30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2562 
พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ช่ัวคราว 

พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ช่ัวคราว 

พนักงาน 
รายเดือน 

พนักงาน 
ช่ัวคราว 

 สำยควบคุมรถยนต์ 254 214 266 213 254 202 

 สำยควบคุม - รถจักรยำนยนต์ 94 8 81 26 79 26 

 ชุดควบคุม-รำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 17 25 16 29 15 34 

 สว่นกลำง 618 145 528 152 516 160 

รวมจ านวนพนักงาน 983 392 891 420 864 422 
 

การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ 
- ไมมี่ -  

 

ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคัญในระยะเวลา 3 ปี 
- ไมมี่ – 

 

ผลตอบแทนพนักงาน 
ค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวกบัพนักงำนของบริษัททัง้หมดในปี 2562 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริหำร) รวมเป็นเงิน 503.03 ล้ำน
บำท ประกอบด้วย 

-  เงินเดือน คำ่ลว่งเวลำ และโบนัสประจ ำปี รวมเป็นเงิน 388.55 ล้ำนบำท 
-  ค่ำตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่ำรักษำพยำบำล ค่ำรถรับ-สง่พนักงำน ค่ำเคร่ืองแบบ เงินสมทบกองทนุทดแทน 
เงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ค่ำใช้จ่ำยประกนัสงัคม ค่ำอบรมสมัมนำ ค่ำประกนัชีวิตและประกนัสขุภำพ ค่ำ
สวัสดิกำรอื่นๆ) รวมเป็นเงิน 31.51 ล้ำนบำท 

-  ค่ำแรงของพนักงำนชั่วครำว รวมเป็นเงิน 82.97 ล้ำนบำท 
 

นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบคุลำกร 
บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบคุลำกร ตำมปรัชญำ “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน”  บริษัทสนับสนุนให้มี
กำรพัฒนำบคุลำกรทกุระดับอยำ่งทัว่ถงึและต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำย
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ทำงธุรกิจ  ซึ่งบคุลำกรทกุคนจะได้รับกำรพัฒนำตำมสำยงำนของตนเอง เพ่ือให้เติบโตพร้อมกบัองค์กรอยำ่งยัง่ยืน โดย
ในปีที่ผำ่นมำจ ำนวนชั่วโมงเฉล่ียของกำรฝึกอบรมของพนักงำนอยูท่ี่ 9.10 ชั่วโมงต่อคนต่อปี  
 

จัดอบรมให้ควำมรู้อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของพนักงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ  

บริษัทได้พัฒนำควำมสำมำรถและทกัษะในกำรปฏิบติังำนให้พนักงำน เพ่ือน ำมำใช้ในกำรปฏิบติังำนได้อย่ำงมืออำชีพ  
ด ำรงชีวิตได้อยำ่งมีควำมสุข มีกำรเปิดโอกำสให้เรียนรู้และพัฒนำในสำยงำนอื่นๆ มีกำรสนับสนุนให้พนักงำนมี
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของตนเอง ผำ่นโปรแกรมกำรฝึกอบรมที่หลำกหลำย รวมถึงมีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เร่ือง
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี และกำรพัฒนำที่ยัง่ยืนอีกด้วย นอกจำกนีย้ังสนับสนุนให้พนักงำนได้ เข้ำรับกำรอบรมกับ
สถำบนัภำยนอก เพ่ือแลกเปล่ียนและน ำควำมรู้มำสร้ำงคุณค่ำให้กบัองค์กรต่อไป 
 

ภำพรวมกำรพัฒนำบคุลำกร 
ภำพรวมกำรพัฒนำบคุลำกรบริษัทมุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ืองและปรับปรุงแผนกำรพัฒนำบุคลำกร
เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจและนวัตกรรมในปัจจุบนั โดยวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรตัง้แต่พนักงำน
เร่ิมงำนใหมเ่พ่ือให้พนักงำนสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมกำรท ำงำนในองค์กร (On the Job training) กำร
พัฒนำบคุลำกรตำมเส้นทำงกำรพัฒนำบคุลำกรตำมสำยอำชีพ และกำรพัฒนำบคุลำกำรตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำ
ในสำยอำชีพ     
 เส้นทำงกำรพัฒนำบคุลำกรตำมสำยอำชีพ (Training Road Map) 
 ด้วยกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจำกเดิม เพ่ือให้กำรพัฒนำบุคลำกรสอดคล้องกับกำร

ด ำเนินธุรกิจในปัจจุบนั บริษัทจึงจ ำเป็นต้องปรับเปล่ียนแผนงำนเส้นทำงกำรพัฒนำบคุลำกรตำมสำยอำชีพในกำร
พัฒนำบคุลำกรอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรและเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  

 

 กำรประเมินประสิทธิภำพหลงักำรฝึกอบรม (Training Effectiveness Evaluation) 
 เพ่ือให้กำรพัฒนำบคุลำกรเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพและเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจในกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร

พัฒนำตำมสำยอำชีพมำประยกุต์ใช้ในกำรท ำงำน บริษัทจึงมุ่งเน้นกำรประเมินประสิทธิภำพหลังกำรฝึกอบรม 
รวมถงึกำรติดตำมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือวิเครำะห์ประสิทธิผลในแต่ละหลกัสตูร 

 

 กำรประเมินขีดควำมสำมำรถของพนักงำน (Skill Matrix) 
 เพ่ือให้กำรพัฒนำบคุลำกรเป็นไปตำมเส้นทำงกำรพัฒนำบคุลำกร บริษัทจึงก ำหนดกำรประเมินขีดควำมสำมำรถ

ของบคุลำกรเพ่ือให้ทรำบศักยภำพและระดับควำมสำมำรถของบุคลำกรแต่ละท่ำน และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
เส้นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำยอำชีพ (Training Road Map) จึงมั่นใจได้ว่ำบุคลำกรของบริษัทมีควำม
เช่ียวชำญ พร้อมที่จะเติบโตไปตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพและพร้อมที่จะพัฒนำองค์กรให้ก้ำวไปสู่
ระดับสำกล 

 

 
ทัง้นีน้โยบำยกำรอบรมพัฒนำบคุลำกรของบริษัทมุง่เน้นกำรพัฒนำตำมเส้นทำงกำรพัฒนำบคุลำกรตำมสำยอำชีพและ
มุง่เน้นกำรพัฒนำอยำ่งต่อเน่ืองตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของบคุลำกรพร้อม
ที่จะช่วยพัฒนำองค์กรให้ก้ำวไปสูร่ะดับโลกได้ 
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นโยบำยกำรดูแลค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของพนักงำน 
บริษัทมีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับอัตรำจ่ำยในอุตสำหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ เกินกว่ำที่กฏหมำยก ำหนด เช่น กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ตรวจสขุภำพพนักงำน เงินค่ำ
เกษียณอำยงุำน เบีย้ขยนั ค่ำครองชีพ เงินค่ำท ำศพ ค่ำท ำงำนในกะกลำงคืน ค่ำระดับงำน เบีย้ขยนัรำยเดือน เบีย้ขยัน
ต่อเน่ืองประจ ำปี ค่ำอำหำร ประกนัสขุภำพและประกนัอบุติัเหตุ มีกำรสง่เสริมให้จัดกิจกรรมอยำ่งต่อเน่ือง ให้พนักงำน
ได้ผอ่นคลำยจำกกำรท ำงำน และได้ใช้เวลำท ำกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกนั เพ่ือสง่เสริมให้พนักงำนมีควำมรักควำมผกูพันต่อ
องค์กรในระยะยำว  

 
บริษัทสนับสนนุควำมคิดในกำรส่งเสริมสิทธิแรงงำนและสวัสดิภำพทำงสังคมของผู้ ใช้แรงงำน มีกำรปฏิบัติตำม
กฏหมำย กฏระเบียบที่เก่ียวข้องกบักำรรับสมคัรและจ้ำงงำนทกุประกำรอยำ่งเคร่งครัด โดยบริษัทได้ก ำหนดโครงสร้ำง
เงินเดือนส ำหรับพนักงำนทกุระดับและทกุสำยงำนอยำ่งชัดเจน และมีกำรปรับขึน้ตำมผลกำรปฏิบติังำนของพนักงำนใน
แต่ละปี 
 
นโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำน 
บริษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนที่ชัดเจน โดยในระยะสัน้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรท ำงำนของพนักงำนและของ
บริษัทในแต่ละปีไว้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนจะสอดคล้องกบัผลกำรปฏิบติังำนจริงที่ เกิดขึน้ในปีนัน้ๆ  

 
ส ำหรับในระยะยำว บริษัทมีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรกำรเติบโตในต ำแหน่งงำนไว้ลว่งหน้ำ 5 ปี โดยมีแผนกำรพัฒนำ
พนักงำนเป็นรำยบคุคลรองรับกำรเติบโตดังกลำ่ว ซึ่งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกจ็ะสอดคล้องกบัแต่ละต ำแหน่งงำน ผลกำร
ปฏิบติังำนจริงที่เกิดขึน้ และนโยบำยของบริษัทที่ก ำหนดไว้ 

 
กำรน ำผลกำรประเมินกำรท ำงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร, ผู้บริหำรระดับสงู มำเช่ือมโยงใช้กบักำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน  
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผู้จัดท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสม
กบัหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำอนมุติั โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัท ผลตำมเปำ้หมำยกำรด ำเนินงำนของบริษัท และผลส ำรวจ
ค่ำตอบแทนในธุรกิจประเภทเดียวกนั ทัง้นีต้ัวชีว้ัดจะครอบคลมุกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลเุปำ้หมำยทำงธุรกิจควบคู่ไปกบั
เปำ้หมำยด้ำนสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
กำรประเมินผลและค่ำตอบแทน 
บริษัทได้มีกำรก ำหนดให้ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี โดยใช้ Performance Management System 
โดยมีมำตรฐำนกำรประเมินปีละสองครัง้ และมีเกณฑ์กำรประเมินผลที่ชัดเจน ดังนี  ้

ต าแหน่ง 
KPI 

Competency 
(บุคคล) 

พนักงำน 80 20 

เจ้ำหน้ำที ่ 50 50 

หวัหน้ำแผนก / หวัหน้ำสว่น 60 40 

ผู้ช่วยผู้จัดกำรขึน้ไป 70 30 
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ผลกำรประเมินที่ได้จะถกูน ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนให้กบัพนักงำนและผู้บริหำรของบริษัท โดย
มีกำรแบง่ระดับกำรพิจำรณำไว้ ดังนี ้
 
ผลรวมคะแนนจากการประเมนิ ระดับเกรด อัตราการปรับค่าตอบแทน 

90 - 100 A 

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

 
นอกเหนือจำกกำรใช้ Performance Management System ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแล้ว กำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนยงัมีคุณค่ำต่อกระบวนกำรพัฒนำงำน กลำ่วคือ สำมำรถน ำมำเป็นแนวทำงในกำรท ำแผนพัฒนำบคุลำกรให้
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถสอดคล้องกบัแนวทำงกำรเติบโตของบริษัท ได้อยำ่งเหมำะสม ตำมขัน้ตอนดังต่อไปนี ้
1. พิจำรณำผลกำรประเมินคุณลกัษณะ (Competency) และดัชนีชี้ว้ัดกำรท ำงำน (KPIs) เพ่ือกำรพัฒนำ  
2. เลือก Competency ที่จะพัฒนำจ ำนวน 2 Competency โดยพิจำรณำจำกระดับควำมส ำคัญต่อพนักงำน/ผู้บริหำร 

และระดับควำมส ำคัญต่องำน 
3. เลือกแนวทำงในกำรพัฒนำและวิธีในกำรพัฒนำในตัวอยำ่งกิจกรรมและวิธีกำรพัฒนำ โดยเลือกวิธีในกำรพัฒนำไม่

เกิน 3 วิธีส ำหรับ Competency แต่ละตัว 
4. จัดท ำแผนกำรพัฒนำรำยบคุคล โดยกำรกรอกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์มประเมินผลงำน  
 

8.6  ขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการบริษัท 
1. ปฏิบติัหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถปุระสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่เห็นชอบด้ำน

กฎหมำย ด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้น  
2. พิจำรณำอนมุติัแต่งตัง้บคุคลที่มีคุณสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน

จ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกำศ ข้อบงัคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ 

3. พิจำรณำคัดเลือกบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนที่จะด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบติัและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกำศข้อบงัคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรอิสระของบริษัทต่อไป 

4. พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีคุณสมบติัตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
รวมถงึประกำศ ข้อบงัคับ และ/หรือระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก ำหนด 

5. พิจำรณำอนมุติัแต่งตัง้ผู้บริหำรโดยพิจำรณำจำกบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน รวมถงึกำรพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรผู้จัดกำร ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
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กรรมกำรผู้จัดกำร และมอบหมำยอ ำนำจให้กรรมกำรผู้จัดกำรท ำหน้ำที่แทนบริษัท เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทตำมปกติ 

6. พิจำรณำอนมุติักำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของกิจกำร  
7. คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท

ได้ 
8. พิจำรณำแต่งตัง้หรือมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบคุคลอื่นกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด

แทนคณะกรรมกำรตำมที่เหน็สมควรได้ และสำมำรถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ ำนำจนัน้ๆ  ได้  
9. พิจำรณำอนมุติักำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท และนโยบำยหลักในกำรลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้อง 
10. พิจำรณำอนมุติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แกผู่้ถือหุ้น เม่ือเหน็ว่ำบริษัทมีผลก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนัน้และ

รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป 
11. พิจำรณำอนมุติัเร่ืองที่มีสำระส ำคัญ เช่น นโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันของ

บริษัท รำยกำรที่เก่ียวโยง และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตำมประกำศ ข้อบังคับ 
และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12. พิจำรณำอนมุติัเร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
13. พิจำรณำอนมุติัให้ควำมเหน็ชอบเร่ืองดังต่อไปนี ้

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

ระยะต่อไปของปี 
(3)  กำรลงทนุในโครงกำรที่ไมมี่ในงบประมำณประจ ำปีหรือ ตำมอ ำนำจกำรอนมุติั 
(4)  กำรใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงกำรที่ได้รับอนมุติัไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน

โครงกำรรวมเกินร้อยละ 10 
(5)  กำรซือ้ และจ ำหน่ำยสินทรัพย์ กำรซือ้กิจกำรและเข้ำร่วมในโครงกำรร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลำด    

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีมลูค่ำเกินจ ำนวนที่มอบอ ำนำจให้ฝ่ำยบริหำรตำมอ ำนำจกำรอนมุติั              
(6)  กำรท ำธุรกรรมหรือกำรกระท ำใดๆ อนัมีผลกระทบที่ส ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงิน ภำระหนีสิ้น ยุทธศำสตร์กำร

ท ำธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัท 
(7)  กำรท ำสญัญำใดๆ ที่ไมเ่ก่ียวกบักำรท ำธุรกิจปกติ และสญัญำที่เก่ียวกบักำรท ำธุรกิจปกติที่มีควำมส ำคัญ                     
(8)  กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัระหว่ำงบริษัท บริษัทร่วมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั สว่นที่ไมเ่ข้ำข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์ฯ  และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
(9)  ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้ำงเงินทนุของบริษัทมีอตัรำสว่นหนีสิ้นต่อทนุเกิน 1.5 : 1 
(10) กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
(11) กำรเปล่ียนนโยบำยและวิธีปฏิบัติที่มีนัยส ำคัญเก่ียวกับกำรบัญชี  กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรควบคุม

ภำยใน 
(12) กำรว่ำจ้ำงผู้บริหำรระดับสงู 
(13) กำรก ำหนดและกำรเปล่ียนแปลงอ ำนำจอนมุติัที่มอบให้ผู้บริหำรระดับสงู 
(14) กำรเสนอแต่งตัง้และกำรสิน้สดุสถำนภำพของกรรมกำร และเลขำนกุำรบริษัท 
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(15) กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ให้กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยบริหำร  หรือกรรมกำรบริษัทคนใดคนหนึ่ง  รวมถึง กำร
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขกำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ดังกลำ่ว ต้องไมข่ัดกบักฎเกณฑ์ข้อก ำหนดตลำดหลักทรัพย์ฯ 
และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

(16) กำรแต่งตัง้ และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
(17) กำรจัดให้มีและก ำกบัดูแลให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
(18) กำรปรับปรุง เปล่ียนแปลงและแก้ไขโครงสร้ำงองค์กร ระดับกรรมกำรผู้จัดกำรขึน้ไป 
(19) กำรด ำเนินกำรอื่นใดเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถปุระสงค์ ข้อบงัคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท      

 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 
1. ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท   
2. ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบงัคับ และระเบียบที่ก ำหนดไว้  
3. เสริมสร้ำงมำตรฐำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของคณะกรรมกำร 
4. ปฏิบติัหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ โดยเฉพำะให้เป็นหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร 
5. ดูแลให้กำรติดต่อส่ือสำรระหว่ำงกรรมกำรและผู้มีสว่นได้เสียเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย  ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที่อ้ำงอิงตำมกฎบตัร
ของบริษัทที่ได้รับกำรอนมุติัจำกคณะกรรมกำรบริษัทเรียบร้อยแล้ว  
(รำยละเอียดเพ่ิมเติมที ่https://www.thaisteelcable.com/th/กฎบัตร) 

 
ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ำยบริหำร  หมำยถงึ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส และผู้จัดกำรทัว่ไป 

 
ฝ่ำยบริหำร  มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำย ซึ่งอยูภ่ำยใต้กฎระเบียบและข้อบังคับ
ของบริษัท ทัง้นีก้ำรมอบอ ำนำจดังกลำ่วต้องไมมี่ลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้ฝ่ำยบริหำรสำมำรถอนมุั ติรำยกำร
ที่ตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท 
หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท  ซึ่งกำรอนมุติัรำยกำรในลกัษณะดังกลำ่วจะต้องผำ่นมติที่ประชุมคณะกรรมกำร และ /หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจำรณำรำยกำรดังกลำ่วตำมที่ข้อบงัคับของบริษัท หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด 
ยกเว้นเป็นกำรอนมุติัรำยกำรที่เป็นไปตำมปกติ ธุรกิจที่มีกำรก ำหนดขอบเขตชัดเจน โดยสำมำรถสรุปขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที่ได้ดังนี ้
1.  รับผิดชอบดูแลกำรบริหำรงำนทัว่ไปที่มีลกัษณะเป็นกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท 
2.  บริหำรกิจกรรมภำยในของบริษัท รวมทัง้ก ำหนดระบบกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท 
3.  วำงแผนและก ำหนดโครงกำรด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท 
4.  ก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ ของบริษัท เพ่ือกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ 
5.  ก ำหนดโครงสร้ำงในกำรบริหำรองค์กรร่วมกบัคณะกรรมกำรบริษัท 
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6. บงัคับบญัชำ ประสำนงำน ติดตำมกำรปฏิบติักำร กำรก ำหนดหน่วยงำนและก ำหนดต ำแหน่งหน้ำที่ ก ำหนดควำม
รับผิดชอบ และมอบหมำยหน้ำที่กำรบริหำรงำน โดยค ำนึงถงึควำมเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
7. ก ำหนดแนวทำงส ำหรับกำรควบคุมกำรบริหำรที่รัดกุมและเหมำะสม เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติกำรท่ีบรรลุเป้ำหมำย
อยำ่งมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมนโยบำยบริษัท 
8.   ด ำเนินกิจกำรและบริหำรงำนประจ ำวันของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน เป้ำหมำย ข้อบังคับและ
ระเบียบบริษัทที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด  
9. ด ำเนินกิจกำรและบริหำรงำนให้เป็นไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ด้วยงบประมำณที่ได้รับอนุมัติอย่ำง
เคร่งครัด ซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอยำ่งดีที่สดุ  
10.  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำจำกกำรด ำเนินงำนตำมมติ และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทที่ส ำคัญต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งต่อเน่ืองตำมก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  
11.  ด ำเนินกิจกำรของบริษัท ตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 
12.  ต้องไมป่ระกอบกิจกำรหรือเข้ำร่วมในกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขันกบักิจกำรของบริษัท ไม่
ว่ำจะท ำเพ่ือประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บงัคับบญัชำหรือคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบและได้รับกำร
พิจำรณำเหน็ชอบให้ประกอบกิจกำรนัน้ๆ ได้  

 

9.  การก ากบัดูแลกจิการ                                                 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 
บริษัทมีควำมมุง่มัน่ที่จะเป็นผู้ผลิตชิน้สว่นยำนยนต์ระดับโลก สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจ เพ่ิมมลูค่ำขององค์กร และสง่เสริมกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัท  ด้วยกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรอนัเป็นสำกล เพ่ือให้สำมำรถบรรลเุปำ้หมำยและรักษำคุณธรรมอันเป็นคุณค่ำพืน้ฐำนของ
องค์กรชัน้น ำ  ดังนัน้คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้จัดท ำและอนมุติั ”นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร” เพ่ือส่งเสริมหลักธรร
มำภิบำลขององค์กร  โดยมุง่เน้นกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมซ่ือสัตย์สุจริตบน
พืน้ฐำนจริยธรรมทำงธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบติัที่ดีของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทกุคนของบริษัท  ซึ่งจะ
น ำไปสูก่ำรเป็นองค์กรที่ยัง่ยืนอยำ่งแท้จริง 

 

แนวทำงกำรสง่เสริมให้เกิดกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ  มีดังนี ้
1.  คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทกุคน ต้องปฏิบติัตำมคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัท  และบริหำร

จัดกำรธุรกิจทกุระดับด้วยควำมเช่ือมัน่ ศรัทธำ และเข้ำใจในหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร โดยถือเป็นวัฒนธรรมที่ดี
ขององค์กร 

2.  คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทกุคน ต้องยดึมัน่ในควำมเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงเท่ำ
เทียมกนั และปฏิบติังำนเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทอยำ่งเต็มควำมสำมำรถด้วยควำมสุจริต  โปร่งใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

3.  คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทกุคน สำมำรถเสนอแนะปรับปรุงนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท
เพ่ือให้สอดคล้องและเหมำะสมกบัมำตรฐำนกำรด ำเนินธุรกิจและมำตรฐำนสำกล  ตลอดจนควำมต้องกำรของ
สงัคมที่เปล่ียนแปลงไปได้ 

4.  บริษัทจัดท ำเส้นทำงกำรฝึกอบรมบคุลำกร (Training Road Map) ส ำหรับทกุต ำแหน่งงำน เพ่ือให้มีกำรศึกษำและ
ทบทวนคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยำ่งต่อเน่ือง   
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5.  บริษัทเพ่ิมช่องทำงกำรประชำสมัพันธ์คู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ ผ่ำนทำงเว็บไซต์
บริษัท กำรอบรมบคุลำกร และประชำสมัพันธ์ผำ่นช่องทำง Social Media และบอร์ดข้อมลูข่ำวสำร  

6.  ผู้บริหำรทกุคนได้รับฟังสรุปสำระส ำคัญคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรในที่ประชุมระดับผู้บริหำรเป็นประจ ำทกุปี 
7.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดตำมผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยฯ ในรำยงำนแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี  (แบบ 

56-1) ทกุปี เร่ิม พ.ศ. 2558 และทบทวนคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรเป็นประจ ำทกุปี 
 

บริษัทมีกำรบริหำรและปฏิบติังำนโดยยดึถือแนวปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี โดยตระหนักถึงควำมส ำคัญ
และควำมรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทมำโดยตลอด ด้วยควำมมุง่มัน่ทุม่เทและควำมร่วมมือ
อยำ่งเต็มที่ของทกุฝ่ำย จำกคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทกุคน โดยได้เผยแพร่คู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร  
ซึ่งได้รวมถงึนโยบำยจริยธรรมธุรกิจ จรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน จรรยำบรรณธุรกิจ จรรยำบรรณ
นักลงทนุสมัพันธ์ นโยบำยกำรไมด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นของกรรมกำรผู้จัดกำร ตลอดจนนโยบำยส ำคัญและ
ระเบียบปฏิบติัที่เก่ียวข้อง ซึ่งก ำหนดให้คณะกรรมกำร  ผู้บริหำร พนักงำนปฏิบัติตำม ตลอดจนเผยแพร่ให้ผู้ มีส่วนได้
เสียรับทรำบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว หมวดข้อมูลส ำหรับนักลงทุน (Investor information) หัวข้อเอกสำรเผยแพร่ 
(Publication) 
 

ทัง้นีใ้นปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทได้ปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรตำมแนวปฏิบติัของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และได้รับกำรประเมินผลจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง  ดังนี ้

สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท (IOD) 
ผลส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ประจ ำปี 2562 อยูใ่นระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน ร้อยละ 94 ทัง้นีค้ะแนนเฉล่ียของ
บริษัทจดทะเบียนอยูท่ี่ ร้อยละ 82 

 
สมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
คุณภำพกำรจัดกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 อยูใ่นระดับ “ดีเย่ียม” ด้วยคะแนน 99 คะแนน จำกจ ำนวน
บริษัทจดทะเบียนทัง้สิน้ 672 บริษัท ทัง้นีค้ะแนนเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนอยูท่ี่ 93.70 คะแนน 
 

นอกจำกนีบ้ริษัทได้ปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรครอบคลมุเนือ้หำ 5 หมวด ได้แก ่สิทธิของผู้ถือหุ้น กำรปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั บทบำทของผู้มีสว่นได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร โดยมีเนือ้หำดังนี ้
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หมวดท่ี 1  สทิธิของผู้ถือหุ้น 
1. การประชุมผู้ถือหุ้น 
1.1. คณะกรรมกำรสนับสนนุและสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม  รวมถึงผู้ ถือหุ้นประเภทสถำบันให้เข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น  

อ้ำงอิงคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร "นโยบำยสิทธิและควำมเทำ่เทียมกนัของผู้ถือหุ้น"  
1.2. คณะกรรมกำรก ำหนดให้บริษัทมีกำรให้ข้อมลู วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุม โดยมีค ำชีแ้จงและเหตุผล

ประกอบในแต่ละวำระหรือประกอบมติที่ขอตำมที่ระบไุว้ในหนังสือเชิญประชุมสำมญัและวิสำมัญผู้ ถือหุ้นหรือใน
เอกสำรแนบวำระกำรประชุม ตลอดจนละเว้นกำรกระท ำใดๆ  ที่เป็นกำรจ ำกัดโอกำสของผู้ ถือหุ้นในกำรศึกษำ
สำรสนเทศของบริษัท 
โดยกอ่นวันประชุม บริษัทแจ้งก ำหนดกำรพร้อมวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น  ประจ ำปี 2562 แก่ผู้ ถือหุ้นทรำบ
ผำ่นระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ลว่งหน้ำตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2561  
และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมบนเว็บไซต์
ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้หัว ข้อ “ข้อมูลส ำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ทัง้
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  ในวันที่ 21 ธันวำคม 2561  เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูล
ประกอบกำรประชุมลว่งหน้ำอยำ่งเพียงพอ  โดยบริษัทศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั นำยทะเบียนของ
บริษัท เป็นผู้จัดสง่หนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสำรที่มีข้อมลูเช่นเดียวกับที่ปรำกฎบนเว็บไซต์ให้ กับผู้ ถือหุ้น
ลว่งหน้ำในวันที่ 21 ธันวำคม 2561  (กอ่นวันประชุมไมน้่อยกว่ำ 7 วันหรือ 14 วัน ในบำงกรณี) ตำมหลกัเกณฑ์ของ
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ  โดยหนังสือเชิญประชุมดังกลำ่วได้ระบขุ้อเทจ็จริงและเหตุผล  ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรใน
แต่ละวำระ กฎเกณฑ์และวิธีกำรเข้ำร่วมประชุม พร้อมทัง้แนบเอกสำรที่เก่ียวข้องที่มีรำยละเอียดครบถ้วนเพียงพอ 
ประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น และประกำศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์รำยวัน ในวันที่ 16 - 18 
มกรำคม 2562  ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 

ส ำหรับนักลงทนุสถำบนั เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนและเข้ำร่วมประชุม ทำงบริษัทจะติดต่อ
ประสำนงำน เพ่ือจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม  ซึ่งได้ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 10 - 19 
มกรำคม 2562   

1.3  คณะกรรมกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงอยำ่งเต็มที่ และละเว้น
กำรกระท ำใดๆ ที่เป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเข้ำประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น กำรเข้ำประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่ควรมี
วิธีกำรที่ยุง่ยำกหรือมีค่ำใช้จ่ำยมำกเกินไป สถำนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อกำรเดินทำง เป็นต้น 

1.4  คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
ตลอดจนสง่ค ำถำมลว่งหน้ำกอ่นวันประชุม ตัง้แต่วันที่ 15 สิงหำคม – 15 พฤศจิกำยน 2561  โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้น
รำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัได้ไมน้่อยกว่ำร้อยละ 3 จำกจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท  เพ่ือให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ตำมที่บริษัท
ก ำหนดไว้  ทัง้นี บ้ริษัทแ จ้งช่องทำงและช่วงเวลำในกำรรับเร่ืองใ ห้ผู้ ถือหุ้ นทรำบผ่ำนเว็บไซ ต์ของบริษัท 
(www.thaisteelcable.com ภำยใต้หัวข้อ “ข้อมูลส ำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ในวันที่ 7 สิงหำคม 
2561  และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบผำ่นระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

1.5  คณะกรรมกำรสนับสนนุให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉนัทะรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนน
เสียงได้และเสนอช่ือกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1 คน เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น 
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1.6  บริษัทแต่งตัง้ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ท ำหน้ำที่เป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ถือหุ้นในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบังำนทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท 

1.7  ตำมข้อบงัคับบริษัท ก ำหนดให้ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทกุครัง้ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งหนึ่งในสำม (1/3) และ
ให้มีกำรเลือกตัง้กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยกรรมกำรผู้ที่ต้องออกตำมวำระสำมำรถกลับเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งอีกวำระหนึ่งได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์ ดังนี ้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทำ่กบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ ัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แกผู่้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

- บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมี ให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งกอ่นถงึครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไมน้่อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

นอกจำกนีผู้้ถือหุ้นยงัมีสิทธิในกำรถอดถอนกรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งกอ่นถงึครำวออกตำมวำระได้  ด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไมน้่อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ตลอดจนบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนมุติัค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยด้วย โดยบริษัทแนบ
รำยละเอียดกรรมกำรแต่ละทำ่นที่เสนอเข้ำรับกำรเลือกตัง้ พร้อมทัง้รำยละเอียดค่ำตอบแทนที่มีข้อมูลเพียงพอ
ประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น 

1.8  บริษัทก ำหนดให้มีวำระกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน เสนอผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปีทกุครัง้ พร้อมทัง้แนบรำยละเอียดผู้สอบบญัชีที่เสนอเข้ำรับกำรแต่งตัง้และค่ำตอบแทนที่มี
ข้อมลูเพียงพอประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น 

1.9  บริษัทเปิดเผยข้อมลู ข่ำวสำรต่ำงๆ ซึ่งเป็นสำระส ำคัญ โดยเผยแพร่ผำ่นระบบข่ำวสำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้หวัข้อ “ข้อมลูส ำหรับนักลงทนุ (Investor Information)”) 

1.10 บริษัทมีกำรจัดสรรก ำไรให้กบัผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล โดยมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมต่ ่ำกว่ำร้อย
ละ 25 ของก ำไรสทุธิหลงัจำกหกัเงินส ำรองต่ำงๆ  ทกุประเภทตำมที่ได้กลำ่วไว้ในข้อบงัคับและตำมกฎหมำย หำก
ไมมี่เหตุจ ำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้จะไมมี่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอยำ่งมี
สำระส ำคัญ และน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุติั โดยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กระท ำใน 1 เดือนนับ
แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมกำรมีมติแล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผู้ถือหุ้นและให้
โฆษณำค ำบอกกลำ่วกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ในหนังสือพิมพ์ 

 
2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
2.1  คณะกรรมกำรสง่เสริมให้บริษัทน ำเทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ ถือหุ้น  ทัง้กำรลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น  กำรนับ

คะแนนและแสดงผล เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำได้รวดเร็ว  ถูกต้อง แม่นย ำ รวมทัง้จัดให้มี
เจ้ำหน้ำที่ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำรลว่งหน้ำกอ่นกำรประชุมมำกกว่ำ 1 ชั่วโมง 
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2.2  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร รวมทัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ได้เข้ำร่วมประชุมเพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ ถือ
หุ้นซักถำมในที่ประชุม มีกำรแนะน ำกรรมกำรผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม ตลอดจนวิธีกำรลงคะแนนเสียงและนับ
คะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทรำบกอ่นเร่ิมประชุม จำกนัน้จะด ำเนินกำรประชุมเรียงตำมวำระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม โดยไมมี่กำรเพ่ิมวำระอ่ืนนอกเหนือที่ระบไุว้   

2.3  บริษัทจัดให้มีบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ และตรวจนับคะแนนเสียง เปิดเผยกำรลงคะแนนเสียงในทุกวำระ 
ทัง้เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เพ่ือควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้  ในกรณีมีข้อโต้แย้งใน
ภำยหลงั 

2.4  ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้มีกำรลงมติเป็นแต่ละรำยกำรในกรณีที่วำระนัน้มีหลำยรำยกำร  เช่น วำระกำรแต่งตัง้
กรรมกำร ซึ่งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคลโดยเสนอช่ือกรรมกำรให้ผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนทีละคน 

2.5  คณะกรรมกำรสง่เสริมให้บริษัทจัดให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุม 
และเปิดเผยให้ที่ประชุมทรำบพร้อมบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชุม ซึ่งในปี 2562 นำงศุภิสรำ เกียรติคณำรัตน์  ผู้
ถือหุ้น ได้แสดงควำมประสงค์เป็นผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุม 

2.6  ประธำนในที่ประชุมจัดสรรเวลำให้เหมำะสมและสง่เสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็นและตัง้ค ำถำม
ต่อที่ประชุมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัท รวมทัง้มีกำรบนัทกึประเด็นซักถำมและข้อคิดเหน็ที่ส ำคัญในรำยงำนกำร
ประชุม 

2.7  น ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรทกุรูปแบบ ได้แก ่ค่ำเบีย้ประชุม ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร ให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ
เป็นประจ ำทกุปี 

2.8  บริษัทไมไ่ด้เพ่ิมวำระกำรประชุม หรือเปล่ียนแปลง ข้อมูลส ำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นสำมญัประจ ำปี 2562 อีกทัง้ยงัเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเหน็และซักถำมในที่ประชุมซึ่ง
รำยละเอียดได้มีกำรบนัทกึไว้ในรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น  

2.9  บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ถือหุ้นทกุรำยเข้ำร่วมประชุมฯ  โดยจัดสถำนที่ประชุมฯ ที่สำมำรถ
เดินทำงได้สะดวก 

2.10 ปี 2562 บริษัทจัดกำรประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  1 ครัง้ ซึ่งเป็นกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  ในวันที่ 22 
มกรำคม 2562 โดยมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม 10 คน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัท ด ำเนินกำรจัดสง่หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำเป็นเวลำ  14 
วัน และ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ล่วงหน้ำเป็นเวลำ 
32 วัน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษำข้อมลูกอ่นวันประชุม 

 
3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 
3.1  บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผำ่นระบบข่ำวสำรของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ในวันที่ 22 มกรำคม 2562  โดยมติดังกลำ่วได้ระบุ

คะแนนเสียงทัง้เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง และบตัรเสียในแต่ละวำระ   
3.2  รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นบนัทกึกำรชีแ้จงขัน้ตอนกำรลงคะแนน และวิธีกำรแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทรำบ

กอ่นด ำเนินกำรประชุม รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ประเด็น หรือซักถำม นอกจำกนี ้มีกำรบนัทกึค ำถำมค ำตอบ 
และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผู้ถือหุ้นเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่ำงไร รวมถึงบันทึก
รำยช่ือกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุม ทัง้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ส่งตลำดหลักทรัพย์ฯ 
และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ในวันที่ 4 กมุภำพันธ์ 2562  (ภำยใน 14 วัน นับแต่วันประชุม) พร้อมทัง้เผยแพร่บน
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เว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 4 กมุภำพันธ์ 2562   (www.thaisteelcable.com ภำยใต้หวัข้อ “ข้อมูลส ำหรับนักลงทุน 
(Investor Information)”)  เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้ 

 
หมวดท่ี 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
1.1  บริษัทแจ้งก ำหนดกำรประชุมพร้อมระเบียบวำระ  และควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ  และ

เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ในวันที่ 21 ธันวำคม 2561  
1.2  บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ในกำรประชุม ขัน้ตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิกำรออกเสียง

ลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุ้น โดยหุ้นของบริษัทมีเพียงหุ้นสำมญัประเภทเดียวเทำ่นัน้ 
1.3  หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดท ำเป็นภำษำองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น

ฉบบัภำษำไทย 
1.4  คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ  ตัง้แต่วันที่ 15 

สิงหำคม – 15 พฤศจิกำยน 2561  ทัง้นีบ้ริษัทแจ้งช่องทำงและช่วงเวลำในกำรรับเร่ืองให้ผู้ถือหุ้นทรำบผำ่นเว็บไซต์
ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้หวัข้อ “ข้อมูลส ำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ในวันที่ 7 
สิงหำคม 2561  และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบผำ่นระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
2. วันประชุมผู้ถือหุ้น 
2.1 ให้สิทธิออกเสียงแกผู่้ถือหุ้น ตำมจ ำนวนหุ้นที่ถืออยำ่งเทำ่เทียมกนั 
 
3. การคุ้มครองสทิธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
3.1  ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหำรไมเ่พ่ิมวำระกำรประชุมที่ไมไ่ด้แจ้งเป็นกำรลว่งหน้ำโดยไมจ่ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคัญที่ผู้

ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมลูกอ่นตัดสินใจ 
3.2  คณะกรรมกำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยคน 

 
4.  การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกบัเร่ืองกำรดูแลกำรใช้ข้อมลูภำยใน อันเป็นส่วนส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี  ดังนัน้บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรปอ้งกนักำรใช้ข้อมูลภำยในขึน้  (เปิดเผยในคู่มือหลักกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำร)  เพ่ือเป็นกำรปอ้งกนักำรน ำข้อมลูภำยในที่ส ำคัญของบริษัทที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น  และแจ้งแนวทำงดังกล่ำวให้กรรมกำร  ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนถือปฏิบัติ 
ตลอดจนก ำหนดให้กรรมกำรทกุคนและผู้บริหำรที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ตำมกฎหมำยจัดส่งรำยงำน
ดังกลำ่วให้แกค่ณะกรรมกำรเป็นประจ ำ รวมทัง้ให้มีกำรเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี  

 
5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
5.1  คณะกรรมกำรก ำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียกอ่นกำรพิจำรณำวำระนัน้ และบนัทกึไว้ในรำยงำนกำร

ประชุมคณะกรรมกำร 
5.2  คณะกรรมกำรก ำหนดให้กรรมกำรที่มีสว่นได้เสียอยำ่งมีนัยส ำคัญในลกัษณะท่ีอำจท ำให้กรรมกำรรำยดังกล่ำวไม่

สำมำรถให้ควำมเหน็ได้อยำ่งอิสระ งดเว้นจำกกำรมีสว่นร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระนัน้ 

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

ต่อไปนี ้
(1)  มีกำรก ำหนดขอบเขตในกำรดูแลลกูค้ำอยำ่งเป็นระบบในด้ำนสขุภำพ ควำมปลอดภยั และกำรชดเชยจำกกำร

ใช้สินค้ำหรือบริกำรในช่วงอำยขุองสินค้ำ 
(2)  มีกำรก ำหนดขัน้ตอนและวิธีปฏิบติัในกำรคัดเลือกคู่ค้ำหรือผู้รับเหมำของบริษัท 
(3)  ด ำเนินกำรอยำ่งเป็นระบบบริษัทเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำห่วงโซ่อุปทำน  (Value Chain) ของบริษัทเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม และสง่เสริมกำรพัฒนำอยำ่งยัง่ยืนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
(4)  สร้ำงปฏิสมัพันธ์อนัดีกบัชุมชนที่สถำนประกอบกำรของบริษัทตัง้อยู ่
(5)  เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต  รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมที่

สง่เสริมและปลกูฝังให้พนักงำนทกุคนปฏิบติัตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบงัคับที่เก่ียวข้อง 
(6)  ก ำหนดวิธีกำรและแนวปฏิบติัในเร่ืองสิทธิของเจ้ำหนีอ้ยำ่งเป็นธรรม 
(7)  ปฏิบติักบัพนักงำนและลกูจ้ำงอยำ่งเป็นธรรมรวมทัง้มีกำรพัฒนำควำมรู้และศักยภำพของพนักงำน 

1.2  คณะกรรมกำรจัดให้มีกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรับและจัดกำรกบัข้อร้องเรียนของผู้มีสว่นได้เสีย โดยเปิดเผย
กระบวนกำรและช่องทำงบนเว็บไซต์บริษัท  (www.thaisteelcable.com  ภำยใต้หัวข้อ “ข้อมูลส ำหรับนักลงทุน 
(Investor Information)”) หรือรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 

 
2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดท ารายงานความยั่ งยืน 
2.1  บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่ำงๆ ที่แสดงให้เหน็ถงึกำรด ำเนินกำรตำมจรรยำบรรณข้ำงต้น  
2.2  คณะกรรมกำรดูแลให้บริษัทจัดท ำรำยงำนแหง่ควำมยั่งยืนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำร เป็นฉบับ

ต่ำงหำกแยกจำกรำยงำนประจ ำปี มีผลตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 โดยรำยงำนดังกลำ่วจัดท ำแบบบรูณำกำร ( Integrated 
Report) เป็นกำรรำยงำนควำมยัง่ยืนที่ครอบคลมุทัง้ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสงัคม และด้ำนส่ิงแวดล้อม 

 
หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1. การเปิดเผยข้อมูล 
1.1  คณะกรรมกำรมีกลไกที่จะดูแลให้มัน่ใจได้ว่ำข้อมลูที่เปิดเผยต่อนักลงทนุถกูต้อง ไมท่ ำให้ส ำคัญผิด  และเพียงพอ

ต่อกำรตัดสินใจของนักลงทนุ 
1.2  คณะกรรมกำรรำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง และ

นโยบำยเก่ียวกบักำรดูแลส่ิงแวดล้อมและสงัคม ที่ได้ให้ควำมเหน็ชอบไว้โดยสรุป และผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
ดังกลำ่ว รวมทัง้กรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบติัตำมนโยบำยดังกลำ่วได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรำยงำนผำ่นช่องทำงต่ำงๆ 
เช่น รำยงำนประจ ำปี และเว็บไซต์ของบริษัท 

1.3  คณะกรรมกำรจัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กับรำยงำน
ของผู้สอบบญัชีในรำยงำนประจ ำปี 

1.4  คณะกรรมกำรสนับสนนุให้บริษัทจัดท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร  (Management Discussion 
and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินทกุไตรมำส ทัง้นี ้เพ่ือให้นักลงทนุได้รับทรำบข้อมูล
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และเข้ำใจกำรเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้กบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในแต่ละไตรมำสได้ดีย่ิงขึน้  
นอกเหนือจำกข้อมลูตัวเลขในงบกำรเงินเพียงอยำ่งเดียว 

1.5  คณะกรรมกำรดูแลให้มีกำรเปิดเผยค่ำสอบบญัชีและค่ำบริกำรอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริกำรไว้ 
1.6  คณะกรรมกำรดูแลให้มีกำรเปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครัง้

ของกำรประชุมและจ ำนวนครัง้ที่กรรมกำรแต่ละทำ่นเข้ำร่วมประชุมในปีที่ผำ่นมำและควำมเหน็จำกกำรท ำหน้ำที่  
รวมถงึกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอยำ่งต่อเน่ืองของคณะกรรมกำรในรำยงำนประจ ำปี 

1.7  คณะกรรมกำรเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแกก่รรมกำรและผู้บริหำรระดับสงูที่สะท้อนถงึภำระหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของค่ำตอบแทนด้วย  ทัง้นี  ้จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนที่
เปิดเผย รวมถงึค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละทำ่นได้รับจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษัทยอ่ย 

1.8  เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำรไว้อยำ่งชัดเจน และก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำรต้องรำยงำนรำยกำรเก่ียวโยงและรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร ตำมนโยบำยกำร
รำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง (เปิดเผยในคู่มือหลกักำรก ำกับดูแล
กิจกำร) เพ่ือปอ้งกนัควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของกรรมกำรและผู้บริหำร ตำมแนวกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ
ว่ำด้วยกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (เปิดเผยในคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร) จึงได้รำยงำนต่อประธำนกรรมกำร 
และบรรจุเป็นวำระเพ่ือแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นรำยไตรมำส  

1.9  ไมมี่ประวัติกำรถกูสัง่ให้แก้ไขงบกำรเงินจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ 
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

 
2. ข้อมูลขัน้ต ่าท่ีเปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
2.1  นอกจำกกำรเผยแพร่ข้อมลูตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดและผำ่นช่องทำงของตลำดหลกัทรัพย์ฯ แบบแสดงรำยกำรข้อมูล

ประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปีแล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษผำ่นช่องทำงอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระท ำอยำ่งสม ่ำเสมอ พร้อมทัง้น ำเสนอข้อมลูที่เป็น
ปัจจุบนั อนึ่งข้อมลูบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่ำงน้อยควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนีแ้ละปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบนั 
(1)  วิสยัทศัน์และพันธกิจของบริษัท 
(2)  ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 
(3)  รำยช่ือคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
(4)  งบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน ทัง้ฉบบัปัจจุบนัและของปีกอ่นหน้ำ 
(5)  แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี ที่สำมำรถให้ดำวน์โหลดได้ 
(6)  ข้อมลูหรือเอกสำรอื่นใดที่บริษัทน ำเสนอต่อนักวิเครำะห์ ผู้จัดกำรกองทนุ หรือส่ือต่ำงๆ 
(7)  โครงสร้ำงกำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 
(8)  โครงสร้ำงกลุ่มบริษัท  รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้ำ และ Special purpose enterprises/ 

vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ำมี) 
(9)  กลุม่ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมที่ถือหุ้นตัง้แต่ ร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด

และมีสิทธิออกเสียง 
(10) กำรถือหุ้นทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมของกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสงู 
(11) หนังสือเชิญประชุมสำมญัและวิสำมญัผู้ถือหุ้น 
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(12) ข้อบงัคับบริษัท และข้อตกลงของกลุม่ผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) 
(13) นโยบำยด้ำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท 
(14) นโยบำยด้ำนบริหำรควำมเส่ียง รวมถงึวิธีกำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนต่ำงๆ 
(15) กฎบตัร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบติั วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร รวมถึงเร่ืองที่ต้อง

ได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร 
(16) กฎบัตร หรือหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำร 

(17) จรรยำบรรณส ำหรับพนักงำนและกรรมกำรของบริษัท รวมถงึจรรยำบรรณของนักลงทนุสมัพันธ์ 
(18) ข้อมลูติดต่อบคุคลที่รับผิดชอบงำนนักลงทนุสมัพันธ์ โดยนักลงทนุทัว่ไป นักวิเครำะห์และภำครัฐที่เ ก่ียวข้อง

อยำ่งเทำ่เทียมและเป็นธรรม ทัง้นีผู้้ลงทนุสำมำรถติดต่อขอทรำบข้อมลูของบริษัท เพ่ิมเติมได้ที่  
ฝ่ำยก ำกบัหลกัทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลกัทรัพย์และนักลงทนุสมัพันธ์ 

 ผู้รับผิดชอบ  : นำงกสิตำ  พิทกัษ์สงครำม (เลขำนกุำรบริษัท) 
 หมำยเลขโทรศัพท์  : (038) 447 200 - 10 ต่อ 401, 122  
 หมำยเลขโทรสำร  : (038) 185 025 
 อีเมล์    : ir@thaisteelcable.com      
 เว็บไซต์    : http://www.thaisteelcable.com     

 
หมวดท่ี 5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
1.1  คณะกรรมกำรก ำหนดโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรให้ประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบติัหลำกหลำย  ทัง้ในด้ำน

ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนที่ เป็นประโยชน์กับบริษัท  และมีกรรมกำรที่ ไม่ได้ เป็น
กรรมกำรบริหำรอยำ่งน้อย 1 คนที่มีประสบกำรณ์ในธุรกิจหรืออุตสำหกรรมหลักที่บริษัทด ำเนินกิจกำรอยู่  และ
คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรเปิดเผยนโยบำยในกำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรที่มีควำมหลำกหลำย  
รวมถงึจ ำนวนปีกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทของกรรมกำรแต่ละคนในรำยงำนประจ ำปี  และบนเว็บไซต์
ของบริษัท 

1.2  คณะกรรมกำรมีขนำดที่เหมำะสม และประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถที่เพียง
พอที่จะปฏิบติัหน้ำที่ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยมีจ ำนวนไมน้่อยกว่ำ 5 คน และไมเ่กิน 12 คน  

1.3  คณะกรรมกำรมีกรรมกำรอิสระที่สำมำรถให้ควำมเหน็เก่ียวกบักำรท ำงำนของฝ่ำยจัดกำรได้อยำ่งอิสระในจ ำนวนที่
ส ำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

1.4  คณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบติัของบคุคลที่จะเป็น “กรรมกำรอิสระ” เพ่ือให้กรรมกำรอิสระของบริษัทมีควำม
เป็นอิสระอยำ่งแท้จริง เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของบริษัท โดยควำมเป็นอิสระอย่ำงน้อยต้องเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ก ำหนด ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมกำรอิสระนัน้ให้ด ำรง
ต ำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรพิจำรณำอยำ่งสมเหตุสมผลถงึควำมจ ำเป็นดังกลำ่ว 

1.5  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่ำงกนั คณะกรรมกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรอยำ่งชัดเจน และเพ่ือไมใ่ห้คนใดคนหนึ่งมีอ ำนำจโดยไม่จ ำกัด  ควรแยก
บคุคลที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบคุคลที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร 

http://www.thaisteelcable.com/
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1.6  คณะกรรมกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรให้กรรมกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจำรณำถึงประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของกรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งหลำยบริษัทอยำ่งรอบคอบ และเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำ
ในกำรปฏิบติัหน้ำที่ในบริษัทได้อยำ่งเพียงพอ  

1.7  คณะกรรมกำรก ำหนดนโยบำยและวิธีปฏิบติัในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นของกรรมกำรผู้จัดกำร
และผู้บริหำรระดับสงูของบริษัทอยำ่งชัดเจน ทัง้ประเภทของต ำแหน่งกรรมกำรและจ ำนวนบริษัทที่สำมำรถไปด ำรง
ต ำแหน่งได้ ทัง้นีต้้องผำ่นควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรกอ่น 

1.8  บริษัทมีเลขำนกุำรบริษัทซึ่งท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ  ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ 
และปฏิบติัหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำร 
ดังนัน้ คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรก ำหนดคุณสมบติัและประสบกำรณ์ของเลขำนกุำรบริษัทที่เหมำะสม ที่จะปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะเลขำนกุำรบริษัท นอกจำกนี ้มีกำรเปิดเผยคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษัทใน
รำยงำนประจ ำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท 

1.9  เลขำนกุำรบริษัทได้รับกำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้อยำ่งต่อเน่ืองด้ำนกฎหมำย กำรบญัชี หรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
เลขำนกุำรบริษัท 

 
2 คณะกรรมการชุดย่อย 
นอกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมกำรควรพิจำรณำ
จัดให้มีคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอื่นเพ่ือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี ้
(1)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นกรรมกำรอิสระทัง้คณะ ท ำหน้ำที่พิจำรณำหลักเกณฑ์และ
กระบวนกำรในกำรสรรหำบคุคลที่มีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง  ตำม
กระบวนกำรสรรหำที่ได้ก ำหนดไว้ ตลอดจนท ำหน้ำที่พิจำรณำหลกัเกณฑ์ในกำรจ่ำยและรูปแบบค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสงู และเสนอควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรเป็นผู้อนุมัติค่ำตอบแทน
ของผู้บริหำรระดับสงู ซึ่งจะน ำเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตัง้กรรมกำร และค่ำตอบแทนของกรรมกำร 
คณะกรรมกำรจะต้องน ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนมุติั 

 (2)  คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ 

 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ท ำหน้ำที่สนับสนนุกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี โดยคณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยส่งเสริมและ
สนับสนนุกำรน ำหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรไปประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร  
ผู้บริหำรและพนักงำนได้อยำ่งเป็นรูปธรรม เพ่ือให้องค์กรมีกำรบริหำรจัดกำรอยำ่งโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้  มี
ควำมเป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ตลอดจนมีประสิทธิภำพต่อกิจกำร สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่ผู้ ถือ
หุ้น นักลงทนุ และผู้มีสว่นได้เสีย  

(3)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง  ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร 
รวมทัง้ก ำกบัดูแลให้มีระบบหรือกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท 
ทัง้นีค้ณะกรรมกำรชุดยอ่ยทกุชุดข้ำงต้น  ด ำเนินกำรตำมหลกักำรดังนี  ้

1.  ในกรณีที่คณะกรรมกำรได้แต่งตัง้บคุคลใดให้เป็นที่ปรึกษำของคณะกรรมกำร ต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลของที่
ปรึกษำนัน้ไว้ในรำยงำนประจ ำปี รวมทัง้ควำมเป็นอิสระ หรือไมมี่ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
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2.  ประธำนคณะกรรมกำรไม่เ ป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชุดย่อย  เพ่ือให้กำรท ำหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ยมีควำมเป็นอิสระอยำ่งแท้จริง 

3.  เพ่ือให้กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร จะมีกำรประชุมอย่ำงน้อย 2 ครัง้ต่อปี เพ่ือพิจำรณำ
หำรือ และด ำเนินกำรใดๆ ให้ส ำเร็จลลุว่งตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตน 

 
3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
1) ปฏิบติัหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถปุระสงค์ ข้อบงัคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่เห็นชอบด้ำน

กฎหมำย ด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต ระมดัระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท เพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้น 
2) พิจำรณำอนมุติัแต่งตัง้บคุคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติบริษัท

มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกำศ ข้อบงัคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ 

3) พิจำรณำคัดเลือกบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนที่จะด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบติัและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน
จ ำกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกำศข้อบงัคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรอิสระของบริษัทต่อไป 

4) พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีคุณสมบติัตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
รวมถงึประกำศ ข้อบงัคับ และ/หรือระเบียบของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก ำหนด 

5) พิจำรณำอนมุติัแต่งตัง้ผู้บริหำรโดยพิจำรณำจำกบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน รวมถงึกำรพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรผู้จัดกำร ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรผู้จัดกำร และมอบหมำยอ ำนำจให้กรรมกำรผู้จัดกำรท ำหน้ำที่แทนบริษัท เก่ียวกับกำรด ำเนินงำน
ตำมปกติของบริษัท 

6) พิจำรณำอนมุติักำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของกิจกำร  
7) คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท

ได้ 
8) พิจำรณำแต่งตัง้หรือมอบหมำยให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบคุคลอื่นกระท ำกำรอยำ่งหนึ่งอย่ำงใด

แทนคณะกรรมกำรตำมที่เหน็สมควรได้ และสำมำรถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ ำนำจนัน้ๆ ได้ 
9) พิจำรณำอนมุติักำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท และนโยบำยหลักในกำรลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้อง 
10) พิจำรณำอนมุติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แกผู่้ถือหุ้น เม่ือเหน็ว่ำบริษัทมีผลก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนัน้และ

รำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป 
11) พิจำรณำอนมุติัเร่ืองที่มีสำระส ำคัญ เช่น นโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำร กำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันของ

บริษัท รำยกำรที่เก่ียวโยง และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตำมประกำศ ข้อบังคับ 
และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

12) พิจำรณำอนมุติัเร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
13) พิจำรณำอนมุติัให้ควำมเหน็ชอบ เร่ืองดังต่อไปนี ้
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(1)  นโยบำย แนวทำงยทุธศำสตร์กำรท ำธุรกิจ เปำ้หมำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของบริษัท  
(2)  ผลงำนและผลประกอบกำรประจ ำไตรมำสของบริษัท เทียบกบัแผนและงบประมำณ และพิจำรณำแนวโน้ม

ระยะต่อไปของปี 
(3)  กำรลงทนุในโครงกำรที่ไมมี่ในงบประมำณประจ ำปีหรือ ตำมอ ำนำจกำรอนมุติั 
(4)  กำรใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงกำรที่ได้รับอนมุติัไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน

โครงกำรรวมเกินร้อยละ 10 
(5)  กำรซือ้ และจ ำหน่ำยสินทรัพย์ กำรซือ้กิจกำรและเข้ำร่วมในโครงกำรร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลำด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ที่มีมลูค่ำเกินจ ำนวนที่มอบอ ำนำจให้ฝ่ำยบริหำรตำมอ ำนำจกำรอนมุติั 
(6)  กำรท ำธุรกรรมหรือกำรกระท ำใดๆ อนัมีผลกระทบที่ส ำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงิน ภำระหนีสิ้น้ ยุทธศำสตร์กำร

ท ำธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัท 
(7)  กำรท ำสญัญำใดๆ ที่ไมเ่ก่ียวกบักำรท ำธุรกิจปกติ และสญัญำที่เก่ียวกบักำรท ำธุรกิจปกติที่มีควำมส ำคัญ 
(8)  กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัระหว่ำงบริษัท บริษัทร่วมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั สว่นที่ไม่เข้ำข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
(9)  ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้ำงเงินทนุของบริษัทมีอตัรำสว่นหนีสิ้นต่อทนุเกิน 1.5 : 1 
(10)  กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
(11)  กำรเปล่ียนนโยบำยและวิธีปฏิบติัที่มีนัยส ำคัญเก่ียวกับกำรบัญชี กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรควบคุม

ภำยใน 
(12)  กำรว่ำจ้ำงผู้บริหำรระดับสงู 
(13) กำรก ำหนดและกำรเปล่ียนแปลงอ ำนำจอนมุติัที่มอบให้ผู้บริหำรระดับสงู 
(14)  กำรเสนอแต่งตัง้และกำรสิน้สดุสถำนภำพของกรรมกำร และเลขำนกุำรบริษัท 
(15)  กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ให้กรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำร หรือกรรมกำรบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงกำร

ปรับปรุง เปล่ียนแปลงแก้ไขกำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ดังกล่ำว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อก ำหนดตลำด
หลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

(16)  กำรแต่งตัง้ และก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
(17)  กำรจัดให้มีและก ำกบัดูแลให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
(18)  กำรปรับปรุง เปล่ียนแปลงและแก้ไขโครงสร้ำงองค์กร ระดับกรรมกำรผู้จัดกำรขึน้ไป 
(19)  กำรด ำเนินกำรอื่นใดเพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถปุระสงค์ ข้อบงัคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

ทัง้นีใ้นปี 2562 คณะกรรมกำรได้ติดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบติัอยำ่งต่อเน่ือง  เพ่ือให้เป็นไปตำม
วัตถปุระสงค์เปำ้หมำยของบริษัทประจ ำปีที่ก ำหนดไว้  อ้ำงอิงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 
15 ตุลำคม 2562 

 
4. การประชุมคณะกรรมการ 
4.1  บริษัทจัดให้มีก ำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำทกุปี และแจ้งให้กรรมกำรแต่

ละคนทรำบก ำหนดกำรดังกลำ่ว เพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและเข้ำร่วมประชุมได้ 
4.2  จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำให้เหมำะสมกับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ไมน้่อยกว่ำ 6 ครัง้ต่อปี ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีกำรประชุม
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ทกุเดือน บริษัทควรสง่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรทรำบในเดือนที่ไม่ได้มีกำรประชุม  เพ่ือให้
คณะกรรมกำรสำมำรถก ำกบัควบคุมและดูแลกำรปฏิบติังำนของฝ่ำยจัดกำรได้อยำ่งต่อเน่ืองและทนักำรณ์ 

4.3  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรร่วมกนัพิจำรณำกำรเลือกเร่ืองเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยดูให้
แน่ใจว่ำเร่ืองที่ส ำคัญได้น ำเข้ำรวมไว้แล้วโดยเปิดโอกำสให้กรรมกำรแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทเข้ำสูว่ำระกำรประชุม 

4.4  เอกสำรประกอบกำรประชุมน ำสง่ให้แกก่รรมกำรเป็นกำรลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วันท ำกำรกอ่นวันประชุม 
4.5  กรรมกำรทกุคนควรเข้ำร่วมประชุมไมน้่อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททัง้หมดที่ได้

จัดให้มีขึน้ในรอบปี 
4.6 ประธำนคณะกรรมกำรจัดสรรเวลำไว้อยำ่งเพียงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเร่ืองและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำย

ปัญหำส ำคัญกนัอยำ่งรอบคอบโดยทัว่กนั ประธำนกรรมกำรสง่เสริมให้มีกำรใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมกำรทุก
คนควรให้ควำมสนใจกบัประเด็นทกุเร่ืองที่น ำสูท่ี่ประชุม รวมทัง้ประเด็นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 

4.7  คณะกรรมกำรสนับสนนุให้กรรมกำรผู้จัดกำรเชิญผู้บริหำรระดับสงูเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือให้สำรสนเทศ
รำยละเอียดเพ่ิมเติมในฐำนะที่เ ก่ียวข้องกับปัญหำโดยตรงและเพ่ือมีโอกำสรู้จักผู้บริหำรระดับสูงส ำหรับใช้
ประกอบกำรพิจำรณำแผนกำรสืบทอดงำน 

4.8  คณะกรรมกำรเข้ำถงึสำรสนเทศที่จ ำเป็นเพ่ิมเติมได้จำกกรรมกำรผู้จัดกำร  เลขำนุกำรบริษัท หรือผู้บริหำรอื่นที่
ได้รับมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่ก ำหนด และในกรณีที่จ ำเป็น คณะกรรมกำรอำจจัดให้มีควำมเหน็อิสระ
จำกที่ปรึกษำหรือผู้ประกอบวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

4.9  คณะกรรมกำรถือเป็นนโยบำยให้กรรมกำรที่ไมเ่ป็นผู้บริหำรมีโอกำสที่จะประชุมระหว่ำงกันเองตำมควำมจ ำเป็น 
เพ่ืออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เก่ียวกบักำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย  และควรแจ้งให้
กรรมกำรผู้จัดกำรทรำบถงึผลกำรประชุมด้วย 

 
5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
5.1  คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ท ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเองเป็นประจ ำทุกปี  เพ่ือให้

คณะกรรมกำรร่วมกนัพิจำรณำผลงำนและปัญหำ เพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรก ำหนดบรรทัดฐำนที่จะใช้
เปรียบเทียบกบัผลปฏิบติังำนอยำ่งมีหลกัเกณฑ์ 

5.2  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำร ด ำเนินกำรประเมินทัง้คณะและรำยบุคคล  รวมทัง้เปิดเผย
หลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

 
6. ค่าตอบแทน 
6.1  ค่ำตอบแทนของกรรมกำรจัดให้อยูใ่นลกัษณะท่ีเปรียบเทียบได้กบัระดับที่ปฏิบติัอยูใ่นอุตสำหกรรม ประสบกำรณ์

ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่
คำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำรแต่ละคน  

6.2  ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง เป็นไปตำมหลักกำรและ
นโยบำยที่คณะกรรมกำรก ำหนดภำยในกรอบที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท โดยระดับค่ำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจควรสอดคล้องกบัผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้บริหำรแต่ละคนและต้องค ำนึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ 
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
7.1  คณะกรรมกำรสง่เสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ เ ก่ียวข้องในระบบกำร

ก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัท เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร เลขำนุกำรบริษัท เป็นต้น เพ่ือให้มีกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบติังำนอยำ่งต่อเน่ือง กำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้อำจกระท ำเป็นกำรภำยในบริษัทหรือใช้บริกำร
ของสถำบนัภำยนอก 

7.2  ทกุครัง้ที่มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม ่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้เลขำนกุำรบริษัทจัดให้มีเอกสำรและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำที่ของกรรมกำรใหม ่รวมถงึกำรแนะน ำลักษณะธุรกิจ  และแนวทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้แกก่รรมกำรใหม ่

7.3  คณะกรรมกำรก ำหนดให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนเพ่ือทรำบเป็นประจ ำถึงแผนกำรพัฒนำและสืบทอดงำน  ซึ่ง
กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสงูควรมีกำรเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเน่ืองถงึผู้ สืบทอดงำน  ในกรณีที่ตน
ไมส่ำมำรถปฏิบติัหน้ำที่ได้ 

7.4  คณะกรรมกำรจัดให้มีโครงกำรส ำหรับพัฒนำผู้บริหำรโดยให้กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนเป็นประจ ำทุกปีถึงส่ิงที่ได้
ท ำไปในระหว่ำงปี และควรพิจำรณำควบคู่กนัไปเม่ือพิจำรณำแผนสืบทอดงำน 

 
8.  การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ โดยก ำหนดนโยบำยว่ำคณะกรรมกำรต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำยสำขำ เพ่ือให้สำมำรถให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินธุรกิจได้อยำ่งเหมำะสมและรอบด้ำน
ได้มำกที่สดุ โดยกำรสรรหำกรรมกำรจะต้องพิจำรณำจำกทกัษะที่คณะกรรมกำรยงัคงขำดอยูก่อ่นเป็นอนัดับแรกและ
สอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ตำมวิธีกำรที่ได้เปิดเผยไว้ลว่งหน้ำ   

 
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 4 คณะ ได้แก ่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร และ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ดังนี ้

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำร                       
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร                    
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร                    
ก ำกบัดูแลกิจกำร 

คณะกรรมกำร                    
บริหำรควำมเส่ียง 
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9.2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ   

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การเข้า

ร่วมประชุม 

1 นำยปริญญำ       ไววัฒนำ* ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4 4 
2 นำยอภินันท์        ณ ระนอง กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 
3 นำยฉตัรชัย          เอียสกลุ กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 
4 นำยวีรวัฒน์ ขอไพบลูย์ กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 

 กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี 
- ไมมี่ - 

*  นำยปริญญำ ไววัฒนำ เป็นกรรมกำรตรวจสอบผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีและกำรเงิน  
 

โดยมีนำงสำวสิริณำ  พัฒนะเมลือง (ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส สว่นงำนบริหำรธุรกิจ และสว่นงำนจัดหำ และรักษำกำรผู้จัดกำร
ทัว่ไป สว่นงำนบริหำรธุรกิจ) เป็นรักษำกำรเลขำนกุำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ   
  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  ครัง้ที่ 6/2562 เม่ือวันที่ 17 กันยำยน 2562 ได้พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบนัแล้ว  ซึ่งมีควำมสอดคล้องและเป็นไปในแนวทำงเดียวกนักบัส ำนักงำนกลต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
มีผลบงัคับตัง้แต่วันที่ 18 กนัยำยน 2562 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมกำร  ผู้บริหำร  พนักงำน และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้เสีย 
รับทรำบบนเว็บไซต์ของบ ริษัทแ ล้ว  (www.thaisteelcable.com ภำยใต้หัว ข้อ  “ข้อมูลส ำหรับนักลงทุน (Investor 
Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publications)/กฎบตัร (Charter)) 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษัทดังต่อไปนี  ้
1. กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชี 

1.1 สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้อง และเพียงพอ 
1.2 สอบทำนกำรเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่ส ำคัญอย่ำงเหมำะสม และถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอ ใช้ดุลยพิ นิจอย่ำง

ระมดัระวัง และประมำณกำรที่สมเหตุสมผลในกำรจัดท ำ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคัญอยำ่งเพียงพอ  
1.3 จัดให้มีกำรรับแจ้งข้อมูล หรือเบำะแสเก่ียวกับรำยกำรในงบกำรเงินที่ไม่เหมำะสม หรือประเด็นอื่นๆ จำก  

พนักงำนและผู้บริหำร โดยใช้กระบวนกำรสอบสวนที่เป็นอิสระ และด ำเนินกำรติดตำมอยำ่งเหมำะสม  
1.4 พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ

ค่ำตอบแทนของบคุคลดังกลำ่ว รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี โดยไมมี่ฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอยำ่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้  

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

2. กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน 
2.1 สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และ

ระบบบริหำรควำมเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล 

http://www.thaisteelcable.com/
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2.2 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ 
โยกย้ำย เลิกจ้ำงหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ รับผิดชอบเก่ียวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน รวมทัง้กำรก ำหนดค่ำตอบแทนของหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ส่วน
ร่วมในกำรพิจำรณำ และเห็นชอบด้วย  และมีกำรดูแลให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิ
กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และกำรอบรม ที่เหมำะสมเพียงพอกบักำรปฏิบติัหน้ำที่ดังกลำ่ว 

2.3 พิจำรณำอนมุติักฎบตัรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
2.4 สอบทำนและให้ควำมเห็นชอบแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี  และพิจำรณำผลกำรตรวจสอบของ 

ผู้ตรวจสอบภำยใน 
2.5 สอบทำนกระบวนกำรภำยในเก่ียวกบักำรรับแจ้งเบำะแสและกำรรับข้อร้องเรียน โดยกระบวนกำรดังกลำ่วต้องท ำ

ให้ผู้แจ้งเบำะแสมัน่ใจว่ำ มีกำรสอบสวนที่เป็นอิสระ โดยแจ้งตรงต่อประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือ
คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีกำรด ำเนินกำรอยำ่งเหมำะสม 

3. กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง 
3.1 สอบทำนให้บริษัทปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ 

และกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
3.2 พิจำรณำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ

ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท 

3.3 ก ำหนดให้มีกำรป้องกันกำรทุจริต  และคอร์รัปชั่น โดยเปิดช่องทำงให้แจ้งเบำะแสโดยตรงไปยังประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือด ำเนินกำรหำกมีมลูควำมผิดเกิดขึน้  

4. กำรปฏิบติัตำมหลกัจริยธรรม จรรยำบรรณผู้บริหำรและพนักงำน  
4.1  สอบทำนให้มัน่ใจว่ำหลกัจริยธรรมธุรกิจ  จรรยำบรรณผู้บริหำรและพนักงำน นโยบำยกำรปอ้งกนัควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ได้จัดท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยผู้บริหำรและพนักงำนทกุคนรับทรำบ 
4.2  ส่ง เสริมให้เ กิดกำรปฏิบัติตำมหลักจ ริยธรรม จรรยำบรรณ และนโยบำยกำรป้องกันควำมขัดแ ย้งทำง 

ผลประโยชน์  
5. กำรรำยงำน 

5.1 จัดท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่งน้อย ดังต่อไปนี  ้
 ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
 ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัท 
 ควำมเหน็เก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
 ควำมเหน็เก่ียวกบัรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละทำ่น 
 ควำมเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบติัหน้ำที่ตำมกฎบตัร (Charter) 
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 รำยกำรอื่นที่เหน็ว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

5.2 ในกำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังต่อไปนี ้ซึ่ง
อำจมีผลกระทบอยำ่งมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัท เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เหน็สมควร 
 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
 กำรทจุริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน 
 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่  
       เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
หำกคณะกรรมกำรของบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไ ขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ ง 
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

6. หน้ำที่อื่นๆ 
6.1 จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเองเป็น

ประจ ำทกุปี ตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบ 

6.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งน้อยปีละครัง้หรือตำมควำมจ ำเป็นเพ่ือให้ทันสมัย และ
เหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมขององค์กรและน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนมุติั 

6.3 ปฏิบติักำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำย ด้วยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

อ ำนำจ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่อยูภ่ำยใต้ขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ก ำหนดไว้ในหัวข้อ  หน้ำที่
และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. มีอ ำนำจในกำรเชิญฝ่ำยจัดกำร หรือพนักงำนของบริษัทมำร่วมประชุมชี แ้จง ใ ห้ควำมเห็น หรือจัดส่งเอกสำรที่  

ร้องขอตำมควำมจ ำเป็น 
2. พิจำรณำและให้ควำมเหน็ชอบในกำรแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำย หรือเลิกจ้ำง และพิจำรณำควำมดี ควำมชอบของ

ผู้บริหำรสงูสดุของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
3. จัดหำที่ปรึกษำจำกภำยนอก หรือผู้ เ ช่ียวชำญทำงวิชำชีพในกำรให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือให้ควำมเห็นได้ตำมที่

คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำว่ำเหมำะสม 
4. ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีเพ่ือหำรือประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยอำจไมมี่ฝ่ำยจัดกำรร่วมด้วย 
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9.2.2 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การเข้า

ร่วมประชุม 

1 นำยอภินันท์       ณ ระนอง  ประธำน 2 2 

2 นำยปริญญำ      ไววัฒนำ กรรมกำร 2 2 
3 นำยฉตัรชัย         เอียสกลุ กรรมกำร 2 2 

4 นำยวีรวัฒน์        ขอไพบลูย์ กรรมกำร 2 2 

 กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี 

- ไมมี่ - 

 
โดยมีนำงกสิตำ  พิทกัษ์สงครำม  เป็นเลขำนกุำรของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 เม่ือวันที่ 17 กนัยำยน 2562 ได้พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทนให้เป็นปัจจุบนัแล้ว มีผลบังคับตัง้แต่วันที่  18 กันยำยน 2562 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมกำร  
ผู้บริหำร พนักงำน และผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้เสีย รับทรำบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  (www.thaisteelcable.com  ภำยใต้หวัข้อ 
“ข้อมลูส ำหรับนักลงทนุ (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publications)/กฎบตัร (Charter)) 
 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที ่
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบติัหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยมีขอบเขต
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
 งำนด้ำนกำรสรรหำ 
1.    จัดท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดยอ่ย โดยก ำหนดจ ำนวนโครงสร้ำง และ        
       องค์ประกอบของคณะกรรมกำร คุณสมบติัของกรรมกำร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อ   
       ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2.    จัดท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำ ผู้บริหำรระดับสงูเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

3.    พิจำรณำสรรหำและเสนอบคุคลที่เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดยอ่ย และผู้บริหำร      
       ระดับสงู 

4.    สนับสนนุให้บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยยอ่ยเสนอรำยช่ือบคุคลเข้ำรับกำรพิจำรณำสรรหำเป็นกรรมกำรบริษัท  

5.    ด ำเนินกำรใดๆ ที่เก่ียวกบักำรสรรหำตำมได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 งำนด้ำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 
1. จัดท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

บริษัท กรรมกำรชุดยอ่ย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และขออนมุติัที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 
2. จัดท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกบัหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ บริหำรระดับสูง

เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
3. ให้ค ำชีแ้จงและตอบค ำถำมที่เก่ียวข้องกบัค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

http://www.thaisteelcable.com/
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4. รำยงำนนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (56-1) 
และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  

5. ด ำเนินกำรใดๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
 

9.2.3 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การเข้า

ร่วมประชุม 

1 นำยปริญญำ      ไววัฒนำ ประธำน 2 2 

2 นำยอภินันท์       ณ ระนอง กรรมกำร 2 2 
3 นำยฉตัรชัย         เอียสกลุ กรรมกำร 2 2 

4 นำยวีรวัฒน์        ขอไพบลูย์ กรรมกำร 2   2 

 กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี 

- ไมมี่ - 

 
โดยมีนำงกสิตำ  พิทกัษ์สงครำม (เลขำนกุำรบริษัท) เป็นเลขำนกุำรของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
 
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 6/2562 เม่ือวันที่ 17 กนัยำยน 2562 ได้พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรให้เป็นปัจจุบันแล้ว มีผลบังคับตัง้แต่วันที่  18 กันยำยน 2562 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร  
พนักงำน และผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้เสีย รับทรำบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  (www.thaisteelcable.com ภำยใต้หัวข้อ “ข้อมูล
ส ำหรับนักลงทนุ (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publications)/กฎบตัร (Charter)) 
 
ขอบเขตและอ ำนำจหน้ำที ่
1. ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัท กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทัง้ฝ่ำย

บริหำรและพนักงำน ให้เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี สอดคล้องกบันโยบำย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท และ
ข้อก ำหนดกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

2. พิจำรณำก ำหนดแนวทำง เสนอแนะแนวนโยบำย / แนวปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยำบรรณและจริยธรรมทำงธุรกิจตำมระบบ
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีอยำ่งสม ่ำเสมอต่อกรรมกำร  ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท 

3. ก ำกบัดูแลให้ค ำปรึกษำ ประเมินผล ทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณ
ธุรกิจอยำ่งต่อเน่ืองและเหมำะสม  เพ่ือยกระดับกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัทสูม่ำตรฐำนสำกล 

4. ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
5. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท พร้อมควำมเห็นในแนวปฏิบัติ เพ่ือ

ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมขัน้ตอนของบริษัท 
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9.2.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การ
เข้าร่วมประชุม 

1 นำยสริศ  พัฒนะเมลือง 
(กรรมกำรผู้จัดกำร) 

ประธำน 4 4 

2 นำยสวัสด์ิ  สขุะอำจิณ1 
(ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส – สว่นงำนผลิต และ
สว่นงำนคุณภำพ และรักษำกำรผู้จัดกำร
ทัว่ไปสว่นงำนผลิต ) 

กรรมกำร 4 4 

3 นำงสำวสิริณำ  พัฒนะเมลือง2 
(ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส – สว่นงำน
บริหำรธุรกิจ และสว่นงำนจดัหำ และ
รักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ไป สว่นงำน
บริหำรธุรกิจ) 

กรรมกำร 4 4 

4 นำงสำวภทัรำ ชัยยศบรูณะ3 
(ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส สว่นงำนปฏิบติักำร
ธุรกิจ และสว่นงำนวิจัยและพัฒนำ) 

กรรมกำร 4 4 

5 นำยฮำจิเมะ คำโตะ 
(ผู้จัดกำรทัว่ไป สว่นงำนวิจัยและพัฒนำ) 

กรรมกำร 3 3 

6 นำงสำวชุลีกร สวิุจิตร3 
(ผู้จัดกำรทัว่ไป สว่นงำนจัดหำ) 

กรรมกำร 1 1 

 กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี 
1 นำยสทุน  เปรมปรี4 

(ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส - สว่นงำนคุณภำพ) 
กรรมกำร - - 

 
1 ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้ จดักำรทัว่ไปอำวโุส – ส่วนงำนผลิต และส่วนงำนคณุภำพ และรักษำกำรผู้ จดักำรทัว่ไปส่วนงำนผลิต วนัท่ี 28 มกรำคม 2562 
2 ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้ จดักำรทัว่ไปอำวโุส – ส่วนงำนปฏิบัติกำรธุรกิจ  และส่วนงำนจัดหำ  และรักษำกำรผู้ จัดกำรทั่วไปส่วนงำนบริหำรธุรกิจ วันท่ี 28 

มกรำคม 2562 
3 ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้ จดักำรทัว่ไป ส่วนงำนปฏิบัติกำรธุรกิจ และส่วนงำนวิจยัและพฒันำ วนัท่ี 28 มกรำคม 2562 

4 นำยสทุน เปรมปรี ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร วันท่ี 1 ธันวำคม 2561   
 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงทัง้หมดเป็นผู้บริหำรของบริษัท จึงไมป่ระสงค์จะรับค่ำเบีย้ประชุมฯ 
 
โดยมีนำงสำวสิริณำ  พัฒนะเมลือง (ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส สว่นงำนบริหำรธุรกิจ และสว่นงำนจัดหำ และรักษำกำรผู้จัดกำร
ทัว่ไป สว่นงำนบริหำรธุรกิจ) เป็นรักษำกำรเลขำนกุำรของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2562 เม่ือวันที่ 17 กนัยำยน 2562 ได้พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง ให้เป็นปัจจุบันแล้ว  มีผลบังคับตัง้แต่วันที่ 18 กันยำยน 2562 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมกำร  ผู้บริหำร  
พนักงำน และผู้มีสว่นเก่ียวข้องได้เสีย รับทรำบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  (www.thaisteelcable.com  ภำยใต้หัวข้อ “ข้อมูล
ส ำหรับนักลงทนุ (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publications)/กฎบตัร (Charter)) 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษัทดังต่อไปนี  ้
1. ก ำหนดและทบทวนกรอบบริหำรควำมเส่ียงองค์กรที่เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำม

มำตรฐำนสำกล รวมทัง้ให้ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรบริหำรควำมเส่ียงที่สอดคล้องต่อทิศทำงกลยทุธ์กำรด ำเนินงำน
และแผนธุรกิจ    

2. ก ำหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบำย และกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร รวมทัง้กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง ให้สอดคล้องกบักรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร เพ่ือให้มีประสิทธิผลและมีควำมเพียงพอ สอดคล้อง
ตำมสภำวกำรณ์ที่เปล่ียนแปลง  

3. ก ำกบัดูแล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ส ำคัญ พร้อมทัง้ให้ค ำแนะน ำ  เพ่ือให้มั่นใจว่ำมี
กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจบริษัท   

4. รำยงำนและประสำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือรับทรำบ ขอ
ค ำแนะน ำ และให้ควำมเหน็เพ่ิมเติมตำมควำมเหมำะสม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  

5. รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ส ำคัญให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุกำรณ์ที่ส ำคัญ ซึ่ง
อำจมีผลกระทบต่อบริษัทอยำ่งมีนัยส ำคัญ ต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำโดยเร็วที่สดุ 

6. สนับสนนุและพัฒนำกำรบริหำรควำมเส่ียงในทุกระดับทั่วทัง้องค์กร รวมทัง้เคร่ืองมือต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง และมี
ประสิทธิภำพ รวมถงึสง่เสริมวัฒนธรรมบริหำรควำมเส่ียง 

7. ปฏิบติัหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
 

อ ำนำจ 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่อยูภ่ำยใต้ขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ก ำหนดไว้ในหัวข้อ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. มีอ ำนำจให้ผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ หรือพนักงำนของบริษัทมำร่วมประชุมชีแ้จง ให้ควำมเหน็ หรือจัดสง่เอกสำรที่ร้องขอตำม

ควำมจ ำเป็น 
2. จัดหำที่ปรึกษำจำกภำยนอก หรือผู้เช่ียวชำญทำงวิชำชีพในกำรให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ หรือให้ควำมเห็นได้ตำมที่คณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงพิจำรณำว่ำเหมำะสม 
3. ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชี และ/หรือผู้ตรวจสอบภำยใน รวมทัง้ผู้ รับจ้ำง (Outsource) ให้บริกำรงำนอื่นๆ เพ่ือหำรือ

ควำมเส่ียงที่เก่ียวข้อง 
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9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
9.3.1 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดต่ำงๆ กรรมกำรผู้จัดกำร ตลอดจนผู้บริหำรระดับสูง  จะมีกำรพิจำรณำ
คัดเลือกและกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนกอ่น จึงจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะด ำเนินกำรตำมนโยบำยของบริษัท  
กำรสรรหำกรรมกำร 

1. หลกัเกณฑ์และวิธีกำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำและค ำนึงถงึคุณสมบติัที่เหมำะสมสอดคล้องตำมกฎบัตร
คณะกรรมกำรบริษัท  โดยต้องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีเวลำท ำงำนให้บริษัทอย่ำงเพียงพอตำมข้อบังคับ
ของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอยำ่งน้อย 5 คน แต่ไมเ่กิน 12 คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่ง
หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยูใ่นประเทศไทย กรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก่ไ็ด้  
ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ โดยก ำหนดนโยบำยว่ำ คณะ 
กรรมกำรฯ ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำยสำขำ เพ่ือให้สำมำรถให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินธุรกิจได้อย่ำง
เหมำะสมและรอบด้ำนได้มำกที่สดุ  

 

ในกำรสรรหำกรรมกำร จะต้องพิจำรณำจำกทกัษะที่คณะกรรมกำรยงัคงขำดอยูก่อ่นเป็นอนัดับแรก และสอดคล้องกบั   
กลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ตำมวิธีกำรที่ได้เปิดเผยไว้ลว่งหน้ำ  

 
คุณสมบัติกรรมการ 
ผู้ที่จะได้รับคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท ต้องมีคุณสมบติัเบือ้งต้นดังต่อไปนี  ้  
 1. มีควำมรู้ ควำมช ำนำญในกำรด ำเนินธุรกิจ  
 2. มีประสบกำรณ์เป็นผู้บริหำรองค์กรในระดับไมต่ ่ำกว่ำผู้จัดกำรอยำ่งน้อย 5 ปีขึน้ไป 
 3. เป็นผู้มีธรรมมำภิบำล มีควำมประพฤติเหมำะสม ไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมที่ระบุไว้ในกฏหมำยว่ำด้วยบริษัท  
          มหำชนจ ำกดั และไมเ่คยถกูด ำเนินคดีทำงอำญำ  
 4. สำมำรถอทุิศเวลำในกำรปฏิบติัหน้ำที่กรรมกำรได้อยำ่งเต็มที่ และเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร ประชุม          

                                ผู้ถือหุ้น และกำรประชุมอื่นๆ ที่ส ำคัญได้ทกุครัง้ 
 
โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรฯ ประกอบด้วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและกรรมกำรอิสระ โดยกรรมกำรอิสระจะต้องมีจ ำนวนไม่ต ่ ำ
กว่ำสำมคน และไมน้่อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ  

 
คณะกรรมกำรฯ ได้ก ำหนดนโยบำยว่ำ คณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำยสำขำ เพ่ือให้สำมำรถ
ให้ค ำแนะน ำกำรด ำเนินธุรกิจได้อยำ่งเหมำะสมและรอบด้ำนมำกที่สดุ แต่จะต้องมีกรรมกำรที่มีควำมเช่ียวชำญใน
ธุรกิจของบริษัท และกรรมกำรที่มีทกัษะในวิชำชีพทำงบญัชีประเภทละหนึ่งทำ่นเป็นอยำ่งน้อย ดังนี  ้
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ความเช่ียวชาญและทักษะ กรรมการ กรรมการอิสระ 

ธุรกิจยำนยนต์ 1. คุณสรรเสริญ  จุฬำงกรู 
2. คุณมำกำโต  เทรำอรุำ 
3. คุณสริศ  พัฒนะเมลือง 
4. คุณฮำจิเมะ  คำโตะ 
5. คุณสนัติ  พัฒนะเมลือง 
6. คุณวุฒิภมิู  จุฬำงกรู 

1. คุณวีรวัฒน์ ขอไพบลูย์ 

บญัชี / กำรเงิน 1. คุณทวีฉตัร  จุฬำงกรู 1.คุณปริญญำ ไววัฒนำ 

ธุรกิจอื่น - 1.คุณอภินันท์ ณ ระนอง 
2.คุณฉตัรชัย  เอียสกลุ 

รวม 7 ท่าน 4 ท่าน 

 
หลกัเกณฑ์กำรคัดเลือกและกระบวนกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม ่
หลกัเกณฑ์กำรคัดเลือก 
บริษัทจะคัดเลือกกรรมกำรจำก 2 ช่องทำงคือ 
1.  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะสรรหำผู้ที่มีคุณสมบติัเหมำะสม โดยพิจำรณำจำกบัญชีรำยช่ือ

คณะกรรมกำร (Director's Pool) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยกอ่นเป็นอันดับแรก หำกไม่พบผู้
มีคุณสมบติัตรงตำมควำมต้องกำรของบริษัท จึงจะสรรหำจำกแหลง่อื่นๆ  

2.  ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบติัเหมำะสม 
กระบวนกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ 
เม่ือได้รำยช่ือผู้มีคุณสมบติัเหมำะสมเป็นกรรมกำรใหม่แล้ว เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ จะน ำเสนอเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  เพ่ือพิจำรณำคุณสมบติัเบือ้งต้นและข้อมลูประกอบอื่นๆ  
 
หำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีมติเห็นชอบจะน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือ
เสนอต่อที่ประชุมประจ ำปีผู้ถือหุ้นต่อไป 
 
 
กำรแต่งตัง้กรรมกำรใหมจ่ะต้องได้รับมติเหน็ชอบจำกที่ประชุมประจ ำปีผู้ถือหุ้น ตำมก ำหนดเวลำดังนี ้

ช่วงเวลำ กิจกรรม 
สิงหำคม - พฤศจิกำยน แจ้งช่ือผู้มีคุณสมบติัเหมำะสมต่อเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
พฤศจิกำยน  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนน ำเสนอรำยช่ือต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทมีมติเหน็ชอบน ำเสนอต่อที่ประชุมประจ ำปีผู้ถือหุ้น  

มกรำคม ของปีถดัไป ที่ประชุมประจ ำปีผู้ถือหุ้นพิจำรณำลงมติ  
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2. กำรแต่งตัง้  แบง่เป็น 2 กรณี  ดังนี ้
กรณีท่ี 1 ต าแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ   
 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตัง้กรรมกำรแทนผู้ครบก ำหนดออกตำมวำระ โดยกรรมกำรที่ครบก ำหนด

ออกจำกต ำแหน่งอำจได้รับคัดเลือกเข้ำเป็นกรรมกำรอีกได้ โดยในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีทุก
ครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำร
จะแบง่ให้ตรงออกเป็นสำมสว่นไมไ่ด้กใ็ห้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน  1 ใน 3 กรรมกำรซึ่งพ้นจำก
ต ำแหน่งอำจได้รับเลือกให้กลบัเข้ำมำรับต ำแหน่งอีกได้ กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกหรือ
ปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จับสลำกกนั  สว่นปีถดัไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำน
ที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

กรณีท่ี 2 ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ  
ให้คณะกรรมกำรเลือกบคุคลซึ่งมีคุณสมบติั  เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำว
ถดัไป  เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน  โดยบุคคลดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่ง
กรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนเข้ำมำแทน  โดยมติของกรรมกำรต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยงัเหลืออยู ่
 

3. หลกัเกณฑ์และวิธีกำรที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมกำร 
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทำ่กบั 1 หุ้นต่อ 1 เสียง 
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ ัง้หมดเลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด้ แต่จะแบง่คะแนน
เสียงให้แกผู่้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

- บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตำมล ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมกำรเทำ่จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดับถดัลงมำมีคะแนนเสียงเทำ่กนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมี ให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด 

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งกอ่นถงึครำวออกตำมวำระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัได้ไมน้่อยกว่ำกึง่หนึ่งของ
จ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสงู 
ด ำเนินกำรตำมแผนสืบทอดต ำแหน่งงำนของ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร  เพ่ือมัน่ใจได้ว่ำบริษัท มี
ผู้บริหำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเพียงพอต่อกำรปฏิบติัหน้ำที่ ดังนี  ้
1. คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีแผนพัฒนำศักยภำพผู้บริหำร เพ่ือจัดท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งประกอบ ด้วย 

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

ประสบกำรณ์ของแต่ละต ำแหน่ง เพ่ือคัดเลือกผู้บริหำรที่มีคุณสมบติัสอดคล้องตำมที่ก ำหนด สำมำรถสืบทอดงำน
ของแต่ละต ำแหน่งได้ 

3. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประเมินกำรปฏิบติังำนและควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้บริหำรที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง 
เทียบกบัระดับ Competency ที่ต้องกำร เพ่ือจัดท ำแผนกำรพัฒนำรำยบคุคลในกำรลด Competency Gap 
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4. ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร จัดให้มีกำรหมนุเวียนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และ
มอบหมำยให้กรรมกำรผู้จัดกำรเข้ำร่วมประชุมฝ่ำยบริหำร เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจ ประสบกำรณ์ และควำมพร้อมใน
กำรบริหำรองค์กรต่อไปในอนำคต 

5. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ทบทวนและสรุปผลกำรจัดท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งงำนของ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นประจ ำและรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัท ทรำบปีละ 2 ครัง้  
 

กรรมกำรที่มำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่แต่ละกลุม่ 
กลุ่ม ล าดับ ช่ือ - สกุล 

1. จุฬางกูร 

1 นำยสรรเสริญ  จุฬำงกรู 

2 นำยทวีฉตัร  จุฬำงกรู 

3 นำยวุฒิภมิู  จุฬำงกรู 

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

3. พัฒนะเมลือง 
6 นำยสริศ   พัฒนะเมลือง 

7 นำยสนัติ   พัฒนะเมลือง 
9.3.2  กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ  ทัง้ด้ำนคุณสมบติัและกระบวนกำรสรรหำ  บริษัทด ำเนินกำรสรรหำ
ตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรข้ำงต้น  โดยอ้ำงอิงคุณสมบติักรรมกำรอิสระจำกกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษัท 
 

ควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพของกรรมกำรอิสระในรอบระยะเวลำบญัชีที่ผำ่นมำ  
-ไมมี่- 
 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
-ไมมี่- 

 
9.5  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทก ำหนดนโยบำยและจรรยำบรรณฯ ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่รับทรำบข้อมลูภำยในน ำข้อมูลไป
ใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนและผู้อื่น โดยส่ือสำรกำรใช้ข้อมลูภำยในคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้ผู้ที่เ ก่ียว ข้องรับทรำบ
อยำ่งต่อเน่ือง ซึ่งคณะกรรมกำร คณะผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท มีหน้ำที่ต้องปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ในกรณีที่พบ
เหน็กำรปฏิบติัที่ขัดต่อนโยบำยดังกลำ่วให้รำยงำนผู้บงัคับบญัชำหรือฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล หรือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรบริษัทแล้วแต่กรณี สรุปได้ดังนี ้

 จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ระบุว่ำห้ำมมิให้กรรมกำรและลูกจ้ำงใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือ
ผลประโยชน์ตนเองและบคุคลภำยนอก ซึ่งข้อมลูภำยในหมำยรวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีกำรเปิด เผยสู่สำธำรณชน
ภำยใต้กฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องก ำหนด 

 จรรยำบรรณว่ำด้วยกำรรักษำควำมลบัและกำรใช้ข้อมลูภำยใน ระบวุ่ำห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน
ทกุคน หรือบคุคลใดกต็ำมที่รับทรำบข้อมลูภำยในอนัเป็นสำระส ำคัญและมีผลกระทบต่อรำคำหลกัทรัพย์ซึ่งข้อมูล
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นัน้ยงัไมไ่ด้เปิดเผยในตลำดหลกัทรัพย์ ภำยใต้ของกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และหลกัเกณฑ์อื่นที่เก่ียวข้องมำซือ้ขำยหลกัทรัพย์กอ่นเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

  
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญกบักำรดูแลกำรใช้ข้อมลูภำยใน อนัเป็นสว่นส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี  ดังนัน้ บริษัทจึงก ำหนดนโยบำยกำรปอ้งกนักำรใช้ข้อมลูภำยในขึน้ เพ่ือเป็นกำรป้องกันกำรน ำเอำข้อมูล
ภำยในที่ส ำคัญของบริษัทที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยต่อสำธำรณชน  ไปใช้เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมีสำระส ำคัญ
ดังต่อไปนี ้
1. ข้อมลูภำยในที่ส ำคัญของบริษัท คือ ข้อมลูที่มีควำมส ำคัญและจูงใจให้ผู้ที่ รับรู้ข้อมูลท ำกำรซือ้หรือขำยหุ้น และ

ข้อมลูที่ยงัไมไ่ด้เปิดเผยต่อสำธำรณชน รวมถงึข้อมลูที่บริษัทจัดเก็บไว้และยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนเป็นกำร
ชั่วครำว 

2.  แนวทำงและมำตรกำรกำรดูแลกำรใช้ข้อมลูภำยใน มีดังนี  ้
2.1 ห้ำมไมใ่ห้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่เ ก่ียวข้องกับกำรจัดท ำงบกำรเงิน  เลขำนุกำรบริษัท  เลขำนุกำร

คณะกรรมกำรชุดยอ่ย หรือบคุคลภำยนอกอื่นๆ ที่ได้รับกำรบอกกล่ำวเก่ียวกับข้อมูลภำยในที่ส ำคัญ  เปิดเผย
ข้อมลูที่ส ำคัญที่ยงัไมเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชนแกบ่คุคลอื่น  รวมทัง้ห้ำมซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
กอ่นกำรเปิดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน  และไมท่ ำกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท  อันเป็นกำร
เอำเปรียบต่อบคุคลอื่นโดยใช้ข้อมลูภำยในที่ส ำคัญที่ยงัไมเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชน  ไม่ว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวจะ
เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น   

2.2  ก ำหนดให้กรรมกำร  และผู้บริหำร รวมถงึคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  จัดท ำและส่งรำยงำนกำรถือ
ครองหลกัทรัพย์ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตัง้ รวมทัง้จัดท ำและจัดสง่รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือ
ครองหลกัทรัพย์  อนัเน่ืองมำจำกกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับหลกัทรัพย์ของบริษัท  ภำยใน 3 วันท ำกำร ตำมมำตรำ 
59 แหง่พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  และรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ที่ออก
โดยบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำทกุไตรมำส 

2.3  ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรแจ้งต่อคณะกรรมกำรเก่ียวกับกำรซือ้ ขำย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท 
อยำ่งน้อย 1 วันลว่งหน้ำกอ่นด ำเนินกำรทกุครัง้ 

2.4  บริษัทก ำหนดให้พนักงำนทกุคนยดึมัน่เก่ียวกบักำรปกปอ้งรักษำควำมลบัของข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกบักิจกรรมต่ำงๆ 
ในกำรด ำเนินธุรกิจ และห้ำมมิให้แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภำยในที่ส ำคัญที่ยังไม่
เปิดเผยต่อสำธำรณชน หรือด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะท่ีอำจกอ่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท  

 

นอกจำกนัน้คณะกรรมกำรบริษัท  ก ำหนดนโยบำยกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่มี
ควำมเก่ียวข้อง  โดยอ้ำงอิงตำมมำตรำ 89/14 แหง่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2551 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ได้ออกประกำศที่ ทจ. 2/2552 ก ำหนดให้กรรมกำรและ
ผู้บริหำร ต้องรำยงำนให้บริษัททรำบถงึกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของตนหรือของบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วน
ได้เ สียที่ เ ก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท โดยให้มีผลนับตั ง้แต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2552 เ ป็นต้นไป 
วัตถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทมีข้อมลูประกอบกำรด ำเนินกำร ตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรที่เ ก่ียวโยงกัน ซึ่งเป็น
รำยกำรที่อำจกอ่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และอำจน ำไปสูก่ำรถำ่ยเทผลประโยชน์ของบริษัท นอกจำกนี ้กำร
ที่กรรมกำรและผู้บริหำรต้องปฏิบติัหน้ำที่ด้วยควำมระมดัระวังและซ่ือสตัย์สจุริต (Fiduciary duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดย
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ไมมี่สว่นได้เสียไมว่่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในเร่ืองที่ตัดสินใจ ข้อมลูในรำยงำนดังกล่ำวจึงเป็นประโยชน์ต่อกำรติดตำม
ดูแลให้กำรท ำหน้ำที่ของกรรรมกำรและผู้บริหำรเป็นไปตำมหลกักำรดังกลำ่ว 

 

ซึ่งก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำรและบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง  ด ำเนินกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรรำยงำน ดังต่อไปนี ้   
 1. รำยงำนครัง้แรกภำยใน 15 วัน นับจำกคณะกรรมกำรบริษัทได้อนมุติัแบบรำยงำนฯ 
 2. แจ้งกำรเปล่ียนแปลงข้อมลูทกุๆ ครัง้ ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่มีกำรเปล่ียนแปลง 

3.  เลขำนกุำรบริษัท รวบรวมข้อมลูเพ่ือน ำเสนอประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วัน 
นับจำกวันที่ได้รับรำยงำนฯ 

 

ทัง้นีส้ำมำรถขอรับแบบแจ้งรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำรและบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องได้ที่ฝ่ำยก ำกับ
หลกัทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ หมำยเลขติดต่อ (038) 447 200 – 10 ต่อ 401, 122  
หรือทำงอีเมล์ ir@thaisteelcable.com  
 

ทัง้นีร้วมถงึกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่ส ำคัญต้องได้รับกำรพิจำรณำและอนมุติัจำกคณะกรรมกำรบริษัทด้วย 
 

 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
   1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

รายการท่ี ช่ือผู้สอบบัญชี ประเภทของงานตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนของงาน

ตรวจสอบ 

1.  
บจ. ส ำนักงำน อีวำย  

ตรวจสอบบญัชี 1,180,000 

2.  ตรวจสอบ BOI    410,000 

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ 1,590,000 

 
 2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

รายการ 
ประเภทของงานบริการอ่ืน 

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทน 

ของงานบริการอ่ืน 

ส่วนท่ีจ่ายไป

ในระหว่างปี

บัญชี 

ส่วนท่ีจะ 

ต้องจ่าย 

ในอนาคต 

1. ค่ำบริกำรทนำยควำมคดี BKF บริษัท ส ำนักกฎหมำยโอภำส 28,367.00 - 

2. บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน BOI บจก. เดียบอน พีซี 556,701.03 - 

3. บริกำรให้ค ำปรึกษำคดี Outer นำยนิติพัฒน์ เสถียรไพศำล 763,140.00 - 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

 

- 80 - 
 

รายการ 
ประเภทของงานบริการอ่ืน 

(non-audit service) 
ผู้ให้บริการ 

ค่าตอบแทน 

ของงานบริการอ่ืน 

ส่วนท่ีจ่ายไป

ในระหว่างปี

บัญชี 

ส่วนท่ีจะ 

ต้องจ่าย 

ในอนาคต 

4. บริกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน BOI 
บริษัท บำงกอก เมเนจเม้นท์ / ช่ือเดิม 
บจก. บำงกอก อินเตอร์เนชั่นแนล 

111,975.00 - 

5. บริกำรให้ค ำปรึกษำและพยำนคดี Outer นำยพิทกัษ์  ส ำรำญสขุ 120,000.00 - 

6. IT Consultant Service บจก. คลำวด์คูลสั (ประเทศไทย) 375,000.00 - 

7. 
Our fees for filing THREE trademark - 
TNEX 

บริษัท อนันต์ดำ อินเทลเลคชวล 53,596.76 - 

8. บริกำรให้ค ำปรึกษำกฏหมำยศุลกำกร ห้ำงหุ้นสว่นสำมญั วีเอม็เอส 120,000.00 - 

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอ่ืน (non-audit fee) 2,128,779.79  

 

 9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกจิการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 

9.7.1 เร่ืองที่ไมไ่ด้ปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีดังนี ้

ข้อ เร่ือง แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

1 หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร”
คณะกรรมกำรควรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำ
กึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ในกรณีที่ประธำน
คณะกรรมกำรไมเ่ป็นกรรมกำรอิสระ 

ไมส่ำมำรถปฏิบติัได้  
เน่ืองจำกไมส่อดคล้องและไมเ่หมำะสมกบั 

กำรปฏิบติังำนจริง 
 

2 หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร” 
คณะกรรมกำรควรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของ
กรรมกำรไว้อยำ่งชัดเจน โดยระบไุว้ในนโยบำยกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำร 

3 หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร” 
คณะกรรมกำรควรก ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไมเ่กิน 9 ปี นับจำกวันที่ได้รับ
แต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระครัง้แรก  

4 หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร” 
คณะกรรมกำรควรเลือกกรรมกำรอิสระด ำรงต ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร 
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   9.7.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย  
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทกุชุด อยำ่ง
น้อยปีละ  1 ครัง้  ในเดือนกนัยำยน มีกระบวนกำรดังนี ้

1. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  ทบทวนแบบประเมินผลฯ ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี 

2. คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ด ำเนินกำรจัดท ำแบบประเมินฯ และน ำสง่เลขำนกุำรคณะฯ 
3. เลขำนกุำรบริษัท รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
4. คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำด ำเนินกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำนให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 

 
โดยเกณฑ์และผลประเมินประจ ำปี  2562  เป็นดังนี ้
คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน (รำยคณะและรำยบคุคล) อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำนและด ำเนินกำรปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึน้ 
 

หมวด
ท่ี 

หัวข้อการประเมนิ 

รายคณะ รายบุคคล 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 11 75 2 75 
2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 12 75 5 75 
3 กำรประชุมคณะกรรมกำร 9 75 4 75 
4 กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร 7 75 - - 
5 ควำมสมัพันธ์กบัฝ่ำยจัดกำร 5 75 - - 
6 กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร 6 75 - - 

รวม 50 75 11 75 
 

ช่วงระดับคะแนน  : 
ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “ดีเย่ียม” 

75 ≥ X < 100 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “ดี” 

50 ≥ X < 75 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “เลก็น้อย” 

< 25 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “ไมมี่กำรด ำเนินกำร” 

หมำยเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จัดท ำขึน้  อ้ำงอิงจำกแบบประเมินฯ ของฝ่ำยพัฒนำธรรมำภิบำลเพ่ือตลำดทนุ ตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ กมุภำพันธ์ 2558 
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ซึ่งผลประเมินกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษัท  ประจ ำปี  2562 สรุปได้ดังนี ้
รายคณะ รายบุคคล 

 
77.82% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 

 
89.26% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน (รำยคณะและรำยบคุคล) อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำนและปรับปรุงต่อไป 

 
ซึ่งผลประเมินกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ประจ ำปี  2562 สรุปได้ดังนี  ้

สว่น
ท่ี 

หวัข้อกำรประเมิน 

จ านวนข้อ (ผลประเมนิ) ส่วนท่ี 
1 

จ านวนข้อ (ผลประเมนิ) ส่วนท่ี 
2 

หมำยเหต ุ

ใช ่ ไมใ่ช่ 
เพียง
พอ 

ไม ่
เพียง
พอ 

ท ำ
แล้ว 

ไม่
แน่ใจ 

ไมไ่ด้
ท ำ 

ใน 
ระหว่ำง 
ปีไมมี่ 
กรณี
ดังกลำ่ว 

 

1 
กำรท ำหน้ำที่โดยรวมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

10 1* 10 - 
    

* ข้อ 9 ยงัไมมี่ก ำหนดระยะ
เวลำนำนสดุที่ AC จะอยูใ่น

วำระอยำ่งต่อเน่ือง 

2 
กำรปฏิบติัหน้ำที่เฉพำะด้ำน 
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ     

65 - 1** 7 

**ข้อ 2.10 จัดให้มีกำร
ประเมินคุณภำพงำน

ตรวจสอบฯ โดยผู้ประเมิน
อิสระภำยนอกทุกๆ 5 ปี 

รวม 10 1 10 - 65 - 1 7  

ส่วนท่ี หัวข้อการประเมนิ วัตถุประสงค์ จ านวนข้อ 

1 กำรท ำหน้ำที่ โดยรวมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. เพ่ือเป็นแนวทำงกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงและ
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ มีลักษณะ
สนับสนนุกำรท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพหรือไม ่

2. เพ่ือพิจำรณำสภำพแวดล้อมทัว่ไปว่ำเอือ้ต่อกำรท ำหน้ำที่หรือไม่ 

21 

2 กำรปฏิบติัหน้ำที่เฉพำะด้ำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. เ พ่ื อ เ ป็นแ นวทำ งกำ ร พิ จ ำ รณำกำรปฏิบั ติ ห น้ ำ ที่ ข อ ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำในรอบปีที่ผ่ำนมำได้ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบอยำ่งครบถ้วนหรือไม ่

73 

รวม 94 
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คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน (รำยคณะและรำยบคุคล) อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำนและปรับปรุงต่อไป 

หมวด หัวข้อการประเมนิ 

รายคณะ รายบุคคล 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 4 75 3 75 
2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  

 ด้ำนกำรสรรหำ 
 ด้ำนก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 
2 
3 

 
75 
75 

 
2 
3 

 
75 
75 

3 กำรประชุมคณะกรรมกำร 5 75 5 75 
4 กำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 4 75 4 75 
5 ควำมสมัพันธ์กบัฝ่ำยจัดกำร 3 75 3 75 
6 กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร 5 75 5 75 

รวม 26 75 25 75 
 
ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 
100 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “ดีเย่ียม” 

75 - 99 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “ดี” 
50 - 74 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “พอสมควร” 
25 - 49 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “เลก็น้อย” 

ต ่ำกว่ำ 25 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “ไมมี่กำรด ำเนินกำร” 
หมำยเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จัดท ำขึน้  อ้ำงอิงจำกแบบประเมินฯ ของฝ่ำยพัฒนำธรรมำภิบำลเพ่ือตลำดทนุ ตลำด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ กมุภำพันธ์ 2558 
 
ซึ่งผลประเมินกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  ประจ ำปี  2562 สรุปได้ดังนี ้

รายคณะ รายบุคคล 

 
99.52% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 

 
99.50% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 
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คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน (รำยคณะและรำยบคุคล) อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำนและปรับปรุงต่อไป 

หมวด
ท่ี 

หัวข้อการประเมนิ 

รายคณะ รายบุคคล 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 5 75 2 75 
2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำร 
4 75 5 75 

3 กำรประชุมคณะกรรมกำร 6 75 4 75 
รวม 15 75 11 75 

 
ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

100 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “ดีเย่ียม” 

75 ≥ X < 100 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “ดี” 

50 ≥ X < 75 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “เลก็น้อย” 

< 25 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “ไมมี่กำรด ำเนินกำร” 
หมำยเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จัดท ำขึน้  อ้ำงอิงจำกแบบประเมินฯ ของฝ่ำยพัฒนำธรรมำภิบำลเพ่ือตลำดทนุ ตลำด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ กมุภำพันธ์ 2558 
 
ซึ่งผลประเมินกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  ประจ ำปี  2562 สรุปได้ดังนี  ้

รายคณะ รายบุคคล 

 
79.17% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 

 
83.52% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 
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คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน (รำยคณะและรำยบคุคล) อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลงำนและปรับปรุงต่อไป 

หมวด
ท่ี 

หัวข้อการประเมนิ 

รายคณะ รายบุคคล 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
มาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
ข้อ 

คะแนนมาตรฐาน 
(ร้อยละ) 

1 โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 2 75 1 75 
2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำร 
5 75 4 75 

3 กำรประชุมคณะกรรมกำร 5 75 4 75 
รวม 12 75 9 75 

 
ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 
100 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “ดีเย่ียม” 

75 ≥ X < 100 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “ดี” 

50 ≥ X < 75 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “พอสมควร” 

25 ≥ X < 50 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “เลก็น้อย” 

< 25 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่นระดับ “ไมมี่กำรด ำเนินกำร” 
หมำยเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จัดท ำขึน้  อ้ำงอิงจำกแบบประเมินฯ ของฝ่ำยพัฒนำธรรมำภิบำลเพ่ือตลำดทนุ ตลำด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ณ กมุภำพันธ์ 2558 
 

ซึ่งผลประเมินกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  ประจ ำปี  2562 สรุปได้ดังนี ้
รายคณะ รายบุคคล 

 
98.96% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 

 
97.69% 

อยูใ่นเกณฑ์ "ดี" 
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9.7.3  กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัหน้ำที่อยำ่งต่อเน่ือง  

หัวข้อ หัวข้อการประเมนิ 

 
คะแนนเต็ม 
(ร้อยละ) 

ผลคะแนน 
ประจ าปี 

2562 
(ร้อยละ) 

1 ควำมเป็นผู้น ำ 10 9.70 

2 กำรก ำหนดกลยทุธ์ 10 9.55 

3 กำรปฏิบติัตำมกลยทุธ์ 10 9.85 

4 กำรวำงแผนและผลปฏิบติัทำงกำรเงิน 10 9.62 

5 ควำมสมัพันธ์กบัคณะกรรมกำร 10 9.92 

6 ควำมสมัพันธ์กบัภำยนอก 10 9.77 

7 กำรบริหำรงำนและควำมสมัพันธ์กบับคุลำกร 10 9.85 

8 กำรสืบทอดต ำแหน่ง 10 9.62 

9 ควำมรู้ด้ำนผลิตภณัฑ์และบริกำร 10 9.70 

10 คุณลกัษณะสว่นตัว 10 9.92 

รวม 100 97.50 
 
ช่วงระดับคะแนน  : 

ช่วงคะแนน (ร้อยละ) ความหมาย 

90 - 100 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร อยูใ่นระดับ “ยอดเย่ียม” 

80 ≥ X < 90 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร อยูใ่นระดับ “ดีเย่ียม” 

70 ≥ X < 80 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร อยูใ่นระดับ “ดี” 

60 ≥ X < 70 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร อยูใ่นระดับ “พอสมควร” 

50 ≥ X < 60 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร อยูใ่นระดับ “ผำ่น” 

< 50 กำรปฏิบติัหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร อยูใ่นระดับ “ต้องด ำเนินกำรปรับปรุง” 
   
 9.7.4  กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร 

กรรมกำร 
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถงึควำมส ำคัญในกำรปฐมนิเทศและกำรอบรมให้กับกรรมกำร โดยมีนโยบำยสรุปได้
ดังนี ้ 
1. ก ำหนดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหมท่กุครัง้ โดยมอบหมำยให้เลขำนกุำรบริษัท น ำเสนอเอกสำรและข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำที่ของกรรมกำรใหม ่ได้แก ่คู่มือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน คู่มือหลักกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำร (ซึ่งประกอบด้วยจรรยำบรรณของบริษัท) ข้อบงัคับบริษัท โครงสร้ำงทุน โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้น ผลกำร
ด ำเนินงำน กฎหมำย ข้อพึงปฏิบติัที่ดี กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง และหลกัสตูรกำรอบรมกรรมกำร รวมทัง้ข้อมูล
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อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจและกำรด ำเนินงำน
ด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทให้แกก่รรมกำรที่เข้ำรับต ำแหน่งในบริษัทเป็นครัง้แรก 

2.   มอบหมำยให้บริษัทอ ำนวยควำมสะดวกให้แกก่รรมกำรใหมใ่นกำรเข้ำเย่ียมชมกิจกำร เพ่ือให้เข้ำใจกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทได้ดีย่ิงขึน้ 

3. สง่เสริมให้กรรมกำรได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในหวัข้อหรือหลกัสตูรที่จะเพ่ิมพูนควำมเข้ำใจในบทบำท หน้ำที่และ
ภำรกิจ  ภำยใต้แผนงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงสม ่ำเสมอ  โดยกรรมกำรสำมำรถเข้ำรับกำรอบรมที่
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงำนที่เ ก่ียวข้อง  โดยบริษัทเป็นผู้ด ำเนินกำรและ
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทัง้หมด  เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงและกำรปฏิบติัหน้ำที่อยำ่งต่อเน่ือง  

 

และเพ่ือให้กรรมกำรทกุทำ่นมีศักยภำพสำมำรถขับเคล่ือนบริษัทให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ และภำรกิจของบริษัท ที่
ก ำหนดไว้ได้นัน้  คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยสง่เสริมให้กรรมกำรพัฒนำควำมรู้และทกัษะต่ำงๆ อยำ่งต่อเน่ือง ทัง้
ในแง่กำรก ำกบัดูแลกิจกำร ภำวะอตุสำหกรรม ธุรกิจ  เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ  ฯลฯ เพ่ือช่วยสนับสนุนกำร
ปฏิบติัหน้ำที่อยำ่งมีประสิทธิภำพของกรรมกำร  ทัง้นีก้รรมกำรบริษัทต้องเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่ เ ก่ียวข้อง
อยำ่งน้อย 1 ทำ่นต่อปี 
 
ผู้บริหำร 
บริษัทให้ควำมส ำคัญกบักำรพัฒนำบคุลำกรตำมปรัชญำ “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกนั” ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ำ
บริษัทมีควำมตัง้ใจที่จะพัฒนำทรัพยำกรบคุคลให้เติบโต และขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ ดังนัน้ 
บคุลำกรทกุคนจะได้รับกำรพัฒนำตำมสำยอำชีพของตนเอง เพ่ือให้สำมำรถเจริญเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่ำง
ยัง่ยืน 
 

โดยผู้บริหำรจะได้รับกำรพัฒนำกำรอบรมตำมสำยอำชีพ (Training Road map) อยำ่งต่อเน่ืองทกุปี 
 
9.7.5  กำรประชุมคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีกำรประชุมอยำ่งน้อย 6 ครัง้ต่อปี โดยก ำหนดตำรำงกำรประชุมไว้เป็นกำรลว่งหน้ำตลอด
ทัง้ปี และแจ้งให้คณะกรรมกำรแต่ละทำ่นทรำบ อำจมีกำรประชุมพิเศษตำมควำมเหมำะสม โดยก ำหนดวำระกำร
ประชุม แจ้งให้สมำชิกทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 7 วันท ำกำรกอ่นถงึวันประชุม  และให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องอยำ่งเพียงพอ 
 
ทัง้นีใ้นกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไมน้่อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดจึง
จะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำร ในกรณีที่ประธำน
กรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ในกรณีมีรองประธำนกรรมกำรอยู่ ให้รองประธำน
กรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม แต่หำกไมมี่รองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้ หรือไม่สำมำรถ
ปฏิบติัหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนที่ประชุม 

 

และจ ำนวนองค์ประชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 
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กำรวินิจฉยัชีข้ำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมกำรซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และถ้ำคะแนนเสียง
เทำ่กนั ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเพ่ือเป็นเสียงชีข้ำด 
 

9.7.6  วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.  2535 และ
ข้อบงัคับของบริษัท กลำ่วคือ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ ำปี กรรมกำรบริษัทต้องหมุนเวียนออกจำกต ำแหน่งเป็น
จ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัททัง้หมด โดยให้กรรมกำรที่อยูใ่นต ำแหน่งนำนที่สดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง
กอ่น ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะออกไมอ่ำจแบง่ให้ตรงเป็น 3 สว่นได้ กใ็ห้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงที่สดุกับส่วน 1 ใน 3 
และกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งแล้วอำจได้รับเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบคุคลที่เหมำะสม ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทและน ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำอนมุติั 
 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และ
อำจได้รับกำรแต่งตัง้กลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งต่อไปได้อีกตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเหน็ว่ำเหมำะสม  
 
คณะกรรมกำรบริษัทจะพ้นจำกต ำแหน่งเม่ือ 
1. เสียชีวิต 
2. ลำออก 
3. ขำดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย์ 
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตำมข้อบงัคับบริษัท ข้อที่ 21 
5. ศำลมีค ำสัง่ให้ออก 

 

9.7.7  กำรพบปะนักวิเครำะห์ 
 – ไมมี่ – 
 

10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม                                   

10.1 นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคมอย่างยั่ งยืน 
บริษัทยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้จริยธรรมทำงธุรกิจและหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ควบคู่ไปกับกำรดูแล
รักษำส่ิงแวดล้อมและสงัคมอยำ่งต่อเน่ือง โดยค ำนึงถงึผู้ที่มีสว่นได้สว่นเสียที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนท ำกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือ
มีสว่นในกำรดูแลส่ิงแวดล้อม กำรสร้ำงควำมเป็นอยูท่ี่ดีของคนในสงัคมและชุมชนเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจอย่ำง
ยัง่ยืนโดยมีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดังนี ้
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี 
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บริษัทด ำเนินธุรกิจอยำ่งถกูต้อง ตำมกฎหมำย ข้อบังคับและระเบียบที่เ ก่ียวข้อง  เปิดเผยข้อมูลที่ส ำคัญ โปร่งใส 
สำมำรถตรวจสอบได้ ปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี  จรรยำบรรณธุรกิจ และหลักปรัชญำของบริษัท  
โดยค ำนึงถงึประโยชน์ที่จะเกิดขึน้ต่อผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 
กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
บริษัทสง่เสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอยำ่งเสรี ด ำเนินกำรแข่งขันธุรกิจอยำ่งเป็นธรรม หลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำรที่อำจ
กอ่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึงกำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อ
สงัคมในหว่งโซ่ธุรกิจทกุขัน้ตอน 
กำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทต่อต้ำนกำรทจุริต คอร์รัปชั่นทกุรูปแบบ ตลอดจนปฏิบติัตำมนโยบำยต่อกำรคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด  
และเข้ำร่วมเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (Collective Action Coalition 
Against Corruption หรือ CAC)  
กำรเคำรพสิทธิมนษุยชน 
บริษัทสนับสนนุกำรปฏิบติัตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนษุยชน" และมำตรฐำนสำกลด้ำนสิทธิมนุษยชนอื่นๆ 
นอกจำกนีย้งัมีกำรตรวจสอบประเด็นด้ำนสิทธิมนษุยชนในกำรพิจำรณำดูแลพนักงำน ปฏิบติัตำมนโยบำยกำรละเมิด
สิทธิมนษุยชน ตลอดจนสนับสนนุและเคำรพกำรปกปอ้งสิทธิมนษุยชน   
กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 
บริษัทจะปฏิบติัต่อพนักงำนทกุคนอยำ่งเทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม  จัดให้มีสวัสดิกำร ควำมปลอดภัยและอำชี วอนำ
มยั อีกทัง้สนับสนนุควำมคิดในกำรสง่เสริมสิทธิแรงงำน และสวัสดิภำพทำงสังคมของผู้ ใช้แรงงำน ตลอดจนปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกบักำรรับสมคัรและจ้ำงงำนทกุประกำรอยำ่งเคร่งครัด  
ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษัทมุง่พัฒนำผลิตภณัฑ์ที่ไมก่อ่ให้เกิดอนัตรำยต่อผู้บริโภค รวมถงึลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ภำยใต้เง่ือนไขที่เป็น
ธรรมและให้ข้อมลูผลิตภณัฑ์อยำ่งถกูต้อง เพียงพอ ไมเ่กินควำมเป็นจริง รักษำควำมลับของลูกค้ำไม่น ำไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ในทำงมิชอบ 
กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสงัคม 
บริษัทถือเป็นภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญในกำรสนับสนนุให้มีกำรจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
ส่ิงแวดล้อมและพัฒนำชุมชน  เพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีในสงัคมไทยในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ือง  เพ่ือเป็นกำร
ตอบแทนและคืนก ำไรสูส่งัคม   
กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 
บริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญ  โดยมีกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม ควำม
ปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในกระบวนกำรธุรกิจ  รวมถึงสนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและมี
ประสิทธิภำพ 
นวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรม 
บริษัทสนับสนนุกำรสร้ำงสรรค์  กำรพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ำงควำมสมดุลของกำรด ำเนินธุรกิจกับส่ิงแวดล้อม  เพ่ือให้
ธุรกิจเติบโตอยำ่งยัง่ยืน 
 
ทัง้นี ้บริษัทได้สง่เสริมให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนรับทรำบ และปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวข้ำงต้น เพ่ือให้
บรรลวุัตถปุระสงค์และมีสว่นร่วมในควำมรับผิดชอบต่อสงัคมอยำ่งยัง่ยืนต่อไป 
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10.1.1 ภำรกิจ ปรัชญำ คุณค่ำ 
ภารกจิของบริษัท "ด้านองค์กร - มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้"  ซึ่งมุง่มัน่และสง่เสริมให้บคุลำกรของ
บริษัทได้มีกำรพัฒนำตนเองอยำ่งต่อเน่ืองทัง้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนและกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน  เป็นไป
ตำมปรัชญำของบริษัทและรู้จักคุณค่าของคน สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ  เพ่ือใช้เป็น
แนวคิดและแนวทำงในกำรปฏิบติัด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมตำมแนวทำงกำรพัฒนำอยำ่งยัง่ยืน 
 

ปรัชญา 
สร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวติ  

สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด 
คนและองค์กรท่ีเติบโตไปพร้อมกัน 
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดย้ัง 

ร่วมสร้างสรรค์สังคมท่ีดี 
 

10.1.2 กรอบแนวทำงกำรปฏิบติั และควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนปี 2562 
ล าดับ แนวทางปฏิบัต ิ การด าเนินงานปี 2562 

1 บริษัทจะปรับปรุงระบบกำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อมอยำ่งจริงจังและต่อเน่ือง 

1.  โครงกำรลดอุณหภูมิควำมร้อนภำยในโรงงำนเพ่ือคุณภำพชีวิตที่ ดีตลอดจน
สภำพแวดล้อมและสุขอนำมัยของพนักงำน ทัง้ยัง เ น้ น ด้ ำ นกำ รประหย ัด
พลังงำนและลดค่ำใ ช้จ่ำยในระยะยำวของบริษัท  

2.  โ ค รง กำ รลดกำ รใ ช้  LPG เ พื่ อ ลด กำ รใ ช้ ใ นกระบวนกำ รหลอมละลำ ย 
ส ำหรับเค ร่ืองจักรที่ ใ ช้   LPG 100%  ทัง้ นี ย้ัง เ น้นกำรประหยัดพลังงำนและ
ลดค่ำใ ช้จ่ำย  รวมไปถึงกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเ รือนกระจกในระยะยำวของ
บริษัทอีกด้วย  

3.  โครงกำร Inverter  Air  Condi t ion เ พ่ือลดค่ำไฟฟ้ำและค่ำบ ำ รุง รักษำ  รวม 
ทัง้ยัง เ ป็นกำรตอบสนอง เพ่ือน ำ เทคโนโลยีใหม่มำ เ พ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำ
ควำมเย็นป้องกันผลกระทบด้ำนส่ิงแ ว ด ล้อม  โ ด ย เ ป ลี่ยนจ ำ ก  R22  เ ป็น 
R410  ซึ่ ง ไม่ท ำลำยชั น้บรรยำกำศโอโซน  

4.  โครงกำร Solar Roof Top เ ป็นโครงกำรที่ลดกำรใ ช้พลังงำนไฟฟ้ำและเ น้น
กำรน ำพลังงำนทดแทนที่ ยั่งยืน อย ่ำ ง พลัง ง ำ นแ สง อำทิต ย์ ม ำ ใ ช้ ภำ ย ใ น
บ ริษัท  อีกทั ง้ ย ัง เ ป็นพ ลัง ง ำ นสะ อำด สำมำ รถส ร้ำ ง ก ระแ สไฟฟ ้ำ โ ด ย
โรงไฟฟ้ำ โซล่ำฟำร์ม ที่ ไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพภูมิอำกำศโลกและช่วยลด
กำรปล่อยก๊ำซคำ ร์บอนไดออกไซด์   

5.  โครงกำรรณรงค์และให้ควำมรู้ด้ำนส่ิงแวดล้อมใหม่ๆ อย่ำงต่อเน่ืองเป็นเพ่ือ
เ พ่ิมควำมตระหนักด้ำนส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงำนมำกขึ น้  เช่น ห ำ กแ ยก
ขยะคุณจะได้อะไร ,  วิ ธีลดโลกร้อนด้วยกำรประหยัดน ำ้และพลังงำ น ,  GO 
GREEN, ต้นเหตุปล่อยก๊ำซเ รือนกระจกในไทย ,  องค์ประกอบ “ผลิตภัณฑ์สี
เ ขี ย ว ”  ห รือ  Green Product,  9  อ ัน ดับ  ข ยะย ่อ ยสลำ ยยำ ก ,  SMART 
CITY, สำรพัด วิ ธีประหยัดไฟ ลดกำรใ ช้พลังง ำ น ใ น บ้ำ น ,  กำ รต ลำด เ พื่ อ
ส่ิงแวดล้อม (Green Market ing) ,  ภำรกิจใ ช้ทิชชู่  3  แผ่น ช่วยโลกได้ ,  ใ ช้

http://www.thaisteelcable.com/company_profile_th.php?aboutusid=2


    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

 

- 91 - 
 

ล าดับ แนวทางปฏิบัต ิ การด าเนินงานปี 2562 
กระดำษครบ 2  หน้ำ ,  พลังของคุณช่วยพยุง โลกของเรำ  เ ป็นต้น  

6.  TSC Green Industry :  กระทรวงอุตสำหกรรมได้ ใ ห้ ก ำ รรับรอ ง กำ ร เ ป็น
อุตสำหกรรมสีเ ขียว  ในระดับ 4  ของบริษัทเ ป็นที่ เ รียบร้อยแ ล้วในปัจจุบัน  

7.  Carbon  Footpr int  Organizat ion :  บ ร ิ ษ ัท ส ่ง เ ส ร ิ ม มุ ่ง มั ่น แ ล ะ ใ ห้
ค ว ำมส ำ คัญก ับภำ ว ะ โ ลก ร้อน  ซึ ่ ง ค ำ ร์บอนฟุต พ ริ น้ ท ์ข อ ง อ ง ค์ ก ร  เ ป ็น
เค ร่ือง มือที่ท ำให้องค์กรในภำคอุตสำหกรรม สำมำรถวัดปริมำณก๊ำซเ รือน
กระจกที่ เ กิดจำกกิจกรรมในรูปแบบของคำ ร์บอน ได ออก ไซ ด์ ที ่ เ ทียบ เ ท ่ำ  
แ ล้วน ำผลที่ ไ ด้ไปใ ช้ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร และด ำ เ นินกิจกรรม
เ พื่ อ ล ด กำ ร ใ ช้ พล ัง ง ำ น แ ละล ดกำ รปล่อ ย ก๊ ำ ซ เ รื อน กระจ ก ไ ด้ อ ย ่ำ ง มี
ประสิทธิภำพ ดังนั น้ทำงหน่วยงำนภำครัฐจึง ได้สนับสนุนให้ด ำ เนินกำรด้ำน
คำ ร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กรตำมแนวทำงที่  อบก. พัฒนำขึ น้  เ พ่ือรองรับ
สนับสนุนกำรจัดท ำ เ พ่ือใ ห้ เ กิดกำรปรับ เปล่ียนรูปแบบกำรบริโภคพลังง ำ น
ในภำคกำรผลิตไปสู่ควำมยั่ง ยืนและส่งผลกระทบในเ ชิงบวก และยังแสดง
ให้ เห็นว่ำ  

   (1)  บริษัทมีกำรค ำนวณคำร์บอนฟุตพรินท์อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนโลก  
   (2)  บริษัทไ ด้ รับ ใ บประกำศ เ กีย รติ ค ุณจ ำ ก  TGO ใ นฐ ำนะที ่บ ริษัท  ร่ว ม

โครงกำรฯ  
   (3)  บริษัทมีกิจกรรมรณรงค์ลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเ รือนกระจกซึ่ ง เ ป็น ส ่ว น

ส ำคัญของกำรลดโลกร้อนอย่ำง มีประสิทธิภำพ  
   (4)  บ ริษ ัท ปฏิบ ัต ิ ต ำ ม ห ลัก มำ ต รฐ ำ นส ำ ก ล แ ล ะ เ ป็น ไ ป ต ำ มน โ ยบ ำ ย

ส่ิงแวดล้อมที่ก ำหนดไว้ เ ป็นอย่ำง ดี   
8.  TSC CO2  Reduct ion :  บริษัทมีส ่ว น ร่ว ม ใ นกำ รบ ริห ำ รจัด กำ รลดกำ ร

ปล่อยก๊ำซ  CO2  รวมถึง เ ป็นส่วนหนึ่ ง ในกำรสนับสนุน และส่ง เ ส ริมค ว ำม
รับผิดชอบต่อสังคม และควำมใส่ใจ ต่อส่ิงแวดล้อม ตำมนโยบำยของบริษัท  

    (1)  เ พ่ือเ ป็นแนวทำงในกำรด ำ เนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรลดกำรปล่อย
ก๊ำซ  CO2 

    (2)  เ พ่ือด ำ เ นินกำรปรับปรุง ประสิท ธิ ภำพ  กำ ร ใ ช้ ท รัพ ยำ กรธ รรมช ำติ ที่
ส่งผลกระทบกำรปล่อยก๊ำซ  CO2 

    (3)   เ พ่ือสนับสนุนและร่วมมือในกำรส่งข้อมูลและเตรียมควำมพร้อมในกำร
รับกำรตรวจสอบจำกทำงลูกค้ำ  

    (4)   เ พ่ือด ำ เนินกำรก ำหนดนโยบำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเ รือนกระจกของ
บริษัท  

    (5)   เ พ่ือก ำหนดเป้ำหมำยกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ  CO2  ในแต่ละปี  
    (6)   ส่ง เสริมและรณรงค์ให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรช่วยกันลดกำรปล่อย

ก๊ำซ  CO2  ใ ห้บรรลุเป้ำหมำย  
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ล าดับ แนวทางปฏิบัต ิ การด าเนินงานปี 2562 
    (7)   เ พ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ที่ ดี ในมุมมองของลูกค้ำ  
กำรส่ือสำร :  ประชุม Management Review ประจ ำ ปี ,  ประชุม ISO14001 
                ประจ ำ ไตรมำส  
กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ :  ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001  ประจ ำ ไตรมำส  
ข้อมูลกำรชี ว้ัดกำรด ำ เ นินกำร  :  กำรด ำ เ นินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  

2 บริษัทจะส่งเสริมกำรน ำวัสดุ ใช้แล้ว
กลบัมำใช้ใหม ่

1. โครงกำรแยกถงั ปันสขุ  : เพ่ือลดต้นทนุ สนับสนุนแนวคิดในกำรลดพลังงำนให้เกิด
ประโยชน์ คนในองค์กรสำมำรถแยกขยะตำมประเภทได้อย่ำงถูกต้อง รวมถึงช่วยลด
ปริมำณขยะที่เพ่ิมมำกขึน้ รวมถงึลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยูอ่ยำ่งจ ำกัด และ
ตอบสนองนโยบำยส่ิงแวดล้อมฯ 

2. โครงกำรรณรงค์กำรทิง้ขยะแยกประเภท 3R เป็นโครงกำรที่จัดท ำขึน้เพ่ือรณรงค์
พนักงำนให้มีจิตส ำนึกในกำรแยกขยะเพ่ือสะดวกในกำรน ำกลบัมำใช้ใหม่ ซึ่งเน้นกำร
แยกขยะทกุประเภทในโรงงำน   

กำรส่ือสำร : ประชุม Management Review ประจ ำปี, ประชุม ISO14001 ประจ ำไตรมำส 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบติั : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจ ำไตรมำส 
ข้อมลูกำรชีว้ัดกำรด ำเนินกำร  : กำรด ำเนินกำรได้ตำมเปำ้หมำยที่ก ำหนดไว้ 

3 บริษัทจะสนับสนนุกำรด ำเนินกิจกรรม
อำสำที่เ ก่ียวข้องกับกำรพัฒนำชุมชน
สัง ค มแ ละกำ รบ ำ เ พ็ญประ โ ยช น์
สำธำรณะ 

1.  TSC Feel Good 2019 ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับ โรงเรียนวัดกลำงคลองหลวง 

อ ำเภอพนัสนิคม จ.ชลบรีุ  เพ่ือใช้เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนให้กบัเด็กๆ ในชุมชนต่อไป 

2. TSC Feel Good 2019 สง่มอบคอมพิวเตอร์ให้กบั โรงเรียนวัดท้องคุ้ ง ไพโรจน์ประชำ

สรรค์ อ.เมือง จ.ชลบรีุ เพ่ือใช้เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนให้กบัเด็กๆ ในชุมชนต่อไป 

3. TSC Feel Good 2019 สง่มอบคอมพิวเตอร์ให้กบั โรงเรียนบ้ำนร่องข่ำ จ.อุบลรำชธำนี 

เพ่ือใช้เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนให้กบัเด็กๆ ในชุมชนต่อไป 

4. TSC Donation Table Calendar 2019 (ปฏิทินเก่ำ เรำขอ)  เปิดรับบริจำคปฏิทินตัง้

โต๊ะทกุรูปแบบที่ไมใ่ช้งำนแล้วจำกพนักงำน สง่มอบให้กบัโรงเรียนสอนคนตำบอดกรุงเทพ 

เพ่ือน ำไปผลิตเป็นหนังสืออกัษรเบรลล์สำหรับคนตำบอด 

5. TSC Blood Donation ครัง้ที่ 20 & 21  กิจกรรมประจ ำปี ร่วมกับสภำกำชำดไทย 

(สำขำอมตะนคร จ.ชลบรีุ) ตัง้หน่วยรับบริจำคโลหิตในบริษัท  ซึ่งในปีนีใ้ช้ช่ือกิจกรรมว่ำ 

TSC บริจำคโลหิต ครัง้ที่ 20 (2019) และ TSC บริจำคโลหิตครัง้ที่ 21 (2019) กำรบริจำค

โลหิตนี ้ นอกจำกจะสง่เสริมและสนับสนนุให้พนักงำนได้ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์แล้ว  ยัง

เ ปิดโ อกำสให้พนักงำ นได้ ร่ วมกันท ำค วำมดี  เ พ่ื อสมเ ด็จพ ระนำ งเ จ้ำ สิริกิ ต์ิ

พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 

6. TSC เคลียร์บ้ำน = ท ำบญุ ร่วมกบับริษัท น่ิมซีเส็ง เพ่ือรับบริจำคส่ิงของ และของใช้

สภำพดี สง่มอบให้กบัมลูนิธิกระจกเงำ 

กำรส่ือสำร : 
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ล าดับ แนวทางปฏิบัต ิ การด าเนินงานปี 2562 
1. พนักงำนสำมำรถรับรู้ข่ำวสำรของบริษัทผ่ำนทำงประกำศ , อีเมล, ประชุมหน้ำแถว , 

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

อำหำร 

2. พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเหน็หรือให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ  ผ่ำนทำงกิจกรรม 3T 

TSC TOP TALK  ซึ่งพนักงำนจะได้ทรำบข่ำวสำรและควำมเคล่ือนไหวในองค์กร  รวมทัง้

อตุสำหกรรมในภำพรวมได้ และเป็นช่องทำงกำรส่ือสำรระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน 

4 บริษัทเปิดโอกำสให้ชุมชนและผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในกำรให้ข้อคิดเห็น
หรือข้อร้องเรียนต่ำงๆ ที่เป็นผลมำจำก
กำรด ำเนินงำนของบริษัทเพ่ือน ำมำ
พิจำรณำแก้ไข/ปรับปรุงกำรด ำเนินกำร
มิให้เกิดผลกระทบในทำงลบ และสร้ำง
ควำมเสียหำยต่อชุมชนและสังคมทัง้
โดยทำงตรงและทำงอ้อม 

ไมมี่ข้อคิดเหน็หรือข้อร้องเรียนต่ำงๆ จำกชุมชนและผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 
กำรส่ือสำร : ประชุมคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัประจ ำเดือน และกำรประชุมทบทวน
โดยฝ่ำยบริหำรประจ ำปี 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบติั : ส ำนักงำนกำรนิคมอมตะซิตี ้ชลบรีุ  
ตัวชีว้ัดกำรด ำเนินงำน : เร่ืองร้องเรียน จ ำนวน 0 เร่ือง อ้ำงอิงจำกหนังสือรับรองจำก
ส ำนักงำนกำรนิคมอมตะซิตี ้ชลบรีุ 

5 บริษัทจะพัฒนำ รูปแบบกำรด ำ เ นิน
ธุรกิจที่สำมำรถกอ่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อมไปพร้อมๆ กับ
กำรเติบโตของธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

TSC Green Industry : บริษัทด ำเนินกำรขอรับรองกำรเป็นอตุสำหกรรมสีเขียวในระดับ 4 
จำกกระทรวงอตุสำหกรรมปัจจุบนัได้รับถ้วยรำงวัลและใบประกำศเกียรติคุณเรียบร้อย
แล้วตำมรำยละเอียดข้ำงต้น Carboon Footprint Organization : บริษัทได้รับกำรรับรอง
กำรทวนสอบคำร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร จำกองค์กำรบริกำรก๊ำซเรือนกระจก องค์กำร
มหำชน (TGO) ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น  
กำรตรวจสอบกำรปฏิบติั : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจ ำไตรมำส 
ข้อมลูกำรชีว้ัดกำรด ำเนินกำร  :  
1. ถ้วยรำงวัลและใบรับรองอตุสำหกรรมสีเขียวระดับ 4  
2. ใบรับรองคำร์บอนฟุตพรินท์องค์กรจำก TGO 

6 บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ
และระเ บียบที่เ ก่ียว ข้อง   ตลอดจน
เ ปิด เ ผย ข้ อมูลที่ ส ำ คั ญ  โ ป ร่ ง ใ ส 
สำมำรถตรวจสอบได้  

บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรควบคุมภำยใน ไว้ในคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร ก ำหนดให้
ผู้บริหำรของแต่ละหน่วยงำนต้องมีระบบกำรควบคุมภำยใน และปฏิบัติตำมกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบกำรท ำงำนตลอดเวลำ  
กำรส่ือสำร :  
1. ส่ือสำรในกำรประชุมผู้บริหำรประจ ำไตรมำส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
2. ก ำหนดให้ฝ่ำยที่เก่ียวข้องจัดท ำแผนงำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ข้อบงัคับและระเบียบ

ที่เก่ียวข้อง และรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยฯ ให้ฝ่ำยบริหำรทรำบทกุเดือน 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบติั : 
1. แผนงำนตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี 2562 ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ

กฎหมำย ข้อบงัคับและระเบียบที่เก่ียวข้องทกุเดือน  โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้
ฝ่ำยบริหำรทรำบทุกเ ดือน และรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำร
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ล าดับ แนวทางปฏิบัต ิ การด าเนินงานปี 2562 
ตรวจสอบทกุไตรมำส 

2. ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับและระเ บียบที่ เ ก่ียวข้อง 
ประจ ำเดือน ในปี 2562 รวม 12 ครัง้ พบกำรปฏิบติัสอดคล้องกบักฎหมำย 

ข้อมลูกำรชีว้ัดกำรด ำเนินกำร : 
1. ปี 2562 ฝ่ำยงำนที่เก่ียวข้องได้ปฏิบติัตำมแผนงำนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ข้อบังคับ

และระเบียบที่เก่ียวข้อง อยำ่งครบถ้วน  
2. กำรรำยงำนประจ ำเดือน ในปี 2562 เร่ืองกำรปฏิบติังำนตำมกฎหมำย ข้อบังคับและ

ระเบียบที่เก่ียวข้อง ได้มีกำรรำยงำนอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน และทนักำล 
ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ข้อบงัคับและระเบียบที่เก่ียวข้อง ประจ ำเดือน 
ในปี 2562 พบกำรปฏิบติังำนสอดคล้องกบักฎหมำยทกุเร่ือง 

7 บริษัทส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ
อยำ่งเสรี  ด ำเนินกำรแข่งขันธุรกิจอยำ่ง
เป็นธรรม   

1. บริษัทได้ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้ำ ลูกค้ำ หรือเจ้ำหนี ้อย่ำง
เคร่งครัดและเป็นธรรม กรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่
ค้ำ ลกูค้ำ หรือเจ้ำหนี ้รับทรำบ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ  มีกำร
ส่ือสำรข้อมลูข่ำวสำร ค ำแนะน ำที่ถกูต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุกำรณ์  ตลอดจนส่ง
มอบสินค้ำที่มีคุณภำพ ตรงตำมข้อตกลงกบัลกูค้ำในรำคำที่เป็นธรรม ไม่ค้ำก ำไรเกิน
ควร 

2. บริษัทได้เข้ำเย่ียมบริษัทคู่ค้ำอยำ่งต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกไตรมำส  เพ่ือแลกเปล่ียน
ควำมคิดเหน็ และรับฟังข้อเสนอแนะส ำหรับกำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกำรบริกำร 
ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงทันท่วงที พร้อมทัง้ใ ห้
ข้อแนะน ำในกำรใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภำพสงูสดุ 

กำรส่ือสำร : ให้มีกำรแข่งขันรำคำ โดยให้มีกำรเสนอรำคำมำกกว่ำหนึ่งรำย     
กำรตรวจสอบปฏิบติั : มีกำรบนัทกึเป็นเอกสำรประจ ำเดือนให้ผู้บริหำรอนมุติั 
ข้อมลูกำรชีว้ัดกำรด ำเนินกำร : ตรวจสอบจำกสรุปกำรเสนอรำคำประจ ำเดือนของกำร
เสนอรำคำ 

8 บริษัทเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริต (CAC) 
 
 
 

ประกำศเจตนำรมณ์ เม่ือวันที่ 26 พฤษภำคม 2558 
รับรองกำรเป็นสมำชิก เม่ือวันที่ 22 กรกฎำคม 2559 
ในปี 2560-2561 มีกำรทบทวนนโยบำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ส่ือสำรและอบรม ติดตำมกำร
รำยงำนและตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือเตรียมกำรย่ืนต่ออำยุรับรองกำรเป็น
สมำชิกครัง้ที่ 2 
รับรองกำรต่ออำยกุำรเป็นสมำชิกโครงกำร ครัง้ที่ 2 เม่ือวันที่ 5 สิงหำคม 2562 
กำรส่ือสำร : MD เลำ่ให้ฟัง, ประชุมผู้บริหำรประจ ำไตรมำส, เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบติั : ฝ่ำย IA ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำม Checklist และน ำส่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำตำมขัน้ตอน 
ข้อมลูตัวชีว้ัดกำรด ำเนินกำร : กำรด ำเนินกำรตำม Checklist ทกุหวัข้อ 
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9 บริษัทปฏิบัติตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำ

ด้ ว ย สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น "  แ ล ะ
มำตรฐำนสำกลด้ำนสิทธิมนษุยชนอื่นๆ  

บริษัทก ำหนดนโยบำยกำรไมเ่ก่ียวข้องกบักำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยำบรรณว่ำ
ด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสิทธิมนษุยชนสำกล ในคู่มือหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำร 
โดยก ำหนดให้มีกำรสนับสนนุกำรปฏิบติัตำม “"ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนษุยชน" และ
มำตรฐำนสำกลด้ำนสิทธิมนุษยชนอื่นๆ และให้ผู้บริหำรตรวจสอบประเด็นด้ำนสิทธิ
มนษุยชนในกำรพิจำรณำดูแลพนักงำนด้วย  ทัง้นีไ้ด้จัดให้มีกำรอบรมและวัดผลพนักงำน
ในเร่ืองจรรยำบรรณของบริษัทและนโยบำยกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือน ำไปปฏิบัติ
เป็นสว่นหนึ่งในกำรด ำเนินงำน และไมส่นับสนนุกำรละเมิดสิทธิมนษุยชน 
นอกจำกนีบ้ริษัทได้เปิดช่องทำงรับค ำร้องเรียนผำ่นทำงเว็บไซต์ ซึ่งสำมำรถร้องเรียนกำร
ได้รับกำรปฏิบติัอยำ่งไมเ่ป็นธรรม หรือกำรละเมิดสิทธิมนษุยชนได้  
 กำรส่ือสำร :  
1. ในกำรประชุมผู้บริหำรประจ ำไตรมำส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
2. จัดให้มีกำรอบรม และวัดผลพนักงำนในเร่ืองจรรยำบรรณของบริษัทและนโยบำยกำร

ละเมิดสิทธิมนษุยชน  
กำรตรวจสอบกำรปฏิบติั : แผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2562 ก ำหนดให้มีกำร
ตรวจสอบเร่ืองกำรติดตำมกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร รวมถงึหวัข้อกำร
ปฏิบติัตำมนโยบำยกำรไมเ่ก่ียวข้องกบักำรละเมิดสิทธิมนษุยชน และจรรยำบรรณว่ำด้วย
กำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสิทธิมนษุยชนสำกล โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้ฝ่ำย
บริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ ซึ่งผลกำรตรวจสอบไม่พบกำรปฏิบัติไม่
สอดคล้องกบันโยบำยกำรไมเ่ก่ียวข้องกบักำรละเมิดสิทธิมนษุยชนฯ 
ข้อมลูกำรชีว้ัดกำรด ำเนินกำร : 
 1.  ปี 2562 บริษัทได้ปฏิบติัตำมนโยบำยกำรไม่เก่ียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิมนุษยชนสำกล ในคู่มือ
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร อยำ่งครบถ้วน 

2.  ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรไมเ่ก่ียวข้องกบักำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
และจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสิทธิมนษุยชนสำกล ในปี 2562 
พบว่ำ กำรปฏิบติังำนสอดคล้องกบันโยบำยและจรรยำบรรณฯ ที่ก ำหนดไว้  

10 บริษัทปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 1. มีกำรจัดตัง้คณะกรรมกำรสวัสดิกำรฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงำนในกำรเสนอควำม
คิดเหน็รวมถงึข้อเสนอแนะต่ำงๆ ไปยงัฝ่ำยบริหำรและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

2. บริษัทจัดกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมสมัพันธ์ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงพนักงำนกับ
ผู้บริหำรเป็นประจ ำทกุปี  เช่น  กิจกรรม MD เลำ่ให้ฟัง เป็นต้น 

3. พัฒนำทกัษะและฝึกอบรมพนักงำนตำมแผนกำรฝึกอบรมตำมสำยอำชีพประจ ำปี 2562 
กำรส่ือสำร : พนักงำนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรทำง ประกำศ อีเมล์ ประชุมหน้ำแถว บอร์ด
ประชำสมัพันธ์ TSC PRIDE News 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบติั : เปิดโอกำสให้พนักงำนได้แสดงควำมคิดเหน็ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ 
เช่น กลอ่งรับควำมคิดเหน็  กิจกรรม MD เลำ่ให้ฟัง  เพ่ือส่ือสำรระหว่ำงผู้บริหำรกบัพนักงำน
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ข้อมลูกำรชีว้ัดกำรด ำเนินกำร : ช่องทำงต่ำงๆ ในกำรรับควำมคิดเหน็ของพนักงำน 

11 บริ ษั ทจั ด ใ ห้ มี ส วั ส ดิ กำ ร  ค ว ำ ม
ปลอดภัยและอำชีวอนำมัยส ำหรับ
พนักงำนทกุคนอยำ่งเพียงพอ 

ไมมี่อบุติัเหตุรุนแรงถงึพิกำรหรือเสียชีวิต และไมมี่อบุติัเหตุรุนแรงถงึขัน้หยดุงำน 
กำรส่ือสำร : บอร์ดข่ำวสำรประชำสมัพันธ์, ข่ำวสำรควำมปลอดภยัประจ ำสัปดำห์ทำง E-
mail, TSC Line Application, กำรประชุมคณะควำมปลอดภยัฯ ประจ ำเดือน 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบติั : ฝ่ำยควำมปลอดภยัฯ ตรวจสอบตำมขัน้ตอนกำรปฏิบติังำนที่
ก ำหนดไว้ 
ตัวชีว้ัดกำรด ำเนินงำน : KPI ของฝ่ำยควำมปลอดภยัฯ และวัตถุประสงค์เป้ำหมำยของ
บริษัทประจ ำปี 2562 
 
 

ความปลอดภัย 2561 2562 
อบุติัเหตุรุนแรงถงึขัน้หยดุงำน (รำย)  0 0 
อบุติัเหตุไมห่ยดุงำน (รำย)  0 0 
โครงกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ  (กิจกรรม 
CCCF, S-SFM, Machine Safety)  

100% 100% 

12 บริษัทพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิด
อันตรำยต่ อผู้ บริ โภค และให้ ข้ อมูล
ผลิตภณัฑ์อยำ่งถกูต้อง เพียงพอ ไม่เกิน
ควำมเป็นจริง รักษำควำมลับของลูกค้ำ
ไมน่ ำไปใช้เพ่ือประโยชน์ในทำงมิชอบ 

กำรส่ือสำร : Agreement กิจกรรมประจ ำปีต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบติั : ปัญหำคุณภำพผลิตภณัฑ์ที่ได้รับแจ้ง จำกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
ข้อมลูชีว้ัดกำรด ำเนินกำร : ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของลกูค้ำประจ ำปี 2562  ได้คะแนน
ร้อยละ 94.00 ซึ่งเ พ่ิมขึน้จำกปีก่อนหน้ำ เน่ือง ด้วยทำงบริษัทมีนโยบำยปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกบัควำมต้องกำรลกูค้ำให้มำกขึน้และเพ่ือรักษำระดับ
ควำมพึงพอใจให้เพ่ิมขึน้อีก 

13 บริษัทมีกระบวนกำรวิ เครำะห์ควำม
เส่ียงและผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม 
ควำมปลอดภัยแ ละอำชีวอนำมัย 
รวมถงึสนับสนุนให้มีกำรใช้ทรัพยำกร
อยำ่งประหยดัและมีประสิทธิภำพ 

1. ผลกำรวิเครำะห์มลพิษ และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่
กฎหมำยก ำหนด 
2. สำมำรถค้นพบควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม พร้อมทัง้ด ำเนินกำร
แก้ไขและปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดผลกระทบต่อพนักงำนและผู้มีสว่นได้เสีย ผำ่นทำงกิจกรรมที่ให้
พนักงำนทกุคนมีสว่นร่วม 
กำรส่ือสำร : กิจกรรมต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องประจ ำปี  ได้แก ่
1. กำรประชุมคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัฯ ประจ ำเดือน และข้อมลูข่ำวสำรด้ำนควำม
ปลอดภยัประจ ำสปัดำห์ทำง E-mail 
2. ก ำหนดให้พนักงำนมีสว่นร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ  ดังนี ้
2.1 กิจกรรม CCCF เป็นกิจกรรมกำรค้นหำอันตรำยในพืน้ที่ปฏิบัติงำน เพ่ือท ำกำร
ปรับปรุงและแก้ไขให้อยูใ่นสภำพที่ปลอดภยั โดยก ำหนดให้พนักงำนทกุคนต้องมีสว่นร่วม
ในกำรค้นหำอนัตรำยในพืน้ที่ตนเอง และมีกำรรำยงำนผลกำรปรับปรุงแก้ไขอันตรำย
ดังกลำ่วให้ผู้บริหำรระดับสงูรับทรำบในกำรประชุมประจ ำเดือน 
2.2 กิจกรรมรณรงค์ขับข่ีปลอดภยั เป็นกำรรณรงค์ให้พนักงำนทกุคนปฏิบติัตำม
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กฎระเบียบจรำจรอยำ่งเคร่งครัด เพ่ือลดอบุติัเหตุในชว่งวันหยดุยำว ซึ่งสง่ผลให้พนักงำน
เดินทำงกลบัภมิูล ำเนำและกลบัมำท ำงำนอยำ่งปลอดภยัในช่วงเทศกำลวันหยดุยำว 
2.3 กิจกรรม Safety Talk & Safety Join เป็นกิจกรรมที่มุง่เน้นให้หัวหน้ำงำนทุกฝ่ำยงำน
สง่เสริมและรณรงค์ด้ำนควำมปลอดภยัให้กับผู้ ใต้บังคับบัญชำของตนเอง โดยจัดให้มี
คู่มือด้ำนควำมปลอดภัยเพ่ือใช้ในกำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ นอกจำกนีย้ังจัดให้ มี
เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยัเข้ำร่วมกำรประชุม Safety join เพ่ือส่ือสำรให้พนักงำนทุกคน
ทรำบทัง้ในด้ำนกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภยั ขัน้ตอนกำรปฏิบัติอย่ำงปลอดภัย และ
ข่ำวสำรด้ำนอำชีวอนำมยัต่ำงๆ 
2.4 กิจกรรม  Machine Safety เป็นกิจกรรมที่ปรับปรุงเคร่ืองจักรให้สอดคล้องกบั
มำตรฐำนควำมปลอดภยัสำกลและข้อก ำหนดลกูค้ำ เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภยัสงูสดุต่อ
ผู้ปฏิบติังำนจนท ำให้ไมมี่อบุติัเหตุเกิดขึน้และลดผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่กำร
ท ำงำน 
2.5 กิจกรรม Safety-Shop Floor Management เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้บริหำร หัวหน้ำ
งำนและพนักงำนมีสว่นร่วมในระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภยัสงูสดุต่อผู้ปฏิบติังำนจนท ำให้ไมมี่อบุติัเหตุเกิดขึน้ 

กำรตรวจสอบกำรปฏิบติั :  
1. ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ำ้ทิง้ มลพิษ และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน โดย
หน่วยงำนภำยนอกที่ได้รับกำรขึน้ทะเบียน 

2. แผนกำรด ำเนินกิจกรรมของฝ่ำยควำมปลอดภยัฯ 

ตัวชีว้ัดกำรด ำเนินงำน :  
1.ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ำ้ทิง้ มลพิษ และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนประจ ำปี 
2562 มีดังนี ้

การตรวจวเิคราะห์ 
จ านวนจุดตรวจวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน(จุด) 
คุณภำพน ำ้ทิง้ 0 
ปลอ่งระบำยอำกำศ 0 
ควำมร้อนในพืน้ที่กำรท ำงำน 0 
แสงสว่ำงในพืน้ที่กำรท ำงำนสว่นส ำนักงำน 0 
แสงสว่ำงในพืน้ที่กำรท ำงำนสว่นโรงงำน 0 
ระดับเสียงรบกวนบริเวณนอกอำคำรโรงงำน 0 
ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมงในพืน้ที่ท ำงำน 0 
ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมงที่พนักงำนสมัผสั 0 
ควำมเข้มข้นของสำรเคมีในพืน้ที่ท ำงำน 0 
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2. ผลกำรด ำเนินกิจกรรมประจ ำปี 2562 มีดังนี ้

กจิกรรม ผลการด าเนินการในปี 2562 
CCCF 60% 

(เป็นกิจกรรมที่ลกูค้ำก ำหนด อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 
โดยนับรอบตำมกำร Kick off กิจกรรมของลกูค้ำ 

สิน้สดุโครงกำรในเดือนกมุภำพันธ์ 2563) 
รณรงค์ขับข่ีปลอดภยั 100% 
Safety Talk & Safety Join 90% 

(อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร โดยนับรอบตำมปี 
ปฎิทิน สิน้สดุโครงกำรในเดือนธันวำคม 2562) 

Machine Safety 100% 
Safety-Shop Floor 
Management 

60% 
(เป็นกิจกรรมที่ลกูค้ำก ำหนด อยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำร 
โดยนับรอบตำมกำร Kick off กิจกรรมของลกูค้ำ 

สิน้สดุโครงกำรในเดือนกมุภำพันธ์ 2563)  
14 บริษัทพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ำงควำม

สม ดุ ล ข อ ง ก ำ ร ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ กั บ
ส่ิงแวดล้อม 

1. โครงกำรลดกำรใช้ LPG : เพ่ือลดกำรใช้พลังงำนจำกกำรใช้ก๊ำซ LPG และเพ่ือลด
ประเด็นควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรใช้ก๊ำซ LPG 

2. โครงกำร Inverter Air Condition : เพ่ือลดกำรใช้พลังงำน ป้องกันผลกระทบด้ำน
ส่ิงแวดล้อม โดยเปล่ียนจำก R22 เป็น R410 ซึ่งไมท่ ำลำยชัน้บรรยำกำศโอโซน 

3. โครงกำร Solar Roof Top :  เน้นกำรน ำพลังงำนทดแทนที่ยั่งยืน อย่ำงพลังงำน
แสงอำทิตย์ มำเปล่ียนเป็นพลงังำนไฟฟ้ำ ที่สำมำรถน ำมำใช้ภำยในบริษัทได้โดยไม่
สง่ผลกระทบต่อสภำพภมิูอำกำศโลกและช่วยลดกำรปลอ่ยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 

กำ ร ส่ือสำร  :  ประชุ ม  Management Review ประจ ำ ปี , ประชุ ม  ISO14001  
                 ประจ ำไตรมำส  

กำรตรวจสอบกำรปฏิบติั : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจ ำไตรมำส 
ข้อมลูกำรชีว้ัดกำรด ำเนินกำร  : กำรด ำเนินกำรได้ตำมเปำ้หมำยที่ก ำหนดไว้ 

15 บริษัทจะสง่เสริมควำมรับผิดชอบทำง
สงัคม   

กำรส่ือสำร : มีช่องทำงต่ำงๆ ดังนี ้
1.  เปิดโอกำสให้คู่ค้ำและลกูค้ำได้มีสว่นร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัท

อยำ่งต่อเน่ือง โดยสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัทด้วยตนเอง หรือทำงอ้อม
ด้วยกำรสนับสนนุทนุทรัพย์หรือส่ิงของได้  โดยมีกำรตรวจสอบควำมเก่ียวโยงและ
เก่ียวข้องระหว่ำงพนักงำนทกุระดับชัน้กับผู้ ขำย ผู้ รับจ้ำงช่วง ผู้ รับเหมำของบริษัท
อยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดควำมไมเ่ป็นธรรมและไมเ่สมอภำคในกำรด ำเนิน
ธุรกิจระหว่ำงผู้ขำย ผู้รับจ้ำงช่วง ผู้ รับเหมำแต่ละรำยของบริษัท ตลอดจนชีแ้จงขอ 

     ควำมร่วมมือ และตรวจสอบถงึควำมเป็นธรรมในกำรจ้ำงงำนและกำรปฎิบติัตำม 
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ล าดับ แนวทางปฏิบัต ิ การด าเนินงานปี 2562 
  กฎหมำยแรงงำนของผู้ขำย ผู้รับจ้ำงช่วง ผู้ รับเหมำ ที่เป็นคู่ค้ำของบริษัท ว่ำยังคงควำม

เป็นธรรมและปฏิบติัตำมกฎหมำยหรือไมอ่ยำ่งต่อเน่ือง 
2.  ส่ือสำรให้คู่ค้ำรับทรำบช่องทำงกำรร้องเรียน/เสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 
3.  จัดกิจกรรม เพ่ือสร้ำงสมัพันธภำพระหว่ำงบริษัทกบัคู่ค้ำ เช่น กิจกรรมลดต้นทุนจำก

กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต  และกิจกรรมพัฒนำสินค้ำและกระบวนกำรผลิต 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบติั : ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำนที่เก่ียวข้อง รำยงำนกำรมีส่วน
ได้เสียของตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้องให้บริษัทรับทรำบทกุครัง้ที่เกิดรำยกำร 
ข้อมลูกำรชีว้ัดกำรด ำเนินกำร  : รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียฯ ที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ข้อก ำหนด และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

16 บริษัทจะระมัดระวังกำรใ ช้ทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ 

ใช้สินค้ำและบริกำรท่ีมีลิขสิทธ์ิ/สิทธิบตัร/เคร่ืองหมำยกำรค้ำท่ีถูกต้อง และไม่สนับสนุน
สินค้ำหรือกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดกฎหมำยว่ำด้วยทรัพย์สินทำงปัญญำ 
กำรส่ือสำร : มีข้อก ำหนดควบคุมกำรสง่ข้อมลูที่เก่ียวกบัทรัพย์สินทำงปัญหำ โดยต้องส่ง  
E-mail ทำงเดียว และต้องไมมี่กำรกระจำยข้อมลูไปช่องทำงอื่น 
กำรตรวจสอบปฏิบติั : มีกำรก ำหนดเป็นมำตรฐำนของบริษัท ลกูค้ำ และผู้ผลิต ว่ำจะต้อง
ไมน่ ำข้อมลูไปเปิดเผยกบับคุคลอื่น 
ข้อมลูชีว้ัดกำรด ำเนินกำร : ตรวจสอบจำกเอกสำรควบคุมกำรแจกจ่ำย 

17 บริษัทจะพัฒนำทักษะและฝึกอบรม
พนักงำน  เพ่ือโอกำสในควำมก้ำวหน้ำ
ของพนักงำนอยำ่งเทำ่เทียมกันโดยไม่
เลือกปฏิบติั 

จัดอบรมตำมแผนกำรฝึกอบรมตำมสำยอำชีพประจ ำปี 2562 
กำรส่ือสำร : 
1. กำรจัดฝึกอบรมหลกัสูตรต่ำงๆ  ให้กับพนักงำน มีกำรแจ้งข้อมูลกำรฝึกอบรมให้กับ
พนักงำนและผู้บงัคับบญัชำของแต่ละหน่วยงำนได้รับทรำบลว่งหน้ำผำ่นทำงอีเมล์ 
2. ผู้บริหำรและพนักงำนที่เข้ำรับกำรอบรมจะได้รับทรำบเนือ้หำหลกัสตูรและมีคู่มืออบรม
ให้ท ำกำรศึกษำข้อมลูลว่งหน้ำ เพ่ือเป็นกำรปพืูน้ฐำนเนือ้หำกอ่นเข้ำรับกำรอบรม 
3. ผู้บงัคับบญัชำทกุทำ่นต้องท ำกำรตรวจสอบควำมพร้อมของพนักงำนก่อนเข้ำรับกำร
อบรมทกุครัง้ เพ่ือพนักงำนจะได้รับควำมรู้ตำมสำยงำนได้อยำ่งครบถ้วน 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ  : หลังกำรฝึกอบรมในทุกหลักสูตร จะให้พนักงำนท ำ
แบบทดสอบเพ่ือวัดระดับทกัษะควำมรู้หลงักำรอบรม  
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10.1.3 กำรเช่ือมโยงผู้มีสว่นได้เสีย 
นิยำม 
ผู้มีสว่นได้เสีย  หมำยถงึ  บคุคลหรือกลุม่คนที่สำมำรถสร้ำงผลกระทบและ /หรือได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนิน
ธุรกิจหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องขององค์กร 

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ก าหนดตัว
บ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางส่ือสาร 1 2 3 
1.ผู้ถือหุ้น เจ้ำหนี ้ 
สถำบนักำรเงิน  

• ผลตอบแทน จำกผลกำร
ด ำเนินงำนทีดี่และยัง่ยืน  
• กำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี  
• กำรบริหำรควำมเส่ียง  
• กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขและ
ข้อตกลงตำมสญัญำ  
• กำรได้รับกำรปฏิบติัที่เทำ่
เทียมและเป็นธรรม  
• ข้อมลูที่ถกูต้อง ครบถ้วน ทนั
ต่อกำรตัดสินใจ และโปร่งใส 

• รำยงำน
ประจ ำปี  
• รำยงำนควำม
ยัง่ยืน  
• คู่มือหลกักำร
ก ำกบัดูแล
กิจกำร 
(ประกอบด้วย
จรรยำบรรณ
ธุรกิจ)  

- • กำรประชุมสำมญั
ผู้ถือหุ้น  
• Opportunity 
Day 
• เว็บไซต์ IR Press 
Release 
• เปิดเผยข้อมลูใน
เว็บไซต์ตลำด
หลกัทรัพย์ 
• ข่ำวหนังสือพิมพ์ 

   

2. พนักงำน  
 

• ผลตอบแทนและสวัสดิกำร  
• ควำมมัน่คงในหน้ำที่กำรงำน  
• กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขและ
ข้อตกลงตำมสญัญำจ้ำง  
• กำรพัฒนำศักยภำพ และ
ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำร
งำน  
• กำรจูงใจผำ่นผลตอบแทน
และ/หรือกำรได้รับกำรยอมรับ 
จำกผลส ำเร็จของงำน  
• สภำพแวดล้อมที่ดี และควำม
ปลอดภยัในที่ท ำงำน  
• กำรได้รับกำรปฏิบติัที่เทำ่
เทียมและเป็นธรรม  

• รำยงำน
ประจ ำปี  
• รำยงำนควำม
ยัง่ยืน  
• คู่มือหลกักำร
ก ำกบัดูแล
กิจกำร 
(ประกอบด้วย
จรรยำบรรณ
ธุรกิจ)   
 

• หลกัสตูร
ฝึกอบรมตำม
สำยอำชีพ  
 

• กำรประชุม
คณะกรรมกำร
สวัสดิกำร  
• กิจกรรม MD เลำ่
ให้ฟัง  
• ประกำศ อีเมล์ 
อินทรำเน็ต ประชุม
หน้ำแถว บอร์ด
ประชำสมัพันธ์ 
TSC PRIDE News 
• กิจกรรม เปิดท้ำย
ขำยของ (วันธงฟ้ำ), 
• แบบส ำรวจควำม
พึงพอใจในกำรจัด
กิจกรรมของบริษัท 
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ก าหนดตัว
บ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางส่ือสาร 1 2 3 
3.ลกูค้ำ  
 

• คุณภำพตำมมำตรฐำน  
• ต้นทนุที่ตอบสนอง  
• กำรสง่มอบที่ตรงเวลำ  
• ควำมสำมำรถเชิงวิศวกรรม  
• ระบบกำรบริหำรจัดกำร  
• กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขและ
ข้อตกลงตำมสญัญำ  
 

• รำยงำน
ประจ ำปี  
• คู่มือหลกักำร
ก ำกบัดูแล
กิจกำร 
(ประกอบด้วย
จรรยำบรรณ
ธุรกิจ)   
  

• หลกัสตูรกำร
พัฒนำระบบ
คุณภำพ 
ส่ิงแวดล้อม 
และควำม
ปลอดภยั  
 

• กำรประชุม
รับทรำบนโยบำย
ลกูค้ำประจ ำปี/
ประจ ำเดือน  
• กิจกรรม : 
สมัมนำร่วมกบั
ลกูค้ำ  
• กำรพบปะลกูค้ำ
ประจ ำเดือน  
• เว็บไซต์  
• กำรส ำรวจควำม
พึงพอใจประจ ำปี 

   

4. คู่ค้ำ  • กำรจัดซือ้จัดจ้ำงที่เป็นธรรม
และโปร่งใส  
• กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขและ
ข้อตกลงตำมสญัญำ  
• กำรช ำระเงินที่ครบถ้วนและ
ตรงเวลำ  
• ควำมสมัพันธ์เชิงธุรกิจใน
ระยะยำว  

• รำยงำน
สรุปผลกำร
ประเมินคู่ค้ำ
ประจ ำปี  
• คู่มือหลกักำร
ก ำกบัดูแล
กิจกำร 
(ประกอบด้วย
จรรยำบรรณ
ธุรกิจ)   

• หลกัสตูร
จรรยำบรรณ
ธุรกิจในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 
และกำรต่อต้ำน
กำรทจุริต 

• ประชุมคู่ค้ำ  
• กิจกรรม : ขยำย
เครือข่ำยต่อต้ำน
กำรทจุริต  
 
• ประกำศ อีเมล์ 
เว็บไซต์ เจ้ำหน้ำที่
จัดหำ 
• Supplier Code 
of Conduct 

   

5. ชุมชนและ
สงัคม  

• กระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมและสขุภำพ  
• กำรได้รับกำรช่วยเหลือ 
สนับสนนุ และสง่เสริมด้ำน
ต่ำงๆ  
• กำรมีสว่นร่วมเพ่ือพัฒนำ
ชุมชนและสงัคม  
• กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขและ
ข้อตกลงที่เก่ียวข้อง  

• รำยงำน
สรุปผลกำร
ประชุมตำมวำระ  
  

 • กิจกรรม : 
กิจกรรมสืบสำน
ประเพณี 
วัฒนธรรม และ
ศำสนำในท้องถ่ิน  
• กำรตรวจวัด
คุณภำพ
ส่ิงแวดล้อม ในพืน้ที่
ชุมชนรอบโรงงำน  
• เว็บไซต์ 
เจ้ำหน้ำที่สง่เสริม
กิจกรรม 
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ผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ความคาดหวัง 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ก าหนดตัว
บ่งชี*้** 

การรายงาน การฝึกอบรม ช่องทางส่ือสาร 1 2 3 
6. หน่วยงำน
รำชกำรและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง  

• กำรช ำระภำษีและ
ค่ำธรรมเนียมครบถ้วนตำม
ก ำหนด  
• กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 
ข้อบงัคับ และข้อตกลงที่
เก่ียวข้อง  
• กำรให้ควำมร่วมมือและให้
กำรสนับสนนุด้ำนต่ำงๆ  
 

• รำยงำนตำม
กฎหมำยและ
เง่ือนไขใน
ใบอนญุำต  
 

• หลกัสตูร
ฝึกอบรม
ควำมรู้ตำมสำย
อำชีพ  
 

• กำรประชุม
รับทรำบกฎระเบียบ
ต่ำงๆ  
• กิจกรรม : ร่วม
เป็นสมำชิก
เครือข่ำยโครงกำร
ต่ำงๆ เข้ำร่วมอบรม 
และสมัมนำ  
• เว็บไซต์ 
เจ้ำหน้ำที่รัฐกิจ
สมัพันธ์ เจ้ำหน้ำที ่
BOI 

   

7. ส่ือมวลชน  • กำรเข้ำถงึข้อมลูที่ถกูต้อง 
ครบถ้วน และตรวจสอบได้  
• กำรมีสว่นร่วมในกำรเปิดเผย
ข้อมลูทำงธุรกิจ  

   • Opportunity day  
• เว็บไซต์ กำรให้
สมัภำษณ์ 
เจ้ำหน้ำที่นักลงทนุ
สมัพันธ์ 

   

8. คู่แข่ง  • กำรแข่งขันอยำ่งเป็นธรรม  
• กำรไมล่ะเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำ  
 

• คู่มือหลกักำร
ก ำกบัดูแล
กิจกำร 
(ประกอบด้วย
จรรยำบรรณ
ธุรกิจ)    

 • เว็บไซต์ 
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย 
เจ้ำหน้ำที่สว่น
งำนวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ 

   

หมำยเหตุ : ***ก าหนดตัวบ่งชี ้  1 หมายถงึ  ผู้มีส่วนได้เสียท่ี "ได้รับ" ผลกระทบจากบริษัท 
 2 หมายถงึ  ผู้มีส่วนได้เสียท่ี "สร้าง" ผลกระทบให้บริษัท 
 3 หมายถงึ  ผู้มีส่วนได้เสียท่ี "บริษัทต้องมีความรับผดิชอบทางกฎหมาย" 
 

10.1.4  กำรประเมินควำมเส่ียงของธุรกิจ  
บริษัทก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล ติดตำม
กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง และรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งต่อเน่ือง กำรประเมินควำมเส่ียงจะค ำนึงถงึกระทบด้ำนกำรเงิน กำรด ำเนินงำน กำร
สง่มอบสินค้ำ ควำมปลอดภยั และช่ือเสียง รวมทัง้ให้ควำมส ำคัญกบัผลกระทบกำรด ำเนินตำมนโยบำยที่เ ก่ียวข้อง
กบัควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม โดยจัดกลุม่ประเภทควำมเส่ียงเพ่ือบริหำรจัดกำร ได้แก่ ควำม
เส่ียงด้ำนกลยทุธ์ ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบติักำร ควำมเส่ียงกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน  และควำมเส่ียงกำรปฏิบัติ
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ตำมกฎระเบียบ ข้อบงัคับของหน่วยงำนก ำกบัดูแล รวมทัง้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง และเลือกกลยุทธ์ใน
กำรตอบสนองควำมเส่ียงที่เหมำะสม เพ่ือให้ควำมเส่ียงอยูใ่นระดับที่ยอมรับได้                                 
 
นอกเหนือจำกนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญตำม
แนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมของกิจกำรที่จัดท ำโดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จึงได้ก ำหนดนโยบำยที่
สอดคล้องกบัหลกักำรดังกลำ่ว ได้แก ่นโยบำยที่จะไมเ่ก่ียวข้องกบักำรละเมิดสิทธิมนษุยชน นโยบำยกำรปฏิบติัต่อคู่
ค้ำและ/หรือเจ้ำหนี ้นโยบำยกำรปฏิบติัที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง ตลอดจนนโยบำยกำรไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ โดยจัดท ำอยู่ในคู่มือหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 
(www.thaisteelcable.com ภำยใต้หัว ข้อ "ข้อมูลส ำหรับนักลงทุน (Investor Information" / เอกสำรเผยแพร่ 
(Publications)) 

 
10.2 การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทปฏิบติัต่อคู่ค้ำ รวมถงึเจ้ำหนี ้อยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม  ไมใ่ช้อ ำนำจผกูขำด  โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำร
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่ำย อีกทัง้หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้
ปฏิบติัตำมพันธสญัญำ  โดยมีแนวปฏิบติั  ดังนี ้
 

มีความเป็นธรรม 
และเท่าเทียม 

ไม่ละเมดิทรัพย์สนิ
ทางปัญญา 

การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง 

ส่งเสริมความ
รับผดิชอบทางสังคม 

เปิดโอกำสในกำรท ำ
ธุรกิจให้กบัทกุคู่ค้ำ และ
กำรพิจำรณำคัดเลือกคู่
ค้ำตัง้อยูบ่นพืน้ฐำน
ควำมเสมอภำคและเป็น
ธรรม 
 

ใช้สินค้ำและบริกำรที่มี
ลิขสิทธ์ิ/สิทธิบตัร/
เคร่ืองหมำยกำรค้ำที่
ถกูต้อง และไมส่นับ 
สนนุสินค้ำหรือกำร
กระท ำที่เป็นกำรละเมิด
กฎหมำยว่ำด้วย
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

กำรรับของขวัญ  ส่ิงของ
หรือประโยชน์อื่นใด  
ต้องปฏิบติัตำม
จรรยำบรรณว่ำด้วยกำร
ให้ หรือรับของขวัญหรือ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 
อื่นใดอยำ่งเคร่งครัด 

ให้โอกำสคู่ค้ำที่ด ำเนิน
ธุรกิจถกูต้องตำม
กฎหมำย ระบบ
มำตรฐำนคุณภำพ 
ส่ิงแวดล้อม ควำม
ปลอดภยั และอำชีว 
อนำมยั  

บริษัทสนับสนนุคู่ค้ำที่มี
ควำมรับผิดชอบต่อ
สงัคม ตลอดจนสง่เสริม
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ร่วมมือกบัคู่ค้ำในกำร
พัฒนำควำมรับผิดชอบ
ทำงสงัคม 

 
10.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
10.3.1  บริษัทก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริต นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น และจัดท ำจรรยำบรรณธุรกิจซึ่งครอบคลุม

ประเด็นกำรให้ หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์รวมถึงกำรป้องกัน
กำรใช้ข้อมลูภำยใน 

10.3.2 พนักงำนทกุระดับ ทกุคนของบริษัท จะได้รับกำรอบรมคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร ซึ่งประกอบด้วยจรรยำบรรณ
ธุรกิจในวันปฐมนิเทศ ตำมแผนกำรฝึกอบรมตำมสำยอำชีพประจ ำปี เพ่ือปลูกฝังจรรยำบรรณกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กร ตลอดจนสนับสนนุให้พนักงำนตระหนักถึงควำมส ำคัญ และผลเสียของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำร
คอร์รัปชั่น อีกทัง้มีกระบวนกำรด ำเนินกำรเม่ือมีกำรร้องเรียนและนโยบำยคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส (รำยละเอียดตำม
คู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร) โดยในปี 2562 ไมมี่ข้อร้องเรียนใดๆ 
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10.3.3 กำรปฏิบติัแบบกลุม่ควำมร่วมมือ 
 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) ได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร

ต่อต้ำนกำรทจุริต (CAC)  ตัง้แต่วันที่ 22 กรกฎำคม 2559 และได้รับกำรรับรองกำรย่ืนต่ออำยโุครงกำรครัง้ที่ 2 เป็น
ที่เรียบร้อย เม่ือวันที่ 5 สิงหำคม 2562 ที่ผำ่นมำ ขณะนีบ้ริษัทอยูใ่นระหว่ำงด ำเนินกำรชักชวนคู่ค้ำเข้ำร่วมเป็นภำคี 

 
10.4 การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทสนับสนนุกำรปฏิบติัตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนษุยชน" และมำตรฐำน สำกลด้ำนสิทธิมนุษยชนอื่นๆ 
นอกจำกนีค้ณะผู้บริหำรของบริษัทยงัมีกำรตรวจสอบประเด็นด้ำนสิทธิมนษุยชนในกำรพิจำรณำดูแลพนักงำน  และ
เม่ือพบว่ำมีควำมเส่ียงที่จะเข้ำเกณฑ์ควำมเส่ียงต่อช่ือเสียง จะสง่เร่ืองแจ้งไปยงัคณะกรรมกำรบริษัท นอกจำกนีบ้ริษัท
ได้จัดให้มีกำรอบรม และกำรวัดผลแกพ่นักงำนในเร่ืองจรรยำบรรณของบริษัทและนโยบำยกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือน ำไปปฏิบติัเป็นสว่นหนึ่งในกำรด ำเนินงำน และไมส่นับสนนุกำรละเมิดสิทธิมนษุยชน 
ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดช่องทำงรับค ำร้องเรียนผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัทให้พนักงำนสำมำรถส่งค ำร้องเรียน เ ร่ืองรำวกำร
ทจุริตคอร์รัปชั่น กำรไมป่ฏิบติัตำมกฎระเบียบ กำรได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม  หรือกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
มำยงัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรบริษัทได้โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้ำนสิทธิมนษุยชนต่ำงๆ 
ที่บริษัทก ำหนดให้มี ซึ่งแสดงถงึกำรที่บริษัทให้ควำมส ำคัญกบัควำมโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบำลในองค์กรได้เป็น
อยำ่งดี 
 
กระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบติัตำมเจตนำรมณ์ที่จะไมล่ะเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงำนของบริษัท และพนักงำนของคู่ค้ำ 
บริษัทมุง่มัน่ที่จะสง่เสริมสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัตำมหลกัมนษุยชนสำกลอยำ่งเคร่งครัด จึงก ำหนดนโยบำยกำรไม่
เก่ียวข้องกบักำรละเมิดสิทธิมนษุยชน และจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสิทธิมนุษยชน ไว้ในคู่มือ
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร  
 

โดยบริษัทก ำหนดให้มีกำรอบรมและวัดผล เพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลกัสิทธิมนษุยชนสำกลแกพ่นักงำน รวมทัง้
พนักงำนที่ต้องไปปฏิบติังำนในต่ำงประเทศ จะต้องปฏิบติัไมข่ัดต่อกฎหมำย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของประเทศนัน้  
 

ทัง้นี ้ หำกพนักงำน พนักงำนคู่ค้ำ หรือผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้อง พบกำรปฏิบติัอยำ่งไมเ่ทำ่เทียมกนัหรือกำรกระท ำที่ละเมิด
สิทธิมนษุยชน สำมำรถแจ้งเบำะแสโดยตรงมำยงัประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรบริษัท หรือแจ้ง
เบำะแสในกำรรับและจัดกำรกบัข้อร้องเรียนช่องทำงอื่น ซึ่งได้เปิดเผยกระบวนกำรและช่องทำงบนเว็บไซต์บริษัท 
(www.thaisteelcable.com ภำยใต้หวัข้อ “ข้อมลูส ำหรับนักลงทนุ (Investor Information)”)  
 

จำกผลกำรตรวจสอบภำยใน ปี 2562 ไมพ่บกำรปฏิบติัท่ีไมส่อดคล้องกบันโยบำยกำรไม่เก่ียวข้องกับกำรละเมิดสิทธิ
มนษุยชน และจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำย และหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่พบเร่ืองร้องเรียนดังกล่ำวแต่
อยำ่งใด 

 
 
 
 

http://www.thaisteelcable.com/
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10.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรปฏิบติัต่อพนักงำนอยำ่งเป็นธรรม ให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน
และศักด์ิศรีของควำมเป็นมนษุย์ ตำมหลักสิทธิมนุษยชน และจรรยำบรรณที่ดี  เพ่ือน ำไปสู่ควำมสงบสุขในสังคม 
ผลกัดันให้องค์กรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน  ตำมนโยบำยกำรไมเ่ก่ียวข้องกบักำรละเมิดสิทธิมนษุยชนที่ได้จัดท ำขึน้  

10.5.1  กำรจ้ำงงำน 
บริษัทไมใ่ช้แรงงำนบงัคับหรือแรงงำนเด็ก  อีกทัง้จ้ำงงำนโดยไมเ่ลือกปฏิบติัในกำรจ้ำงงำน  ไม่เลือกเพศ  เชือ้ชำ ติ  
ศำสนำ  รสนิยมทำงเพศ  อีกทัง้ด ำเนินกำรจ้ำงงำนตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบงัคับที่เก่ียวข้องอยำ่งเคร่งครัด  

10.5.2  สิทธิกำรมีสว่นร่วมของพนักงำน 

 พนักงำนมีสิทธิในกำรจัดตัง้สหภำพแรงงำน 

 พนักงำนมีสิทธิในกำรรับรู้ข้อมลูข่ำวสำรอยำ่งเทำ่เทียมกบัผู้มีสว่นได้เสียกลุม่อื่นๆ มีช่องทำงดังต่อไปนี ้ประกำศ 
อีเมล์ ประชุมหน้ำแถว บอร์ดประชำสมัพันธ์ TSC PRIDE News Line@TSC 

 บริษัทเปิดโอกำสให้พนักงำนได้แสดงควำมคิดเหน็ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เช่น กลอ่งรับควำมคิดเห็น  กิจกรรม MD 
เลำ่ให้ฟัง  เพ่ือส่ือสำรระหว่ำงผู้บริหำรกบัพนักงำน 

 บริษัทจะพยำยำมจัดกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมสมัพันธ์ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงพนักงำนกับผู้บริหำรเป็น
ประจ ำทกุปี  เช่น กิจกรรม MD เลำ่ให้ฟัง  เป็นต้น 
 

10.5.3  กำรพัฒนำและสง่เสริมพนักงำน 
บริษัทมีแนวทำงในกำรพัฒนำทกัษะและฝึกอบรมเพ่ือโอกำสในควำมก้ำวหน้ำของพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดย
ไมเ่ลือกปฏิบติัและจัดขึน้ในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรอบรมในห้องเรียน (ทัง้ภำยในและภำยนอกบริษัท) กำร
สอนหน้ำงำน และกำรถำ่ยทอดประสบกำรณ์  ซึ่งจัดตำมแผนกำรฝึกอบรมตำมสำยอำชีพประจ ำปี โดยในปี 2562 
มีสดัสว่นประเภทหลกัสตูร และสถิติกำรอบรมของพนักงำนในระดับต่ำงๆ ดังนี  ้
 

ประเภทหลักสูตร ร้อยละจ านวนช่ัวโมงท่ีอบรม 
กำรพัฒนำด้ำนกฎหมำยและควำมปลอดภยั  11.65 

กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพ  24.13 

กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อม 9.15 

กำรพัฒนำทกัษะในกำรท ำงำน 12.48 

กำรพัฒนำควำมรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 4.44 

หลกัสตูรกำรบริหำรจัดกำร 8.19 

กำรพัฒนำหลกัสตูรทัว่ไป 1.10 

หลกัสตูรอื่นๆ  29.96 
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ระดับ จ านวน (คน) 
ช่ัวโมงการอบรม
เฉล่ีย/คน/ปี 

เป้าหมาย 

ผู้บริหำร 63 13.41 มุง่เน้นกำรพัฒนำทกัษะทำงกำรบริหำรจัดกำรงำนและบคุลำกร  

หวัหน้ำงำน 185 9.36 
มุง่เน้นกำรพัฒนำตำมกลุม่สำยอำชีพ รวมทัง้พัฒนำทกัษะ
ทำงกำรบริหำร 

ปฏิบติักำร 897 8.74 
มุง่เน้นกำรพัฒนำทกัษะเชิงเทคนิคและปฏิบติั ให้พนักงำน
สำมำรถปฏิบติัหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 

รวม 1,145 9.10  
 

10.5.4 สขุภำพและควำมปลอดภยั 
บริษัทดูแลรักษำสภำพแวดล้อม และจัดระบบกำรปฏิบติังำนให้พนักงำนมีควำมปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงมี
สขุอนำมยัที่ดีในกำรปฏิบติังำน  โดยก ำหนดนโยบำยด้ำนคุณภำพ อำชีวอนำมยั ควำมปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม 
วิเครำะห์และหำมำตรกำร เพ่ือควบคุมควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยัในกำรปฏิบัติงำน  รวมถึง
จัดให้มีระบบปอ้งกนัมลพิษที่อำจเกิดขึน้ระหว่ำงปฏิบติังำน จัดให้มีสถำนที่ปฏิบติังำนที่สะอำด ส่ือสำรให้ควำมรู้แก่
พนักงำนเก่ียวกบัข้อก ำหนดว่ำด้วยวิธีปฏิบติังำนที่ปลอดภยัในกำร และให้มัน่ใจว่ำพนักงำนเข้ำใจและปฏิบัติตำม
ระเบียบได้อยำ่งถกูต้อง  จัดหำอปุกรณ์ควำมปลอดภยั และอุปกรณ์คุ้ มครองควำมปลอดภัยส่วนบุคคลที่จ ำเป็น
ให้แกพ่นักงำน  ตลอดจนประเมินควำมเส่ียงด้ำนควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยั 
 

10.5.5 สวัสดิกำร 
บริษัทมีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แกพ่นักงำนอยำ่งเหมำะสม และสอดคล้องกับอัตรำจ่ำยในอุตสำหกรรมเดียวกัน 
ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำงๆ เกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด เช่น กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ ตรวจสขุภำพพนักงำน เงิน
ค่ำเกษียณอำยงุำน เบีย้ขยนั ค่ำครองชีพ เงินค่ำท ำศพ ค่ำท ำงำนในกะกลำงคืน ค่ำระดับงำน เบี ย้ขยันรำยเดือน 
เบีย้ขยนัต่อเน่ืองประจ ำปี ค่ำอำหำร ประกนัสขุภำพและประกนัอบุติัเหตุ มีกำรสง่เสริมให้จัดกิจกรรมอย่ำงต่อเน่ือง 
ให้พนักงำนได้ผอ่นคลำยจำกกำรท ำงำน และได้ใช้เวลำท ำกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกนั  เพ่ือสง่เสริมให้พนักงำนมีควำมรัก
ควำมผกูพันต่อองค์กรในระยะยำว 
 
บริษัทสนับสนนุควำมคิดในกำรสง่เสริมสิทธิแรงงำนและสวัสดิภำพทำงสังคมของผู้ ใช้แรงงำน มีกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย กฎระเบียบที่เ ก่ียวข้องกับกำรรับสมัครและจ้ำงงำนทุกประกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทได้ก ำหนด
โครงสร้ำงเงินเดือนส ำหรับพนักงำนทกุระดับและทกุสำยงำนอยำ่งชัดเจน และมีกำรปรับขึน้ตำมผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนในแต่ละปี   
 

10.5.6  นโยบำยกำรเลิกจ้ำง 
 บริษัท “ไมมี่” นโยบำยเลิกจ้ำง โดยบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรรักษำสิทธิอนัพึงมีพึงได้ของพนักงำนอยำ่งเต็มที่ ใน

กรณีที่บริษัทมีควำมจ ำเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่ส ำคัญอนัมีผลกระทบต่อกำรประกอบกิจกำรของบริษัทจนท ำให้
บริษัทไมส่ำมำรถประกอบกิจกำรได้ตำมปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัยต้องหยุดกิจกำรทัง้หมดหรือบำงส่วนเป็นกำร
ชั่วครำว บริษัทจะก ำหนดขัน้ตอนกำรปฏิบติัให้เป็นไปอยำ่งรอบคอบและยติุธรรม ผำ่นกำรเรียกประชุมฝ่ำยบริหำร 
หำรือผู้มีสว่นเก่ียวข้อง และก ำหนดเป็นแนวทำงกำรปฏิบติัซึ่งจะประกำศต่อพนักงำนให้ทรำบโดยทัว่กนัโดยไมมี่กำร
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เลือกปฏิบติัและค ำนึงถงึสิทธิอนัพึงมีพึงได้ของพนักงำนเป็นที่ตัง้  เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรเลิกจ้ำงที่เกิดจะเป็นไปโดย
ยติุธรรมและไมข่ัดกบักฏหมำย 

  
10.6 ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

คณะกรรมกำรบริษัทยดึหลกัและด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรตลำดที่เป็นธรรม   ที่จะตอบสนองควำมพึงพอใจของ
ลกูค้ำ ซึ่งเป็นผู้ซือ้ผลิตภณัฑ์โดยตรงจำกบริษัท รวมไปถงึผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภณัฑ์ดังกลำ่ว ให้มัน่ใจได้ว่ำนอกจำก
จะได้รับสินค้ำที่มีคุณภำพ และรำคำที่ยติุธรรมแล้ว บริษัทยงัตระหนักถงึควำมปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม รวมถงึกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมิดหรือท ำให้เสียสิทธิของผู้บริโภคด้วย 
 
โดยบริษัทเคำรพในสิทธิกำรได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนพืน้ฐำนของผู้บริโภค  คุ้ มครองสิทธิด้ำนควำม
ปลอดภยัของผู้บริโภค  ไมจ่ ำกดัสิทธิด้ำนข้อมลูข่ำวสำรของผู้บริโภค  เคำรพสิทธิในกำรเลือก/แสดงควำมคิดเห็นของ
ผู้บริโภค  คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับกำรชดเชย/กำรศึกษำข้อมลูของผู้บริโภค  ให้สิทธิในกำรอยู่ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่
สง่เสริมสขุภำพ และจัดให้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลกูค้ำเป็นประจ ำทกุปี  เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทในด้ำนต่ำงๆ ได้แก ่คุณภำพ (Quality) รำคำ (Cost) กำรส่งมอบ (Delivery) และงำนใหม่ (New model)  โดย
จะมีกำรเปรียบเทียบข้อมลูระหว่ำงปี เพ่ือน ำมำปรับปรุงและพัฒนำให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพสงูที่สดุ 
 

ซึ่งผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลกูค้ำประจ ำปี 2562 เป็นดังนี ้
                                       (คะแนนเต็ม 100%) 

ความพึงพอใจของลูกค้า เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 
คุณภำพ (Quality) 90% 84% 84% 
รำคำ (Cost) 70% 77% 75% 
กำรสง่มอบ (Delivery) 90% 88% 88% 
งำนใหม ่(New model) 90% 85% 93% 
ความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวม 85% 83% 83% 

 
10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

คณะกรรมกำรบริษัทสง่เสริมกำรอยูร่่วมกบัชุมชนและสงัคมอยำ่งมีควำมสขุ และสง่เสริมกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน ทัง้  
ใกล้และไกลตำมนโยบำยของบริษัทและสอดคล้องกบัทิศทำงกำรพัฒนำของภำครัฐและวิถีชุมชน เพ่ือพัฒนำคุณภำพ 
ชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอยำ่งยัง่ยืน โดยบริษัทจะพยำยำมร่วมกบัชุมชนผำ่นกำรจัดกิจกรรมของบริษัท ที่เกียวกับ
กำรศึกษำและศิลปะวัฒนธรรม จริยธรรมและกำรลงทนุทำงสงัคม โดยสง่เสริมกำรมีสว่นร่วมให้ชุมชนสำมำรถพัฒนำ
และพึ่งพำตนเองอยำ่งยัง่ยืน  
 

10.8 การจัดการสิ่งแวดล้อม  
บริษัทท ำกำรปรับปรุงพัฒนำอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ทิศทำงของอุตสำหกรรมในปัจจุบัน โดยก ำหนดให้ท ำกำรปรับปรุงนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมทุกๆ 5 ปี และ
ประชำสมัพันธ์ไปยงัพนักงำนทกุระดับให้รับทรำบ ซึ่งนโยบำยฯ ส ำหรับปี 2562 มีดังนี ้
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นโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อม 
ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอยำ่งคุ้มค่ำ เป็นสถำนประกอบกำรไร้มลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม      
หยดุโลกร้อนด้วยมือเรำ 
บริษัทจะด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO14001 อยำ่งเคร่งครัด: 
1. คณะกรรมกำรมุง่มัน่ในกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ ควบคุมและลดปริมำณกำรใช้ พลังงำนตลอดจน

ทรัพยำกรธรรมชำติ 
2. ร่วมกกักนัสำรอนัตรำยในวัตถดิุบอยำ่งถกูต้อง เพ่ือปอ้งกนักำรกอ่เกิดมลพิษและลดภำวะโลกร้อน อันจะน ำไปสู่

กำรท ำลำยส่ิงแวดล้อม 
3. มุ่งมั่น แก้ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษที่เกิดจำกกิจกรรมของทำงบริษัทที่กระทบกับพนักงำนอย่ำงเต็ม

ควำมสำมำรถ และสอดคล้องกบัข้อก ำหนดทำงกฎหมำย 
4. ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกบัส่ิงแวดล้อมอยำ่งต่อเน่ืองและปรับปรุงพัฒนำอย่ำง

ต่อเน่ือง 
5. ส่ือสำร เผยแพร่นโยบำยส่ิงแวดล้อมต่อสำธำรณะชนอยำ่งเปิดเผย และฝึกอบรมเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกในกำรพิทักษ์

รักษำส่ิงแวดล้อมแกบ่คุลำกรทกุระดับในบริษัท 
 

บริษัทก ำหนดให้พนักงำนที่ปฏิบติังำนในสำยกำรผลิตและงำนที่มีโอกำสเส่ียงที่จะเกิดอบุติัเหตุหรือสัมผัสกับสำรเคมี
หรือของเสียต่ำงๆ ต้องสวมอปุกรณ์ปอ้งกนัให้ครบถ้วน มีกำรตรวจสอบคุณภำพของอุปกรณ์ป้องกันอย่ำงสม ่ำเสมอ 
ตลอดจนตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภยัอยำ่งเคร่งครัด 
 

ทัง้นีร้ะดับเสียงรบกวนจำกกิจกรรมของบริษัท อยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำนตำมคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อมแห่งชำติแ ละ
กระทรวงอตุสำหกรรมก ำหนด สว่นผลกำรตรวจวัดฝุ่น ไอระเหยจำกปลอ่งระบำยอำกำศ  และน ำ้ทิง้ที่เกิดจำกกิจกรรม
ของบริษัท มีค่ำอยูใ่นเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด เน่ืองจำกบริษัทมีกำรจัดกำร กำรควบคุม รวมถึงระบบ
บ ำบดัที่มีประสิทธิภำพ จึงสง่ผลให้มลภำวะที่เกิดจำกกิจกรรมของบริษัทมีค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยก ำหนด 
 

กำรก ำจัดของเสียจำกกิจกรรมกำรผลิตของบริษัท สำมำรถแยกออกเป็น 3 ประเภทหลกั และมีวิธีกำรจัดกำรดังตำรำง 
ประเภทขยะและกรรมวิธีกำรบ ำบดั/ก ำจัด ดังนี ้
 
ประเภทขยะ และกรรมวิธีกำรบ ำบดั 

ประเภทขยะ ขยะอนัตรำย ขยะ Recycled ขยะทัว่ไป 
ขยะที่เกิดจำก

กิจกรรมของบริษัท 
- น ำ้มนัเคร่ืองเกำ่ 
- ส่ิงของปนเปือ้นสำรเคมี เช่น ถงุ
มือผ้ำที่ใช้แล้ว ภำชนะบรรจุ
สำรเคมีที่ใช้แล้ว  

-  หลอดไฟเส่ือมสภำพ 

- กระดำษที่ใช้แล้ว 
- ดีบกุ สงักะสี 
- ไม้พำเลท 

- ถงุมือพลำสติกที่ไมเ่ปือ้นสำรเคมี 
- เศษอำหำร 
- ลงักระดำษ 

กรรมวิธีบ ำบดั/
ก ำจัด 

- สง่ให้บริษัทรับก ำจัดขยะอนัตรำยที่
ขึน้ทะเบียนกบักรมโรงงำน
อตุสำหกรรมด ำเนินกำร 

- ขำยเพ่ือน ำกลบัไปใช้ใหม ่    -  สง่ให้เทศบำลก ำจัด 
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บริษัทได้ว่ำจ้ำงผู้เช่ียวชำญที่มีใบอนญุำตก ำจัดของเสียให้เป็นผู้ด ำเนินกำรก ำจัดขยะอนัตรำยโดยเฉพำะ และรำยงำนต่อ
กรมโรงงำนอตุสำหกรรมทกุๆ เดือน  

กำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมของบริษัทเป็นไปตำมข้อบังคับของกรมโรงงำนอุตสำหกรรมและกำรนิคมอุตสำหกรรมทุก
ประกำร นอกเหนือจำกกำรก ำจัดขยะโดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยัแล้ว บริษัทยงัจัดให้มีกำรจัดกิจกรรมภำยในเพ่ือลด
กำรใช้พลงังำนและวัสดุสิน้เปลืองอยำ่งต่อเน่ือง 
 

ผลกำรจัดกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมต่ำง ๆ ได้ถกูก ำหนดเป็นดัชนีชีว้ัดควำมส ำเร็จขององค์กรมำเป็นเวลำยำวนำนและ
ต่อเน่ืองโดยตลอด เพ่ือเน้นย ำ้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินกำรด้ำนส่ิงแวดล้อม โดยมีฝ่ำยงำนที่รับผิดชอบคอยดูแลผล
กำรจัดกำรดังกลำ่วอยำ่งใกล้ชิดเป็นประจ ำทกุปี ด้วยควำมตระหนักว่ำ ภำวะโลกร้อนและกำรใช้พลังงำนเป็นปัญหำ
ใหญ่ที่สง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยำและกำรด ำรงชีวิตของประชำกรทัว่โลก บริษัทจึงจัดให้มีกำรรณรงค์ลดกำรใช้
พลงังำนและลดภำวะโลกร้อนผำ่นนโยบำยส่ิงแวดล้อม และโครงกำรด้ำนส่ิงแวดล้อมต่ำงๆ ที่บริษัทฯได้มีกำรทบทวน
และจัดท ำอยำ่งต่อเน่ืองเป็นประจ ำทกุปี 
 

นอกจำกนีบ้ริษัทมีกำรศึกษำกระบวนกำร/ขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในปีที่ผ่ำนมำแล้ว  
พบว่ำไมมี่กระบวนกำร/ขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกิจที่สง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศ  จึงไมมี่กำรน ำไปพัฒนำเพ่ือแก้ไข/ฟื้นฟู
สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติในปีถดัไป 

 
10.9  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม  
 

ล าดับ นวัตกรรม การเผยแพร่ 
1 กำรพัฒนำแพลตฟอร์ม

ตรวจสอบชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ำต่ำงรถยนต์เพ่ือควบคุม
คุณภำพกำรผลิต 

 เคร่ืองตรวจสอบเสียงของชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

 บริษัทร่วมกับสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเ จ้ำคุณทหำร
ลำดกระบงั ในกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ในกำรออกแบบและจัดสร้ำง เค ร่ืองจักรอัต โนมัติ  เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตและยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

 เพ่ือแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน  

 เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้ำ 

 วิจัยและพัฒนำระบบกำรบริหำรข้อมูลกำรผลิตแบบ real-time 
และ online ซึ่งสำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลกำรผลิตจำกเคร่ืองจักร 
เข้ำสูร่ะบบฐำนข้อมลูโดยตรง 

 แลกเปล่ียนและเสริมสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ และข้อมูลทำง
วิชำกำร รวมทัง้จัด ฝึกอบรมและสัมมนำ ระหว่ำงบริษัทและ 
สถำบนั 

 สง่เสริมควำมสมัพันธ์ในกำรพัฒนำโครงกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำ 
และ/หรือบคุลำกรระหว่ำงกนั 

ติดบอร์ด
ข่ำวสำรของ
บริษัท 
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2 กำรพัฒนำต้นแบบระบบ
ตรวจสอบสำยเคเบิลแบบ
อตัโนมติัด้วยสแกนเนอร์เลเซอร์ 
3 มิติ 

 เคร่ืองตรวจสอบสำยเคเบิลแบบอตัโนมติัด้วย
สแกนเนอร์ 3 มิติแบบเลเซอร์ และสร้ำงโปรแกรม 
ควบคุมกำรท ำงำนของ ระบบตรวจสอบสำยเคเบิลแบบ
อตัโนมติัด้วยสแกนเนอร์ 3 มิติแบบเลเซอร์ 

  บริษัทร่วมกับสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบงั ในกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ในกำรออกแบบและจัดสร้ำงเคร่ืองตรวจสอบสำยเคเบิล เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตและยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน 

 เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้ำ 

 แลกเปล่ียนและเสริมสร้ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ และข้อมูลทำง
วิชำกำร รวมทัง้จัด ฝึกอบรมและสัมมนำ ระหว่ำงบริษัทและ 
สถำบนั  

3 COA 3D Laser Scan   เคร่ืองตรวจสอบระยะกำรประกอบอัตโนมัติและ Dimension อื่น 
ๆ พร้อมสรุปผลข้อมูลทัง้หมดจัดท ำ  Certificate of Analysis 
อตัโนมติั 

 ฝ่ำย Production Engineer (PE) ของบริษัทได้ริเ ร่ิมและร่วมมือ
กับ (KMITL) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั ในกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยี 
ในกำรออกแบบและจัดสร้ำง เค ร่ืองจักรอัต โนมัติ  เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภำพกำรตรวจสอบและยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันโดยมีทำงฝ่ำย Quality Assurance (QA) เข้ำไปร่วมศึกษำ
และสนับสนุนข้อมูลรำยละเอียดหัวข้อกำรตรวจสอบของ
ผลิตภณัฑ์ในช่วงท้ำย 

 เพ่ือแก้ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน  

 เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้ำ 

 วิจัยและพัฒนำระบบที่สำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลกำรผลิตจำก
เคร่ืองสแกน เข้ำสูร่ะบบฐำนข้อมลูโดยตรง 

 สง่เสริมควำมสมัพันธ์ในกำรพัฒนำโครงกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำ 
และ/หรือบคุลำกรระหว่ำงกนั 

ประชำสมัพันธ์
และอพัเดทใน
กำรประชุม
ประจ ำเดือน 

4 Windows Regulation 
Automation Quality 
Guarantee  

 เคร่ืองตรวจสอบฟังก์ชันกำรท ำงำนผลิตภณัฑ์ Window และ
บนัทกึพำรำมิเตอร์อตัโนมติั 

 ฝ่ำย Production Engineer (PE) ของบริษัทได้ริเ ร่ิมและร่วมมือ
กับ (KMITL) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั ในกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนวิศวกรรมและเทคโนโลยี 

ประชำสมัพันธ์
และอพัเดทใน
กำรประชุม
ประจ ำเดือน 
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ในกำรออกแบบและจัดสร้ำงเคร่ืองตรวจสอบอตัโนมัติ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรตรวจสอบและยกระดับขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขัน โดยมีฝ่ำย Quality Assurance (QA) เข้ำไปร่วม
ศึกษำและสนับสนนุข้อมลูรำยละเอียดประวัติของเสียย้อนหลงั 

 เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้ำ 

 เพ่ือให้กระบวนกำรพิเศษ มีกำรตรวจวัดอยำ่งละเอียดในระดับ
มำตรฐำนสำกล 

 วิจัยและพัฒนำระบบกำร ที่สำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลกำรผลิต 
เข้ำสูร่ะบบฐำนข้อมลูโดยตรงแบบเฉพำะเจำะจงถงึระดับชิน้งำน
แต่ละชิน้ 

 สง่เสริมควำมสมัพันธ์ในกำรพัฒนำโครงกำรแลกเปล่ียน
นักศึกษำ และ/หรือบคุลำกรระหว่ำงกนั 

 
10.10   การจัดท ารายงานความยั่ งยืน 
10.10.1  กระบวนกำรที่ใช้ก ำหนดเนือ้หำ 

กำรรำยงำนได้มีกำรจัดท ำตำมแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนแหง่ควำมยั่งยืนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และ
อ้ำงอิงแนวทำงกำรรำยงำนสำกล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Standards 

10.10.2  กำรคัดเลือกประเด็นส ำคัญ 
พิจำรณำจำกส่ิงที่ผู้มีสว่นได้เสียให้ควำมส ำคัญและประเด็นที่มีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจ  

10.10.3  ขอบเขตของเนือ้หำที่รำยงำน 
รำยงำนนีมี้ขอบเขตเนือ้หำที่มีควำมครอบคลมุบริษัท และผู้สง่มอบปัจจัยกำรผลิตในกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม
และส่ิงแวดล้อมของบริษัท โดยมุง่เน้นกำรด ำเนินงำนตำมกลยทุธ์  เพ่ือบรรลวิุสยัทศัน์และภำรกิจ ด้วยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรน ำปรัชญำกำรด ำเนินธุรกิจไปสูก่ำรปฏิบติัอยำ่งเป็นรูปธรรม ทัง้ในด้ำนกำร
ดูแลพนักงำน กำรสร้ำงองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้ สร้ำงมลูค่ำสงูสุดให้กับผู้ที่เ ก่ียวข้องทัง้หมด  กำรสร้ำง
สมดุลระหว่ำงกำรท ำงำนและชีวิตของพนักงำนได้อยำ่งดี สง่ผลให้คนและองค์กรเติบโตไปพร้อมกนั ก้ำวไปข้ำงหน้ำ
อยำ่งไมห่ยดุยัง้ ตลอดจนร่วมสร้ำงสรรค์สงัคมที่ดี  ซึ่งนับเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับธุรกิจและกำรสร้ำงโอกำส
ให้กบัสงัคมและชุมชนอยำ่งยัง่ยืน  

10.10.4  ประเด็นสำระส ำคัญในรำยงำน  
บริษัทมีกำรรับฟังควำมคิดเหน็จำกผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ทัง้ในกลุม่พนักงำนภำยในองค์กร ผู้สนับสนนุกำรด ำเนินธุรกิจ 
ลกูค้ำ คู่ค้ำ สถำบนักำรศึกษำ และชุมชนในพืน้ที่โดยรอบ ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ  ที่บริษัทจัดขึน้ ผนวกกับประเด็นที่มี
ควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จขององค์กร น ำมำวิเครำะห์ จัดล ำดับควำมส ำคัญ และคัดเลือกเนือ้หำข้อมลูที่อยูใ่นควำม
คำดหวังและควำมสนใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบแมทริกซ์  (Materiality Matrix) ซึ่งครอบคลุมผลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม ที่เป็นสำระส ำคัญในรำยงำนฉบบันี ้ดังต่อไปนี ้
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1. ด้านเศรษฐกจิ 2. ด้านสังคม 3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
1.1 กำรก ำกบัดูแลกิจกำร  
1.2 กำรต่อต้ำนกำรทจุริต  
1.3 กำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม  
1.4 กำรบริหำรควำมเส่ียง  
1.5 การพัฒนาสินค้าเพ่ือตอบโจทย์ความ
ต้องการของลกูค้า 
1.6 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   
1.7 กำรบริหำรจัดกำรสำยโซ่อปุทำน  
1.8 นวัตกรรมทำงธุรกิจ 
1.9 แผนรองรับสถำนกำรณ์ฉกุเฉิน  
1.10 กำรด ำเนินกำรด้ำนภำษี 

2.1 กำรพัฒนำศักยภำพบคุลำกร  
2.2 กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร  
2.3 กำรปฏิบติัด้ำนแรงงำนและสิทธิ
มนษุยชน  
2.4 ควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัใน
กำรท ำงำน  
2.5 กำรมีสว่นร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและส่ิงแวดล้อมในชุมชน  
2.6 ร่วมเป็นเครือข่ำยกบัหน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง 
2.7 ร่วมสืบสำนประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน  

3.1 กำรด ำเนินงำนตำมกฎหมำยด้ำน
ส่ิงแวดล้อม  
3.2 กำรบริหำรจัดกำรน ำ้ 
3.3 กำรอนรัุกษ์พลงังำนและลดภำวะโลก
ร้อน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน าเก่ียวกับรายงานความยั่ งยืน ประจ าปี 2562 
สำมำรถสง่มำได้ที่ ฝ่ำยก ำกบัหลกัทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลกัทรัพย์และนักลงทนุสมัพันธ์  

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 700/737 หมู ่1 ต. พำนทอง อ. พำนทอง จ.ชลบรีุ 20160 
โทร. (038) 447 200 - 10 ต่อ 401, 122 โทรสำร (038) 185 025 
Email : ir@thaisteelcable.com 
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10.11 การด าเนินการตามนโยบายท่ีบริษัทได้เปิดเผยไว้ 

ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2562 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยอนรัุกษ์
พลงังำน 

บริษัทได้แสดงเจตจ ำนงและควำมมุง่มัน่ในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรอนรัุกษ์พลงังำน  เน่ืองจำกเหน็ว่ำ
กำรอนุรักษ์พลังงำนเป็นส่ิงส ำคัญและเ ป็นหน้ำที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันรักษำระบบกำรจัด
กำรพลงังำนให้คงอยูอ่ยำ่งยัง่ยืน จึงมีกำรน ำระบบกำรจัดกำรพลังงำนมำประยุกต์ใช้ภำยในบริษัท 
และก ำหนดนโยบำยด้ำนพลงังำนเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนพลงังำนและเพ่ือสง่เสริม
กำรใช้พลงังำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสงูสดุ  
ส ำหรับปี 2562 บริษัทมีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรอนรัุกษ์พลงังำน ดังต่อไปนี  ้
1. พัฒนำระบบกำรจัดกำรพลังงำน กำรติดตำมและกำรประเมินผลอย่ำงเหมำะสม ตลอดจน
ก ำหนดให้เป็นสว่นหนึ่งของกำรด ำเนินงำนของบริษัท สอดคล้องกบักฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

2. ด ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรพลงังำนขององค์กรอยำ่งต่อเน่ือง เหมำะสมกับ
อตุสำหกรรมเทคโนโลยีที่ติดตัง้ และแนวทำงกำรปฏิบติังำนที่ดี  

3. ก ำหนดเปำ้หมำยกำรอนรัุกษ์พลงังำน และส่ือสำรให้พนักงำนได้เข้ำใจ และปฏิบติัได้อยำ่งถกูต้อง  
สรุปได้ดังนี ้

 ประหยดัพลงังำนโดยค ำนวณจำกค่ำ SEC ของปี 2561 ลดลง 10%  

 ด ำเนินกำรจัดกำรพลงังำน ไมมี่ NC จำกกำรตรวจประเมินจำก CB ในระบบ ISO 14001 

 ด ำเนินกำรจัดกำรพลงังำน ปี 2562 สอดคล้องกบักฏหมำย 
4. กำรอนรัุกษ์พลงังำนเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับที่จะให้ควำม
ร่วมมือในกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรที่ก ำหนด ติดตำมตรวจสอบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ด้ำนอนรัุกษ์พลงังำน 

5. บริษัทสนับสนนุทรัพยำกรที่จ ำเป็น รวมถึงทรัพยำกรด้ำนบุคลำกร งบประมำณ เวลำในกำร
ท ำงำน กำรฝึกอบรม และกำรมีสว่นร่วมกำรท ำกิจกรรมกลุม่ในกำรน ำเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือพัฒนำ
งำนด้ำนพลงังำน 

6. จัดตัง้คณะท ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลงังำน และสง่รำยงำนกำรจัดกำรพลังงำนไปยังกรมพัฒนำ
พลงังำนทดแทนและอนรัุกษ์พลงังำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด   

7. ด ำเนินโครงกำรอนรัุกษ์พลงังำนให้เห็นเป็นรูปธรรม และได้ด ำเนินโครงกำรมำอย่ำงต่อเน่ือง 
เพ่ือให้เกิดผลประหยดัและลดค่ำใช้จ่ำยของกำรด ำเนินงำนได้จริง สรุปได้ดังนี  ้
 

โครงการลดลมร่ัวและบริหารจัดการเคร่ืองอัดอากาศ 
บริษัทด ำเนินกำรลดกำรใช้พลงังำน โดยเน้นให้สำมำรถลดได้จริงและเห็นผลชัดเจน เร่ิมจำกแก้ไข
ปัญหำ เ ค ร่ือ ง อัด อ ำ ก ำศภำ ยในบ ริ ษัทที่ มี อัต รำ ก ำ ร ร่ั ว สูง   จึ ง ท ำ ก ำ ร วิ จั ย ร่ ว มกั บ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  วิเครำะห์ระบบอดัอำกำศและหำมำตรกำรแก้ไขกำรร่ัว  ส ำรวจจุดร่ัวและ
ท ำกำรแก้ไขจุดร่ัวรวมทัง้หมด และขยำยผลกำรส ำรวจและแก้ไขจุดร่ัวมำจนถงึปัจจุบนั 

จำกกำรด ำเนินกำรได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ คือสำมำรถลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำลงได้ถึง 10% ต่อปี  ท ำ
ให้บริษัทได้รับโล่เกียรติคุณเป็นสถำนประกอบกำรต้นแบบในกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำบุคลำกร
ภำคปฏิบติัเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลงังำนระบบอำกำศอดั 
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แม้จะได้รับรำงวัลแล้ว บริษัทกย็งัคงด ำเนินโครงกำรต่อเน่ืองเพ่ือหำมำตรกำรลดค่ำกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำให้มำกย่ิงขึน้และให้เกิดผลระยะยำวต่อไป จึงท ำกำรวิจัยเพ่ิมเติมร่วมกบัมหำวิทยำลยัขอนแกน่ 
ในกำรบริหำรจัดกำรเคร่ืองอดัอำกำศ ซึ่งอยูใ่นระหว่ำงกำรด ำเนินกำรตรวจวัดและวิเครำะห์ข้อมูล 
หำกด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จะสำมำรถช่วยให้บริษัทลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำได้เพ่ิมขึน้  
สถำนะกำรด ำเนินกำร : 
Phase 1  ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเดือนสิงหำคม 2561 
Phase 2 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเดือนตุลำคม 2561  
 

โครงการ Motor servo 
เป็นโครงกำรประหยดัพลงังำน ที่เร่ิมด ำเนินกำรตัง้แต่ปี 2558 โดยเปล่ียนจำก Induction motor เป็น 
Servo motor ท่ีเคร่ืองฉีดพลำสติก ซึ่งในปี 2559 สำมำรถเปล่ียนได้ 30% ของเคร่ืองจักรทัง้หมด ท ำ
ให้สำมำรถลดกำรใช้ไฟฟ้ำของเคร่ืองฉีดพลำสติกลงได้ถงึ 82% และมีกำรด ำเนินกำรต่อเน่ืองจนครบ 
100% ของเคร่ืองจักรทัง้หมด ในปี 2562  
สถานะการด าเนินการ :  จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จเดือนมิถนุำยน 2562 
 
โครงการติดตัง้ Air condition  
แอร์ระบบ Inverter นัน้มีกำรท ำงำนที่แตกต่ำงจำกแอร์แบบทั่วไป ซึ่งแอร์แบบทั่วๆ  ไปนัน้เวลำท ำ
ควำมเยน็จนถงึอณุหภมิูที่ตัง้ไว้คอมเพรสเซอร์ก็จะตัดและหยุดท ำงำน แต่พออุณหภูมิเปล่ียนไป
คอมเพรสเซอร์กจ็ะ start ระบบเร่ิมท ำงำนใหม ่ซึ่งลกัษณะกำรท ำงำนแบบนีท้ ำให้เกิดกำรใช้พลังงำน
สงู เพรำะต้องใช้พลงังำนมำก ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรท ำงำนของแอร์แบบระบบ Inverter ที่เม่ือท ำควำม
เยน็ไปถงึระดับที่ก ำหนดไว้ คอมเพรสเซอร์จะไมห่ยดุท ำงำนแต่จะท ำงำนช้ำลง รวมไปถึงพัดลม  จะ
หมนุช้ำลง ระบบจะเพ่ิมรอบกำรท ำงำนขึน้ และเพ่ิมควำมเร็วของพัดลมให้ท ำงำนเร็วขึน้ โดยไม่ต้อง
สิน้เปลืองพลงังำนในกำร start คอมเพรสเซอร์ใหมแ่ต่อยำ่งใด ซึ่งกำรท ำงำนของแอร์ระบบ Inverter 
แบบนีส้ำมำรถช่วยประหยดัค่ำไฟได้มำกถงึ 40-60%   
สถานะการด าเนินการ : ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเดือนพฤษภำคม 2562 
 

โครงการ “เปล่ียน” High Efficiency Motor Inverter control 
โครงกำรนีไ้ด้ด ำเนินกำรขึน้โดยทำงบริษัทมุง่เน้นด้ำนกำรลดกำรใช้พลงังำน  ท ำให้บริษัทด ำเนินกำร
เปล่ียนเทคโนโลยีของ Motor เพ่ือช่วยในกำรประหยดัพลงังำน  โครงกำรได้ด ำเนินกำรเปล่ียน Motor 
จำก Induction motor Direct Control เป็น High Efficiency Motor Inverter control โดยด ำเนินกำร
ติดตัง้เคร่ือง Extruder แผนงำนด ำเนินกำรในปี 2561 จ ำนวนทัง้หมด 4 เคร่ือง เพ่ือลดปัญหำ 
Breakdown Machine และลดพลงังำนไฟฟ้ำ 40% หำกด ำเนินกำรแล้วเสร็จ  จะสำมำรถท ำให้บริษัท
ลดค่ำไฟฟ้ำและลดปัญหำ Breakdown Machine สำมำรถคืนทนุภำยในระยะประมำณ 2  ปี 
สถำนะกำรด ำเนินกำร : ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเดือนธันวำคม 2561 
 
โครงการติดตัง้ระบบ Solar Roof  top  
Solar Roof top คือ ระบบที่เปล่ียนพลงังำนจำกพลังงำนแสงอำทิตย์มำเป็นพลังงำนไฟฟ้ำโดยใช้
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2562 
อปุกรณ์ที่เรียกว่ำ แผงโซลำ่ร์เซลล์หรือแผงพลงังำนแสงอำทิตย์  ที่ติดตัง้บนหลังคำอำคำรโรงงำน
อตุสำหกรรมหรือตำมอำคำรต่ำงๆ เพ่ือรับพลงังำนจำกแสงอำทิตย์แล้วเปล่ียนเป็นไฟฟ้ำกระแสตรง 
(DC) กอ่นสง่ไปยงัเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้ำ ที่เรียกว่ำ inverter เพ่ือเปล่ียนจำกไฟฟ้ำกระแสตรงเป็น
ไฟฟ้ำกระแสสลบั (AC) แล้วน ำพลงังำนไฟฟ้ำที่ได้ไปใช้งำน ซึ่งมีก ำลงักำรผลิตติดตัง้ขนำด 945 kW 

และสำมำรถลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำของทัง้โรงงำนลงได้ 15% 
สถานะการด าเนินการ : ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเดือนธันวำคม 2561 ซึ่งบริษัทมีแผนด ำเนินกำรขยำย
ผลโครงกำร Solar Roof Top phase 2 ในปี 2563 ต่อไป 
 
โครงการติดตัง้ Low Energy Blower 
Low Energy Blower คือพัดลมที่ใช้มอเตอร์ประสิทธิภำพสงู สำมำรถประหยัดพลังจำกเดิมมำกถึง  
40% มีฟังก์ชั่นปรับควำมเร็วลมตำมอณุหภมิูรอบข้ำง เพ่ือประหยดัพลงังำนมำกขีน้ เวลำมอเตอร์เร่ิม
หมนุจะเร่ิมที่รอบควำมเร็วต ่ำ เพ่ือลดกระแสกระชำก รวมทัง้ลดกำรสง่ถำ่ยอณุหภมิูสูส่ิ่งแวดล้อม ท ำ
ให้อณุหภมิูสภำวะแวดล้อมภำยนอกลดลง และกำรสญูเสียในมอเตอร์น้อยมำกจึงท ำให้ลมที่ออกมำ 
เยน็กว่ำพัดลมแบบเดิม โดยโครงกำรเร่ิมต้นเปล่ียนจ ำนวน 100 Unit  และมีแผนงำนขยำยผลอย่ำง
ต่อเน่ืองในรอบปีถดัไป 
สถานะการด าเนินการ : ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเดือนกรกฎำคม 2562 
โครงการติดตัง้ Induction Heater ส าหรับเคร่ืองหุ้ม เป่าพลาสติก 
วัตถปุระสงค์เพ่ือลดกำรใช้พลงังำนของอุปกรณ์ Heater ส ำหรับเคร่ืองหุ้ม เป่ำพลำสติก ลง 50 % 
ของกำรใช้พลงังำนทัง้หมด โดย Induction Heater มีหลักกำรท ำงำนคือไฟฟ้ำกระแสสลับไหล
ผ่ำนขดลวดก่อใ ห้เกิดสนำมแม่เหล็กขึน้  ซึ่ ง เ ม่ือใส่ชิ น้ โลหะเ ข้ำไปในสนำมแม่เหล็กนี จ้ะ
เ กิดแรงเค ล่ือนไฟฟ้ำเหน่ียวน ำ  ท ำ ใ ห้ เกิดกำรไหลของกระแสไฟฟ้ำในชิ น้โลหะในทิศทำง
ตรงกันข้ำมกับทิศทำงของกระแสที่ ไหลผ่ำนขดลวด และท ำใ ห้ เ กิดควำมร้อนขึ น้ใน ชิ น้
โลหะ โดยใ ช้ระยะเวลำสัน้ในกำรเร่ิมท ำงำนและกำรท ำควำมร้อนถึงอุณหภู มิที่ ต้ องกำร 
สำมำรถควบคุมอุณหภูมิได้อย่ำงแม่นย ำและสม ่ำ เสมอ  ท ำ ใ ห้คุณภำพของชิ น้งำนดีและ
ลดปริมำณชิน้งำนที่ เ สีย  มีประสิทธิภำพสูง เ น่ืองจำ กพลัง ง ำ น ไฟฟ้ำ เ กือบทั ง้ หมดถ ูก
ถ่ำยเทให้กับผลิตภัณฑ์โดยตรง  และไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมบริ เ วณใ ช้ ง ำ น 
เ น่ืองจำกไม่มี ก๊ำซเสียจำกกำรเผำไหม้เชือ้เพลิง และมีระดับเ สียง กล่ินและควำมร้อนใน
พืน้ที่ท ำงำนต ่ำ  
สถานะการด าเนินการ : ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเดือนกรกฎำคม 2562 
 
โครงการ Re circulating waste water using 
Re circulating waste water using คือกำรน ำน ำ้เสียภำยหลังจำกกำรบ ำบัด มีผลตรวจวัดค่ำ
คุณภำพน ำ้อยูใ่นช่วงค่ำมำตรฐำนของน ำ้ทิง้ น ำกลบัมำใช้ประโยชน์ใหม่อีกครัง้  ซึ่งมี วัตถุประสงค์
เพ่ือลดปริมำณกำรใ ช้น ำ้ ในบริษัท  และลดปริมำณกำรปล่อยน ำ้เ สียของระบบ Waste water 
treatment ในบริษัทออกสูภ่ำยนอกลง 10% รวมทัง้ลดค่ำน ำ้ประปำ และค่ำบ ำบัดน ำ้เสีย 10% ต่อ
เดือน ในสว่นของโครงกำรนีใ้ช้น ำ้รดต้นไม้ที่อยูบ่ริเวณรอบรัว้ด้ำนหลงัอำคำรส ำนักงำน  และคำดว่ำ
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จะสำมำรถขยำยผลไปยงัพืน้ที่สวนหยอ่มข้ำงโรงจอดรถและหน้ำอำคำรโรงอำหำร ซึ่งจะช่วยลดค่ำ
น ำ้ที่ใช้รดต้นไม้ได้ ซึ่งยงัต้องศึกษำข้อมลูเพ่ิมเติมเพ่ือไมใ่ห้สง่ผลกระทบต่อสภำวะแวดล้อมโดยรอบ 

สถานะการด าเนินการ : ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเดือนพฤษภำคม 2562 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยคุณภำพ 
และนโยบำย
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยคุณภำพและนโยบำยส่ิงแวดล้อมของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี  โดยจะมี
กำรทบทวนในวำระกำรประชุมทบทวนฝ่ำยบริหำรประจ ำปี และมีวำระกำรปรับเปล่ียนใหญ่ทุก 5 ปี 
ซึ่งบริษัทมีกำรเฝ้ำก ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยคุณภำพและนโยบำย
ส่ิงแวดล้อมอยำ่งต่อเน่ือง ดังนี ้
1. มีกำรกระจำยนโยบำยต่ำงๆ เข้ำสู่วัตถุประสงค์เป้ำหมำยหลักประจ ำปีของบริษัท (Company 

Objective) 
2. มีกำรกระจำยนโยบำยต่ำงๆ สูต่ัววัดผลกำรด ำเนินงำนประจ ำฝ่ำยงำน  
3. มีกำรกระจำยตัววัดผลประจ ำฝ่ำยงำนเข้ำสูต่ัววัดผลประจ ำตัวพนักงำน  
4. มีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือรองรับวัตถปุระสงค์เปำ้หมำย และตัววัดผลในระดับต่ำงๆ เป็น
รำยปี  กรณีที่ผลกำรด ำเนินงำนไมเ่ป็นไปตำมเปำ้หมำย ต้องมีมำตรกำรแก้ไขป้องกันที่ผ่ำนกำร
อนมุติัจำกระดับบริหำรของบริษัท และมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง 

5. มีกำรรำยงำนผลเป็นประจ ำทกุเดือน และมีกำรประชุมตรวจสอบผลกำรด ำเนินกำรประจ ำเดือน
โดยคณะผู้บริหำร 

6. มีกำรสรุปผลประจ ำปีในรำยงำนกำรประชุมทบทวนฝ่ำยบริหำร ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหำร
ทัง้หมดของบริษัท  

7. มีกำรทวนสอบผลกำรด ำเนินกำรโดยบุคคลภำยนอกและผู้ มีส่วนได้เสียเป็นประจ ำสม ่ำเสมอ
ตลอดทัง้ปี เช่น บริษัทลกูค้ำ ผู้ผลิตชิน้สว่น คณะผู้ตรวจประเมินและให้กำรรับรองมำตรฐำนต่ำงๆ 
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เป็นต้น 

8. มีกำรส่ือสำรนโยบำยต่ำงๆ ให้กบับคุคลและหน่วยงำนทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร เช่น บริษัท
ลกูค้ำ ผู้ผลิตชิน้สว่น  ชุมชนใกล้เคียง หน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้องต่ำงๆ เพ่ือเป็นค ำมั่นสัญญำ
ของผู้บริหำรว่ำ จะมีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้อยำ่งเคร่งครัด 

9. เน้นกำรประชำสัมพันธ์และกำรฝึกอบรมในเร่ืองนโยบำยคุณภำพและนโยบำยส่ิงแวดล้อม 
ควำมส ำคัญและกำรมีสว่นร่วมต่ำงๆ ให้กบัพนักงำนทัง้หมดในบริษัท ตลอดจนผู้ มีส่วนได้เสียที่
เก่ียวข้อง เช่น ผู้ รับเหมำภำยนอก  เป็นต้น 

ปัจจุบนั บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกลระบบกำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ( ISO14001), 
ระบบบริหำรคุณภำพ ISO9001, และจำกกำรที่บริษัทได้เฝ้ำก ำกับดูแลและติดตำมอย่ำงต่อเน่ือง
ดังกลำ่วเช่นนีท้กุปี สง่ผลให้เกิดกำรมีสว่นร่วมของพนักงำน ตลอดจนกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญ 
และกำรร่วมแรงร่วมใจกนัในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยคุณภำพ และนโยบำยส่ิงแวดล้อมอย่ำง
ยัง่ยืนและครบถ้วนทกุประเด็น 

3 นโยบำยด้ำน
ควบคุมภำยใน 
 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญกบักำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงต่อเน่ือง 
เพ่ือให้บริษัทมีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ 
มีกำรบริหำรควำมเส่ียงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง
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เช่ือถือได้ รวมทัง้กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบงัคับที่เก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 
แนวทางในการปฏิบัต ิ
1. ก ำหนดให้ผู้บริหำรทุกระดับ ต้องดูแล และตรวจสอบกำรท ำงำนของหน่วยงำนตนเองให้มี
ประสิทธิภำพ และถกูต้องตำมระเบียบปฏิบติังำน โดยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่รัดกุมสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

2. มีกำรสอบทำนควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในกระบวนกำรที่ส ำคัญอย่ำง
สม ่ำเสมอ โดยครอบคลมุกำรควบคุมทำงกำรเงิน กำรด ำเนินกำร กำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยหน่วยงำนที่เก่ียวข้องมีหน้ำที่ปรับปรุงแก้ไขระบบ
กำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพ หรือรัดกมุมำกขึน้ทนัที 

3. ก ำหนดให้มีกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนให้ มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลย่ิงขึน้อย่ำง
ต่อเน่ือง 

4. ในกรณีที่มีกำรท ำรำยกำรที่เ ก่ียวโยง/รำยกำรระหว่ำงกันที่ส ำคัญหรือที่ไม่เป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำทัว่ไป  จะต้องขอควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยชีแ้จงควำมจ ำเป็นและ
ควำมเหมำะสมของรำยกำร และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรท ำ
รำยกำรต่อไป  

โดยในปี 2562 ได้ด ำเนินกำรดังนี ้
1. บริษัทมีกำรตรวจสอบภำยใน โดยว่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนตรวจสอบภำยใน คือ บริษัทตรวจสอบ
ภำยในธรรมนิติ จ ำกดั และมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำน
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมแนวทำงที่ได้ก ำหนดไว้ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับอนุมัติ 
รวมทัง้ตรวจสอบเร่ืองที่คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือฝ่ำยบริหำรระบใุห้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ 
(ถ้ำมี)  

2. บริษัทก ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัท ติดตำมผลกำรแก้ไขปรับปรุงอยำ่งต่อเน่ือง และ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทกุไตรมำส   

4 นโยบำย และ
ระเบียบปฏิบติัใน
กำรใช้งำนระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำร โดยพนักงำนจะได้รับข้อมูลสำรสนเทศที่
เ ก่ียว ข้องกับนโยบำย ระเบียบ ค ำสั่ง และข่ำวสำรของบริษัท ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ กำร
ประชำสมัพันธ์ผำ่นระบบอีเมล์ ระบบอินทรำเน็ต ระบบจัดกำรเอกสำรข้อมลูสว่นกลำง กำรติดบอร์ด
ประชำสมัพันธ์ อยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือให้ได้รับข้อมลูอยำ่งครบถ้วน ถกูต้อง และทนัเวลำ  
 

ส ำหรับบคุคลภำยนอก ไมว่่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลทั่วไป สำมำรถเข้ำดูข้อมูลของ
บริษัทได้ตลอดเวลำ ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisteelcable.com และเว็บไซต์ของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย www.set.or.th 
 

บริษัทก ำหนดนโยบำยที่ชัดเจนในกำรควบคุมระบบสำรสนเทศในด้ำนกำรเข้ำถึงข้อมูล และกำรน ำ
ข้อมูลไปใ ช้ในทำงที่ ไม่ควร อ้ำงอิงตำมพระรำชบัญญัติว่ำ ด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 โดยน ำเนือ้หำของ พรบ. มำเป็นสว่นหนึ่งของระเบียบข้อบงัคับที่พนักงำน 
ต้องปฏิบติัตำม และมีกำรส่ือสำรเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงต่อเน่ือง รวมทัง้จัดให้มีหน่วยงำน
ภำยนอกมำตรวจสอบมำตรฐำนของระบบต่ำงๆ เป็นประจ ำทกุปี นอกเหนือจำกกำรตรวจสอบปกติ
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2562 
จำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจสูงสุดในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของ
บริษัท 

5 นโยบำยสนับสนนุ 
สง่เสริมผู้ถือหุ้นทกุ
กลุม่ให้เข้ำร่วม
ประชุม โดยเฉพำะ
ประเภทสถำบนั 

1. บริษัทมีนโยบำยสนับสนนุ สง่เสริมผู้ถือหุ้นทกุกลุม่ให้เข้ำร่วมประชุม โดยเฉพำะผู้ ถือหุ้นประเภท
สถำบนั  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ส ำหรับนักลงทนุสถำบนั เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนและเข้ำร่วมประชุม  ทำง
บริษัทจะติดต่อประสำนงำน เพ่ือจัดเตรียมหนังสือมอบฉนัทะให้พร้อมกอ่นวันประชุม ในวันที่ 22 
มกรำคม 2562 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยกำรสร้ำง
ปฏิสมัพันธ์อนัดีกับ
ชุมชนที่บริษัทตัง้อยู ่
 
 
 
 
 
 
 

1. บริษัทมีนโยบำยกำรสร้ำงปฏิสมัพันธ์อนัดีกบัชุมชนที่บริษัทตัง้อยู ่ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. สนับสนนุและให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน หรือข้อตกลงในระดับสำกลที่จัดขึน้
เพ่ือช่วยปอ้งกนัหรือผลกระทบด้ำนส่ิงแวดล้อม 

3. สนับสนนุสงัคมและชุมชนโดยเฉพำะที่อยูร่อบโรงงำน เช่น กำรซ่อมแซมบ ำรุงโรงเรียน, กำรบริจำค
ส่ิงของจ ำเป็นให้กบัชุมชน  

4. จัดกิจกรรมพัฒนำชมุชนอยำ่งยัง่ยืนอยำ่งสม ่ำเสมอ เช่น กำรปรับปรุงทศันียภำพของโรงเรียน, กำร
สง่เสริมแหลง่ค้นคว้ำให้กบัชุมชน โดยกำรบริจำคหนังสือให้กบัโรงพยำบำล, ศูนย์พัฒนำเด็กเลก็  

5. ให้ควำมช่วยเหลือบรรเทำทกุข์ผู้ประสบภยัพิบติัและสำธำรณภยัต่ำงๆ  
6. เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสงัคมแกค่ณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน 

7 นโยบำยบริหำร
ควำมเส่ียง 

บริษัทมีควำมมุง่มัน่ที่จะก ำกบัดูแลให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร สนับสนุนและ
พัฒนำกำรบริหำรควำมเส่ียงให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอยำ่งต่อเน่ือง สง่เสริมให้องค์กรบรรลุ
วัตถปุระสงค์และเปำ้หมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้สร้ำงมลูค่ำเพ่ิมและควำมมั่นคงให้แก่กิจกำร
อยำ่งยัง่ยืนสอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี 
โดยในปี 2562 ได้ด ำเนินกำรดังนี ้
1. ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำนทกุคนมีหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรควำมเส่ียงในหน่วยงำนของ

ตนโดยปฏิบติัตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ถือปฏิบัติ  โดยประเด็นควำมเส่ียงที่จัดกำร
ครอบคลมุถงึประเด็นด้ำนส่ิงแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบำล ทัง้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำร
บริหำรควำมเส่ียง เพ่ิมโอกำสแหง่ควำมส ำเร็จ และลดผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ต่อกำรด ำเนินงำน
ให้บรรลเุปำ้หมำย 

2. สง่เสริมและสร้ำงจิตส ำนึกให้ผู้บริหำรและพนักงำนทกุคนมีควำมตระหนักถงึควำมส ำคัญของกำร
บริหำรควำมเส่ียง และน ำไปปฏิบติัเป็นประจ ำอยำ่งต่อเน่ืองจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ด ำเนินกำรตำมกรอบนโยบำย และกระบวนกำรบริหำรควำม
เส่ียง ก ำกบัดูแล ติดตำม เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพ และควำมเส่ียงอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทัง้รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งต่อเน่ือง 

โดยในปี 2562 ได้ด ำเนินกำรดังนี ้
1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ด ำเนินกำรจัดกำรควำมเส่ียงโดยจ ำแนกประเภทกำรจัดกำร
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ควำมเส่ียงประเด็นส ำคัญ ได้แก่ ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk), ควำมเส่ียงด้ำน
ปฏิบติักำร (Operational Risk) ซึ่งรวมถงึกำรจัดกำรข้อมลูด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ, ควำมเส่ียง
กำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน (Financial Risk) และควำมเส่ียงกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ 
ข้อบงัคับของหน่วยงำนก ำกบัดูแล (Compliance Risk)  และเลือกกลยทุธ์ในกำรตอบสนองควำม
เส่ียง (4T’s Strategy) เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงมีประสิทธิผลและตอบสนองต่อกำร
เปล่ียนแปลงได้ทนัเวลำ กำรบริหำรควำมเส่ียงอยูใ่นระดับที่ยอมรับได้ 

2. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้ก ำกบัดูแล ติดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำรควำม
เส่ียง พร้อมทัง้ให้ค ำแนะน ำ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ กำรบริหำรควำมเส่ียงมีประสิทธิภำพ และสอดคล้อง
กบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

3. ก ำหนดให้มีกำรทบทวนและติดตำมผล เพ่ือให้ทรำบถงึผลกำรด ำเนินกำรว่ำ มีควำมเหมำะสม
และสำมำรถจัดกำรควำมเส่ียงได้อยำ่งมีประสิทธิภำพทกุไตรมำส 

8 นโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสงัคม
และส่ิงแวดล้อม
อยำ่งยัง่ยืน 

1. บริษัทมีนโยบำยฯ  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 
2. บริษัทได้ปฏิบติัตำมแนวทำงกำรปฏิบติัที่ได้ก ำหนดไว้ (รำยละเอียดปรำกฎในหวัข้อ " กรอบแนวทำง

กำรปฏิบติั และควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนปี 2562 ข้ำงต้น) 

9 นโยบำยควำมเทำ่
เทียมผู้ทพุลภำพ 

ปัจจุบนัผู้ทพุพลภำพนับรวมอยูใ่นก ำลังแรงงำนส ำคัญทั่วทุกองค์กร แต่ก็ยังคงมีผู้ทุพพลภำพอีก

จ ำนวนมำกที่ต้องกำรปฏิบติังำน แต่ขำดโอกำสเน่ืองจำกอปุสรรคหลำยอยำ่ง ในขณะท่ีควำมเติบโต

ทำงเศรษฐกิจสำมำรถเพ่ิมโอกำสในกำรจ้ำงงำนได้  
เพ่ือให้ผู้ทพุพลภำพได้แสดงศักยภำพและใช้ทกัษะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสงัคม และประเทศชำติ 

บริษัทจึงก ำหนดนโยบำยควำมเทำ่เทียมกนัของผู้ทพุพลภำพเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั ดังนี  ้

1. บริษัทจะปฏิบติัตำมพระรำชบญัญัติสง่เสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2556 ว่ำจ้ำงผู้ทพุพลภำพตำมกระบวนกำรปกติ และกฎหมำยใน
กำรจ้ำงงำนคนพิกำรอยำ่งเคร่งครัด 

2. บริษัทจัดให้มีหน่วยงำนที่ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำส ำหรับผู้ทพุพลภำพ 
3. บริษัทให้ควำมเสมอภำคในกำรจ้ำงงำนโดยไมค่ ำนึงถงึเหตุแหง่ควำมพิกำร 
4. ในกรณีที่ลกูจ้ำงเกิดควำมพิกำรในระหว่ำงกำรจ้ำงงำน บริษัทจะคงสภำพกำรจ้ำงงำนไว้ และให้

โอกำสทดลองท ำงำนอื่นทดแทนในกรณีที่ไมส่ำมำรถกลบัเข้ำปฏิบติังำนเช่นเดิมได้  
5. พิจำรณำค่ำจ้ำงสวัสดิกำรต่ำงๆ เช่นเดียวกบัพนักงำนทัว่ไป โดยไมมี่กำรแบง่แยก  
6. ให้ผู้ทพุพลภำพได้มีโอกำสใช้ควำมสำมำรถ มีรำยได้และพึ่งพำตนเองได้ ลดภำระของครอบครัว

และสงัคมที่ต้องเลีย้งดู รวมทัง้เป็นกำรสง่เสริมให้ผู้ทพุพลภำพมีสว่นในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและประเทศ   

7. โดยในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบติัตำมนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบัติของนโยบำยควำมเท่ำ
เทียมกนัของผู้ทพุพลภำพทกุประกำร 
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2562 
10 นโยบำยด้ำน

จริยธรรมธุรกิจ 
1. บริษัทมีนโยบำยด้ำนจริยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณธุรกิจ  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแล

กิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 
2. บริษัทสง่เสริมและรณรงค์ให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำน

จริยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณธุรกิจอยำ่งสม ่ำเสมอ ผำ่นช่องทำงบอร์ดประชำสมัพันธ์ อีเมล์ และ
เว็บไซต์บริษัท 

11 นโยบำยกำรปอ้งกนั
กำรใช้ข้อมลูภำยใน 

1. บริษัทก ำหนดให้พนักงำนทกุคนปกปอ้งรักษำควำมลบัของข้อมลูข่ำวสำรเก่ียวกบักิจกรรมต่ำงๆ ใน
กำรด ำเนินธุรกิจ และห้ำมมิให้แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภำยในที่
ส ำคัญที่ยงัไมเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชน หรือด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะท่ีอำจกอ่ให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท 

2. ก ำหนดมำตรกำรข้อห้ำมไมใ่ห้มีกำรใช้โอกำสหรือข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็นกรรมกำรผู้บริหำร หรือ
พนักงำนในกำรหำประโยชน์สว่นตน หรือท ำธุรกิจที่แข่งขันกบับริษัท หรือธุรกิจที่เก่ียวเน่ือง 

3. ก ำหนดไมใ่ห้ใช้ข้อมลูภำยในเพ่ือประโยชน์สว่นของตนในกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัท ในช่วง 1 เดือน
กอ่นกำรเปิดเผยงบกำรเงินต่อสำธำรณชน หรือให้ข้อมลูภำยในแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ในกำร
ซือ้ขำยหุ้นของบริษัท 

4. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรจะต้องมีกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ครัง้แรกและรำยงำนกำร
เปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักท รัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

โดยในปี 2562 บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร ซึ่งระบถุงึนโยบำยกำรป้องกันกำรใช้
ข้อมลูภำยใน และจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรรักษำควำมลบั และกำรใช้ข้อมูลภำยใน มีกำรส่ือสำรให้
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทรำบและยดึถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ผำ่นช่องทำงต่ำง ๆ โดยกำร
ส่ือสำรผำ่นบอร์ดประชำสมัพันธ์ภำยในบริษัท จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์
ของบริษัท  

12 นโยบำยกำรดูแล
ค่ำตอบแทนและ
สวัสดิกำรของ
พนักงำน 

ในปี 2562 บริษัท ได้ปฏิบติัตำมนโยบำยและแนวทำงในกำรดูแลค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรของ
พนักงำนทกุประกำร 
นอกจำกนีย้งัมีสวัสดิกำรหลำยรูปแบบ เป็นเงินพิเศษที่เก่ียวเน่ืองกบัลกัษณะงำน เช่น ค่ำท ำงำนใน
กะกลำงคืน ค่ำระดับงำน เบีย้ขยนั ฯลฯ มีสวัสดิกำรที่ไม่เป็นตัวเงินหรือไม่เก่ียวเ น่ืองกับงำน เช่น 
ประกนัชีวิต ประกนัอบุติัเหตุ กิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ ชุดยูนิฟอร์มพิเศษและของขวัญส ำหรับ
พนักงำนหญิงที่ตัง้ครรภ์ กำรให้สิทธิพนักงำนชำยลำโดยได้รับค่ำจ้ำงเพ่ือไปดูแลบุตรเกิดใหม่ ฯลฯ 
และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น เบีย้ขยนัต่อเน่ืองประจ ำปี ค่ำอำหำรในกำรท ำงำนลว่งเวลำ เงินช่วยเหลือ
กรณีสมำชิกในครอบครัวพนักงำนเสียชีวิต 
ตลอดจนกำรจัดสรรผลประโยชน์ระยะยำวที่ช่วยกำรยงัชีพของพนักงำนภำยหลงัจำกกำรเกษียณจำก
กำรท ำงำนแล้วประกอบด้วย กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ และเงินค่ำเกษียณอำยงุำน  
เม่ือนับรวมสวัสดิกำรต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้ว ค่ำเฉล่ียรำยได้ในรูปตัวเงินของพนักงำนอยู่ในเกณฑ์สูงกว่ำ
ตลำด ทัง้นีก้ำรที่ค่ำแรงฐำนและสวัสดิกำรของแต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกนั เป็นผลจำกกำรท ำงำน
เทำ่นัน้ ไมมี่กำรน ำควำมแตกต่ำงในเร่ืองเพศ สญัชำติ หรือถ่ินฐำนก ำเนิดมำร่วมพิจำรณำแต่อยำ่งใด  
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2562 
13 นโยบำยค่ำตอบแทน

พนักงำน 
ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบติัตำมนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบติัของนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำน
ทกุรำยกำร 

14 นโยบำยกำรพัฒนำ
บคุลำกร 

บริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมปรัชญำ “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน”  
บริษัทสนับสนนุให้มีกำรพัฒนำบคุลำกรทกุระดับอยำ่งทัว่ถงึและต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
และขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลเุปำ้หมำยทำงธุรกิจ  ซึ่งบุคลำกรทุกคนจะได้รับกำรพัฒนำตำมสำย
อำชีพของตนเอง เพ่ือให้เติบโตพร้อมกบัองค์กรอยำ่งยัง่ยืน 
ในปี 2562 บริษัทมุง่ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพและนวัตกรรมที่เ ก่ียวข้องในกำร
ท ำงำน เพ่ือเตรียมพร้อมรับกำรขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศมำกขึน้ พนักงำนแต่ละคนได้รับกำร
ฝึกอบรมโดยเฉล่ีย 9.10 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

15 นโยบำยกำรไม่
เก่ียวข้องกบักำร
ละเมิดสิทธิ
มนษุยชน 

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบติัตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนษุยชน" และมำตรฐำนสำกลด้ำนสิทธิ
มนษุยชนอื่นๆ อีกทัง้คณะผู้บริหำรของบริษัทมีกำรตรวจสอบประเด็นด้ำนสิทธิมนุษยชนในกำร
พิจำรณำดูแลพนักงำน ซึ่งไมพ่บประเด็นใดๆ และไมมี่กำรร้องเรียนจำกพนักงำนทัง้ช่องทำงเว็บไซต์
ของบริษัทหรือกลอ่งแสดงควำมคิดเหน็  

บริษัทให้ควำมส ำคัญและให้ควำมเคำรพหลกัสิทธิมนษุยชน มีกำรปฏิบติัต่อพนักงำนอยำ่งเป็นธรรม 
ยดึหลกัในกฎหมำย และหลกัจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจที่ดี  โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติด้ำน
แรงงำน ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ ไมจ่ ำกดัเชือ้ชำติ สีผิว อำย ุ เพศ ศำสนำ 
สญัชำติ ภมิูหลงัของบคุคล ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง หรือควำมทุพลภำพ มำเป็นปัจจัยในกำร
ปฏิบติัด้ำนแรงงำน ไมใ่ช้แรงงำนเด็ก และไมล่ว่งละเมิดสิทธิเสรีภำพสว่นบคุคล  มีกำรเกบ็ข้อมลูส่วน
บคุคลของพนักงำน โดยถือเป็นควำมลับ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำม
ปลอดภยั 

16 นโยบำยกำรไม่ลว่ง
ละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ 

บริษัทได้ปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ  กำรน ำผลงำนหรือ
ข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภำยนอกที่ได้รับมำหรือที่จะน ำมำใช้ภำยในบริษัท มีกำรตรวจสอบ
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ำจะไมล่ะเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน รวมทัง้ไม่สนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรท่ีมีลกัษณะเป็นกำรลว่งละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ และด ำเนินกำรตำมแนว
ปฏิบติัดังนี ้
1. กำรจัดหำระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนกำรติดตัง้เพ่ือกำรใช้งำนและจัดท ำฐำนข้อมลูของซอฟแวร์ 

(Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ที่ใช้งำนอยูใ่นปัจจุบันของบริษัท มีกำรด ำเนินกำร
สอดคล้องกบัพรบ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ปี 2550 

2. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทกุระดับ ได้ปฏิบติัตนให้สอดคล้องกบักฎหมำย ข้อบงัคับและข้อ
ผูกพันตำมสัญญำทัง้หมดเ ก่ียวกับทรัพย์สินทำงปัญญำท่ีถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิท ธ์ิ 
ควำมลบัทำงกำรค้ำ และข้อมลูกรรมสิทธ์ิอ่ืนๆ โดยไม่ละเมิดน ำสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำท่ี
ถกูต้องและมีผลบงัคับใช้ของบคุคลอื่นไปใช้ในทำงที่ผิด 

3. ผลงำนหรือข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบคุคลภำยนอกที่ได้รับมำ หรือที่จะน ำมำใช้ภำยในบริษัท มีกำร
ตรวจสอบ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำจะไมล่ว่งละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิของผู้ อ่ืน 

4. ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฎิบติัตำมหน้ำที่ถือเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัท  เม่ือพ้นสภำพจำก
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ล าดับ นโยบาย การด าเนินการปี 2562 
กำรเป็นพนักงำนจะมีกำรสง่มอบทรัพย์สินทำงปัญญำต่ำงๆ รวมถงึผลงำนต่ำงๆ คืนให้บริษัทไม่
ว่ำจะเป็นข้อมลูที่จัดเกบ็ไว้ในรูปแบบใดๆ กต็ำม 

17 นโยบำยกำรปฏิบติั
ที่เป็นธรรมและ
รับผิดชอบต่อคู่แข่ง 

บริษัทก ำหนดเปำ้หมำยในกำรท ำงำนด้ำนจริยธรรม และข้อพึงปฎิบัติในกำรท ำงำน ให้มีควำมเป็น
ธรรม และรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยให้กำรสนับสนนุกำรร่วมมือกบัคู่ค้ำ โดยมิใช่กำรผกูขำดทำงรำยได้ 
สว่นแบง่กำรตลำด กำรก ำหนดรำคำหรือกำรลดคุณภำพของสินค้ำ อีกทัง้ยังให้ควำมส ำคัญกับกำร
ติดต่อส่ือสำรอยำ่งระมดัระวัง ไมเ่ปิดเผยข้อมลูควำมลบัของบริษัทให้กบัคู่แข่ง ทัง้นีเ้ พ่ือให้องค์กรมี
ควำมเจริญก้ำวหน้ำอยำ่งยัง่ยืน 

18 นโยบำยกำรปฏิบติั
ต่อคู่ค้ำ และ/หรือ
เจ้ำหนี ้

ทัง้นีใ้นปี 2562 บริษัทยังคงใช้หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ผลิตชิน้ส่วน /ผู้ ให้บริกำรจำกภำยนอก
ครอบคลมุ 7 ด้ำน ได้แก ่ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญและประสบกำรณ์ สถำนะภำพทำงกำรเงิน 
ควำมมีช่ือเสียงทำงธุรกิจ ประวัติที่เก่ียวข้องกบักำรร้องเรียนและกำรด ำเนินคดี นโยบำยกำรบริกำร 
และควำมเส่ียงจำกกำรบริกำรลกูค้ำหลำยรำย 

19 นโยบำยต่อต้ำนกำร
ทจุริตและกำรให้
สินบน 

1. บริษัทมีนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตและกำรให้สินบน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรบน
เว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2562 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทมีกำรตรวจติดตำม แต่ไม่พบประเด็นกำรไม่ปฏิบัติ
ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตและกำรให้สินบน  

20 นโยบำยต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชั่น 

1. บริษัทมีนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น  ซึ่งผำ่นกำรอนมุติัจำกคณะกรรมกำรบริษัท และเผยแพร่ใน
คู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. บริษัทสง่พนักงำนเข้ำร่วมอบรมหลักสูตร "Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)" ซึ่งจัด
โดย สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ในช่วงระหว่ำงวันที่ 15-16 พฤศจิกำยน 2561 
ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ำมำตรกำรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่นของบริษัทมีประสิทธิผล มีประสิทธิภำพ 
และสำมำรถปฏิบติัได้จริง 

3. ในปี 2562 ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทมีกำรตรวจติดตำม แต่ไม่พบประเด็นกำรไม่ปฏิบัติ
ตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น  

21 นโยบำยกำรแจ้ง
เบำะแสกำรกระท ำ
ผิด 

1. บริษัทมีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรบน
เว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไมไ่ด้รับแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิด  
22 นโยบำยสนับสนนุ

กำรจัดกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกบักำร
พัฒนำชุมชน 

1. บริษัทมีนโยบำยสนับสนนุกำรจัดกิจกรรมที่เ ก่ียวข้องกับกำรพัฒนำชุมชน  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือ
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. บริษัทจัดกิจกรรมที่พัฒนำชุมชน ได้แก ่TSC Sharing (TSC แบง่ปัน), TSC Big Book Big Heart 

23 นโยบำยกำรรำยงำน
กำรมีสว่นได้เสียของ
กรรมกำร ผู้บริหำร 
และบคุคลที่มีควำม
เก่ียวข้อง 

1. บริษัทมีนโยบำยกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง  
ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2562 กรรมกำร ผู้บริหำร และบคุคลที่มีควำมเก่ียวข้อง  ได้น ำส่งรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
ตำมหลกัเกณฑ์และวิธีกำรรำยงำนทกุทำ่นและทกุรำยกำร 
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24 นโยบำยจ ำนวนองค์

ประชุมขัน้ต ่ำ ณ 
ขณะท่ีคณะกรรม 
กำรจะลงมติ 

1. บริษัทมีนโยบำยจ ำนวนองค์ประชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะท่ีคณะกรรมกำรจะลงมติ  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือ
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2562 ในเวลำที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม มีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดทกุครัง้ 

25 นโยบำยสง่เสริมให้
กรรมกำรพัฒนำ
ควำมรู้อยำ่งต่อเน่ือง 

บริษัทมีนโยบำยสง่เสริมให้กรรมกำรพัฒนำควำมรู้อยำ่งต่อเน่ือง  ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

26 นโยบำยจ ำกดั
จ ำนวนบริษัทจด
ทะเบียนที่กรรมกำร
แต่ละคนจะด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำร 

1. บริษัทมีนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ซึ่ง
เผยแพร่ในคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัททกุทำ่น ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 
แหง่ 

27 นโยบำยในกำรไป
ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรที่บริษัทอื่น
ของกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

1. บริษัทมีนโยบำยในกำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่นของกรรมกำรผู้จัดกำร  ซึ่งเผยแพร่ใน
คู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท 

2. ในปี 2562 กรรมกำรผู้จัดกำรไมมี่กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรที่บริษัทอื่น 

28 นโยบำยกำรสรรหำ
กรรมกำรและ
กรรมกำรอิสระ และ
คุณสมบติั 

คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคัญต่อกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ โดยในปี 2562 ได้
ด ำเนินกำรตำมนโยบำยอยำ่งเคร่งครัด  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำยสำขำ เพ่ือสำมำรถให้
ค ำแนะน ำกำรด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงเหมำะสมและรอบด้ำนได้มำกที่สุด พิจำรณำจำกทักษะที่
คณะกรรมกำรยงัคงขำดอยูก่อ่นเป็นอันดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท คุณสมบติั โครงสร้ำงและควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำร และกรรมกำรที่มีทักษะใน
วิชำชีพทำงบญัชีประเภทละหนึ่งทำ่นเป็นอยำ่งน้อย 

29 นโยบำยควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำ
มยัและ
สภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำน 

บริษัทมีกำรก ำกบัดูแลและเฝำ้ระวังกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยฯ ดังนี  ้
1. ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเป็นควำมรับผิดชอบของพนักงำนทกุคน 
2. มีกำรสนับสนนุทกุวิถีทำง สง่เสริมกำรอบรม เพ่ิมทกัษะควำมรู้ในกำรท ำงำนที่จะกอ่ให้เกิดควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำน 
3. บริษัทก ำหนดให้ผู้รับเหมำหรือบริษัทผู้รับเหมำต้องมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบติังำนให้เกิด
ควำมปลอดภยัตำมกฎระเบียบ 
4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน กำรปรับปรุงแก้ไขสภำพกำรท ำงำนให้มีควำม
ปลอดภยั และกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ือง 
5. มีกำรเพ่ิมช่องทำงในกำรส่ือสำรด้ำนควำมปลอดภยัให้กบัพนักงำนทกุระดับ  

30 นโยบำยก ำกบัดูแล
กิจกำร 

1. คณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน ปฏิบติังำนโดยยึดถือแนวปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดีโดยตระหนักถงึควำมส ำคัญและควำมรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัท 
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2. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ด ำเนินกำรทบทวนนโยบำยฯ และเสนอคณะกรรมกำรบริษัท

พิจำรณำอนมุติัตำมขัน้ตอน เป็นประจ ำทกุปี 
31 นโยบำยสิทธิและ

ควำมเทำ่เทียมกนั
ของผู้ถือหุ้น 

1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิต่ำงๆ ขัน้พืน้ฐำนที่เทำ่เทียมกนั 
2. สนับสนุนกำรให้ข้อมูลสำรสนเทศ กำรตอบค ำถำม กำรเข้ำประชุม กำรใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอยำ่งเต็มที่ 
3. เสนอเร่ืองส ำคัญ จัดกำรให้ผู้ถือหุ้นได้รับสำรสนเทศที่ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทนัเวลำ  
4. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่เกิน 14 วัน นับจำกวัน

ประชุม 
 

10.12 การด าเนินธุรกจิท่ีมีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม (ถ้ามี) 
- ไมมี่ – 
 

10.13 กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ืงแวดล้อม 
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 
บริษัทด ำเนินกำรปอ้งกนัมิให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรคอร์รัปชั่น  คณะกรรมกำรบริษัทมีมติ
อนมุติันโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 12 พฤษภำคม 
2558 ที่จะไมมี่สว่นร่วมหรือเก่ียวข้องกบักำรคอร์รัปชั่น   ไมว่่ำด้วยกำรเรียก รับ และจ่ำยสินบน ซึ่งได้ระบุขอบเขต
กำรด ำเนินกำร และเผยแพร่ในคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaiteelcable.com/th/คู่มือกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำร) 
 
ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ดูแลให้บริษัทปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย  โดยกฎหมำยดังกลำ่วรวมถึงกฎหมำย
เก่ียวกบักำรห้ำมจ่ำยสินบนหรือกำรสนับสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและหน้ำที่ดูแลข้ำงต้น รวมทัง้มอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำกบัดูแลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น และรำยงำนคณะกรรมกำรบริษัท
รับทรำบในทกุไตรมำส และคณะกรรมกำรบริษัท จะด ำเนินกำรทบทวนนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ปีละ 1 ครัง้ 
 

กำรเข้ำร่วมกบัองค์กรที่เก่ียวข้อง 
1. แนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต (Collective Anti-Corruption: CAC) 
เม่ือวันที่ 26 พฤษภำคม 2558 บริษัทประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมฯ เพ่ือร่วมมือกับภำครัฐ ภำคประชำสังคม 
ส่ือมวลชนและองค์กรระหว่ำงประเทศ เพ่ือสร้ำงมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจที่ใสสะอำด โดยจะด ำเนินงำนตำม
กรอบและขัน้ตอนตำมหลกักำรสำกล  

 
เม่ือวันที่ 22 กรกฎำคม 2559 คณะกรรมกำรแนวร่วมปฎิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริตมติให้กำร
รับรอง “บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน)” เป็นสมำชิกของแนวร่วมปฎิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
ทจุริต  (http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=75) 
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ในช่วงปี 2560 - 2561 บริษัทมีกำรทบทวนนโยบำยตำ่งๆ ที่เก่ียวข้อง ส่ือสำร ติดตำมกำรรำยงำน และตรวจสอบกำร
ควบคุมภำยใน  ปี 2561 ได้จัดท ำแบบประเมินตนเองของ CAC (71 ข้อ) เพ่ือเตรียมย่ืนต่ออำยรัุบรองกำรเป็นสมำชิกฯ 
กอ่นที่จะหมดอำยใุนวันที่ 22 กรกฎำคม 2562  

 
และในปี 2562 บริษัทได้รับกำรรับรองกำรย่ืนต่ออำยุกำรเป็นสมำชิกฯ ครัง้ที่ 2 เป็นที่เ รียบร้อยแล้ว  เม่ือวันที่ 5 
สิงหำคม 2562 ที่ผำ่นมำ 

 
2. เครือข่ำยหุ้นสว่นต้ำนทจุริตเพ่ือประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand: PACT)   
บริษัทเป็นสมำชิกของเครือข่ำยหุ้นสว่นต้ำนทจุริตเพ่ือประเทศไทย  ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจที่เป็นสมำชิกทัง้สิน้ 
130 องค์กร  ให้ควำมส ำคัญต่อกำรต้ำนทุจริตภำคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) และพัฒนำบริษัทจด
ทะเบียนด้ำนกำรปอ้งกนักำรมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรทจุริต (Anti-corruption Progress Indicator) ภำยใต้โครงกำร
ประเมินระดับกำรพัฒนำควำมยั่งยืนของกิจกำร ในปี พ.ศ.2557 โดยได้ รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 

กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยในกำรปอ้งกนักำรมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรคอร์รัปชั่น ประจ ำปี 2562 
บริษัทก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตและกำรให้สินบน และนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เพ่ือให้เกิดกำร
ปฏิบติัหน้ำที่ด้วยควำมซ่ือสตัย์ โปร่งใส เที่ยงตรง และเกิดกำรแข่งขันทำงธุรกิจอยำ่งเสรีและเป็นธรรม ซึ่งได้ระบุใน
คู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร และส่ือสำรให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทรำบและยึดถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด ผำ่นทำงช่องทำงต่ำงๆ โดยส่ือสำรผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์ภำยในบริษัท จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) TSC Line@ รวมทัง้เผยแพร่ผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัท นอกจำกนีย้งัมีกำรประชำสมัพันธ์ชักชวนคู่ค้ำเข้ำ
ร่วมเป็นภำคีเครือข่ำยกำรต่ออต้ำนคอร์รัปชั่นด้วย ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นผู้ รับผิดชอบในกำร
ประเมินควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต (Fraud Risk Assessment) ซึ่งรวมถึงกำรคอร์รัปชั่น ควบคู่กับกำรประเมิน
ควำมเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Assessment) อยำ่งสม ่ำเสมอ (อยำ่งน้อยปีละครัง้) โดยติดตำมมำตรกำรที่
เก่ียวข้องกบักำรต่อต้ำนกำรทจุริต และคอร์รัปชั่น ว่ำได้ถกูน ำไปปฏิบติัอย่ำงมีประสิทธิผล ทบทวน และปรับปรุง
มำตรกำรฯ อยำ่งสม ่ำเสมอ และรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนกำรทุจริต และคอร์รัปชั่นให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอยำ่งทนัเวลำ ทัง้นีมี้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบ
กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรก ำกบัดูแลกิจกำร และให้ข้อเสนอแนะอยำ่งต่อเน่ือง โดยตรวจสอบ
ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ที่มีนัยส ำคัญ แนวทำงแก้ไข และปอ้งกนัที่เหมำะสม เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผล รวมทัง้
ปฏิบติัได้สอดคล้องกับนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และคอร์รัปชั่น และรำยงำนให้ผู้บริหำรระดับสูง และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ 

 
นอกเหนือจำกนี ้บริษัทได้จัดให้มีกำรปฐมนิเทศพนักงำน เพ่ือให้ควำมรู้เก่ียวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำร
ต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชั่นของบริษัท จัดให้มีช่องทำงที่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สำมำรถติดต่อ ร้องเรียน ในเร่ืองที่
อำจเป็นปัญหำกบัประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือคณะกรรมกำรบริษัทโดยตรง รวมทัง้จัดให้มีกระบวนกำร
จัดกำรกบัเร่ืองที่พนักงำนร้องเรียนว่ำอำจเป็นกำรกระท ำผิด นโยบำยหรือแนวทำงปกป้องพนักงำนหรือผู้แจ้ง
เบำะแสในกำรกระท ำผิด ช่องทำงกำรแจ้งหรือร้องเรียนส ำหรับผู้มีสว่นได้เสียกรณีที่ถกูละเมิดสิทธิพร้อมให้ข้อมูล
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ติดต่อที่ชัดเจน นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสงัคมที่ชัดเจนและเปิดเผยถงึกำรปฏิบัติ นโยบำยส่ิงแวดล้อมพร้อม
แนวปฏิบติัที่เป็นธรรม เช่น กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำน ISO 14001 หรือมำตรกำร วิธีปฏิบัติภำยในองค์กรที่
แสดงถงึควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม กำรสง่เสริมให้ใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ และเปิดเผยกำรส่งเสริม 
ให้ควำมรู้และฝึกอบรมพนักงำนเร่ืองส่ิงแวดล้อม รวมถงึวิธีกำรปฏิบัติ  ตลอดจนจรรยำบรรณว่ำด้วยกำรขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ ซึ่งในทกุรำยกำรที่กลำ่วข้ำงต้น ทำงบริษัทได้จัดท ำและเสนอคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำ
อนมุติัและเผยแพร่ตำมขัน้ตอนของบริษัท โดยเผยแพร่ในคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรและแบบแสดงรำยงำน
ข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) บนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้หัวข้อ “ข้อมูลส ำหรับนักลงทุน 
(Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publication)) 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี่ยง                                         
11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในระหว่ำงปี 2562 โดยในกำรประชุม

คณะกรรมกำร ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2562  คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำควำมเพียงพอ และ
เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท  โดยอ้ำงอิงจำกแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ซึ่งที่ประชุมมีควำมเหน็ว่ำ “บริษัท มีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เพียงพอ และเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท” มีสำระส ำคัญดังนี ้

1.  กำรควบคุมภำยในองค์กร 
บริษัทก ำหนดเปำ้หมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ ได้แก่ กำรก ำหนดแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์องค์กร 
งบประมำณประจ ำปี และดัชนีชีว้ัดผลงำนหรือควำมส ำเร็จของงำน (Key Performance Indicator : KPI) โดย
พิจำรณำควำมเป็นไปได้อยำ่งสมเหตุสมผลของเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร และสนับสนนุให้กำรควบคุมภำยในเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ เช่น กำรแบ่งแยกหน้ำที่
สว่นงำนต่ำงๆ เพ่ือให้กำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน และมีงำนตรวจสอบภำยในซึ่งขึน้ตรงกับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เป็นต้น นอกจำกนี ้บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร ซึ่งประกอบด้วยนโยบำย จรรยำบรรณ 
และระเบียบปฏิบติัที่เก่ียวข้องให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และส่ือสำรให้พนักงำนทุกคนรับทรำบ รวมทัง้เผยแพร่ให้
บคุคลภำยนอกได้รับทรำบด้วย 

 

ส ำหรับด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชั่น 2562 บริษัทได้รับกำรรับรองต่ออำย ุRecertification เป็นสมำชิกแนวร่วม
ปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) เม่ือวันที่ 5 สิงหำคม 2562 
โดยใบประกำศรับรองที่บริษัทได้รับจะมีอำย ุ3 ปี นับจำกวันที่มีมติให้กำรรับรอง  โดยบริษัทก ำหนดให้มีกำรประเมิน
ควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกบักำรทุจริตและคอร์รัปชั่นภำยในบริษัท รวมทัง้ก ำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชั่น เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษัท มีมำตรกำรเพียงพอในกำรต่อต้ำน และตรวจพบ
กำรทจุริตและคอร์รัปชั่นอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

2.  กำรประเมินควำมเส่ียง 
 บริษัทได้ก ำหนดนโยบำย กรอบ หลกักำร และกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษัทบรรลุ

วัตถปุระสงค์ โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีอ ำนำจหน้ำที่สอดส่องดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัท  
ผู้บริหำร และพนักงำนทกุคน มีหน้ำที่รับผิดชอบก ำหนดวัตถปุระสงค์ของฝ่ำย และจัดท ำตำรำงกำรประเมินควำมเส่ียง
ทัง้จำกปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก ก ำหนดดัชนีชีว้ัดควำมเส่ียง รวมทัง้จัดท ำรำยงำนที่เก่ียวกบัควำมเส่ียงตำม
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กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ยดึถือปฏิบติั และมีสว่นร่วมพัฒนำกำรบริหำรควำมเส่ียงเพ่ิมโอกำสแห่งควำมส ำเร็จ 
และลดผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ต่อกำรด ำเนินงำนให้บรรลเุปำ้หมำย โดยก ำหนดให้มีกำรติดตำมกำรบริหำรควำมเส่ียง
ของฝ่ำยต่ำงๆ  ทกุไตรมำส และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บริษัทอยำ่งสม ่ำเสมอ 

3.  กำรควบคุมกำรปฏิบติังำน 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร

สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีหน้ำที่ควบคุม
กำรปฏิบติังำนของฝ่ำยบริหำร โดยฝ่ำยบริหำรก ำหนดระเบียบปฏิบัติงำนต่ำงๆ ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือสร้ำง
ระบบควบคุมกำรปฏิบติังำน และกำรควบคุมทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ ซึ่งระบขุอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และล ำดับชัน้
กำรอนุมัติของผู้ บริหำรแต่ละระดับอย่ำงชัด เจน รวมทัง้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของข้อมูลด้วย นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและอนมุติัแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี พิจำรณำประเด็นส ำคัญ โดยเสนอแนะให้
ฝ่ำยบริหำรแก้ไข และรำยงำนผลกำรแก้ไข มำตรกำรปอ้งกนัมิให้เกิดปัญหำเดิมอีก 

 

กรณีที่มีกำรท ำธุรกรรมกับกิจกำรหรือบุคคลที่เ ก่ียวข้องกัน บริษัทก ำหนดให้กรรมกำร และผู้บริหำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยที่เก่ียวข้องอยำ่งเคร่งครัด โดยต้องพิจำรณำถงึควำมสมเหตุสมผล และเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ถือหุ้น ส ำหรับผู้มีสว่นได้เสียดังกลำ่วจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีกำรเปิดเผยข้อมูล
เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

4. ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมลู 
บริษัทก ำหนดให้มีกำรจัดเกบ็ข้อมลูที่ส ำคัญอยำ่งเพียงพอ เพ่ือให้คณะกรรมกำรใช้ประกอบกำรตัดสินใจโดยกำรจัดส่ง
ข้อมลูน ำเสนอ พร้อมเอกสำรประกอบข้อเทจ็จริงให้คณะกรรมกำรเพ่ือศึกษำประกอบกำรตัดสินใจลว่งหน้ำ 7 วันก่อน
กำรประชุม โดยมีเลขำนกุำรบริษัท เป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้กรรมกำรบริษัทสำมำรถติดต่อขอข้อมูลอื่นได้ นอกจำกนี ้
บริษัทได้จัดเกบ็เอกสำรประกอบกำรบนัทกึบญัชีต่ำงๆ ไว้อย่ำงครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และไม่ได้รับแจ้งจำกผู้สอบ
บญัชีว่ำมีข้อบกพร่องในเร่ืองนี ้

 

บริษัทมีกระบวนกำรติดต่อ ส่ือสำรกับภำยนอกบริษัท และจัดให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรพิเศษ หรือลับเพ่ือใ ห้
บคุคลภำยนอกสำมำรถแจ้งข้อมลู/เบำะแสเก่ียวกบัทจุริต หรือคอร์รัปชั่นแกบ่ริษัทได้อยำ่งปลอดภยั 

5. ระบบกำรติดตำม 
บริษัทมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้มั่นใจว่ำ ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
เปำ้หมำยที่ก ำหนดไว้ ระบบควบคุมภำยในยงัมีประสิทธิภำพ โดยก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรจัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยไตรมำส หรือเม่ือเกิดเหตุกำรณ์ ซึ่งในปี 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
6 ครัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยใน  โดยเน้นกำร
ตรวจสอบให้ครอบคลมุกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมเส่ียงที่ส ำคัญ และให้ผู้ตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือสนับสนนุกำรปฏิบติังำนได้อยำ่งอิสระของผู้ตรวจสอบภำยใน  

 

สรุป คือ บริษัทได้จัดท ำและรักษำไว้ซึ่งระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้ทบทวนควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำร
ควบคุมภำยในอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยครอบคลมุกำรควบคุมทำงกำรเงิน กำรด ำเนินกำร กำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำนให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง กำรปอ้งกนัรักษำทรัพย์สิน และกำรบริหำรควำมเส่ียง ซึ่งบริษัทมีกำร
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ตรวจสอบภำยในโดยว่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนตรวจสอบภำยใน (บริษัท  ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกัด) และมีฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในของบริษัทด ำเนินกำรตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ
ประจ ำปีที่ได้รับอนมุัติ รวมทัง้เ ร่ืองที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยบริหำรระบุให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ และ
มอบหมำยให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทติดตำมผลกำรแก้ไขปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในปี 2562 ซึ่งจัดท ำโดยผู้
ให้บริกำรงำนตรวจสอบภำยใน และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ไม่พบประเด็นควำมผิดพลำดที่เป็นนัยส ำคัญ บริษัทมี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่รัดกมุเพียงพอ มีบคุลำกรอยำ่งเพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบควบคุมภำยในได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรปฏิบติัตำมระเบียบข้อก ำหนด และกฎหมำยที่เก่ียวข้องของหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ อย่ำง
ถกูต้อง และมีกำรปอ้งกนัทรัพย์สิน มิให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนน ำไปใช้โดยมิช อบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ 
รวมทัง้มีกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิบติังำนให้มีคุณภำพดีขึน้อยำ่งต่อเน่ือง 
 

11.2  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
1.  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งตัง้ให้นำงสำวสิริณำ  พัฒนะเมลือง (ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส สว่นงำนบริหำรธุรกิจ และ
สว่นงำนจัดหำ และรักษำกำรผู้จัดกำรทั่วไป ส่วนงำนบริหำรธุรกิจ) ด ำรงต ำแหน่งรักษำกำร หัวหน้ำแผนก ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน  ตัง้แต่วันที่ 11 ธันวำคม 2562  เน่ืองจำกเป็นผู้มีคุณสมบติัที่เหมำะสม มีควำมรู้และประสบกำรณ์
ในกำรท ำงำนด้ำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน รำยงำนทำงกำรเงินกำรบัญชี กฎหมำยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ และมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด ำเนินงำนของบริษัท  จึงเหน็ว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติ
หน้ำที่ดังกลำ่วได้อยำ่งเหมำะสมเพียงพอ โดยมีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
1.  ปฏิบติัหน้ำที่หวัหน้ำ “ผู้ตรวจสอบภำยใน” มีควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2.  ปฏิบติัหน้ำที่เลขำนกุำร "คณะกรรมกำรตรวจสอบ" จัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ จัดท ำเอกสำรประกอบ

ระเบียบวำระกำรประชุม และรำยงำนกำรประชุม 
 
ทัง้นี  ้กำรแต่งตัง้  ถอดถอน และโยกย้ำยหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท ต้องได้ รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 
ตลอดจน บริษัทได้จัดตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ตำมโครงสร้ำงองค์กร  หน้ำที่ 38 

  และประวัติโดยสงัเขปของหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน รำยละเอียดปรำกฏที่หน้ำ 177 
  ส ำหรับปี 2562 ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ  มีควำมเห็นเก่ียวกับกำรดูแลผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบ 
  ภำยในของบริษัท ดังนี ้
 

หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิกำรศึกษำเหมำะสม มีประสบกำรณ์ปฏิบติังำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน และได้รับ
กำรอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบักำรปฏิบติังำนด้ำนตรวจสอบภำยใน รวมทัง้มีควำมเข้ำใจในกิจกรรม และกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท จึงเหน็ว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบติัหน้ำที่ดังกลำ่วได้อยำ่งเหมำะสมเพียงพอ  
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2.  หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
 บริษัทได้แต่งตัง้ให้นำงกสิตำ  พิทักษ์สงครำม  ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง  เลขำนุกำรบริษัท หัวหน้ำแผนก ฝ่ำยก ำกับ

หลกัทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลกัทรัพย์และนักลงทนุสมัพันธ์ (Compliance and Invertors Relation) ตัง้แต่วันที่ 
14 พฤษภำคม 2555 โดยมีบทบำทหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1.  สนับสนนุนโยบำยและวัตถปุระสงค์ขององค์กรและผู้บริหำรระดับสงู เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำจะมีกำรก ำกับกำร

ปฏิบติัอยำ่งเพียงพอ 
2.  เป็นศูนย์กลำงในกำรส่ือสำรและส่งเสริมควำมรู้ เพ่ือให้ผู้บริหำรได้รับทรำบและปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ได้อย่ำง

ถกูต้อง 
3.  ศึกษำและรวบรวมข้อมลูปัญหำด้ำนกำรปฏิบติัตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวบถึงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ  ที่มีกำรเปล่ียนแปลง

และเพ่ิมเติมในปัจจุบนั 
4.  ก ำกบั และติดตำมด้ำนกำรก ำกบัดูแลกำรปฏิบติังำน เป็นประจ ำ 
 
ตลอดจนบริษัทได้จัดตัง้ฝ่ำยก ำกบัหลกัทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลกัทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ตำมโครงสร้ำง
องค์กร  หน้ำที่ 38 

  
โดยผู้ลงทนุสำมำรถติดต่อได้ผำ่นช่องทำงดังต่อไปนี  ้

 
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ากัด (มหาชน) 
700/737 หมู ่1, ต ำบลพำนทอง อ ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบรีุ 20160 
น ำสง่เลขำนกุำรบริษัท 
 
ir@thaisteelcable.com 
 
 
+66 38 447 200 – 10 หมำยเลขต่อ 401, 122 
 
 
+66 38 185 025 

 

11.3  การบริหารความเส่ียง  
บริษัทก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือก ำกบัดูแลให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร และสนับสนุน
และพัฒนำกำรบริหำรควำมเส่ียงให้มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลอยำ่งต่อเน่ือง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
และเปำ้หมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้สร้ำงมลูค่ำเพ่ิม และควำมมั่นคงให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน โดยคณะกรรมกำร
บริษัทได้จัดตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee - RMC) ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล ติดตำม
กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง และรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงได้พิจำรณำปัจจัยเส่ียงทุกรำยกำรที่มีผลกระทบต่อกำรบรรลุ
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เปำ้หมำยขององค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเฝำ้ระวังควำมเส่ียงที่มีนัยส ำคัญจำกสภำพแวดล้อมที่มีกำรเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลำ และติดตำม ดูแล วิเครำะห์กำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กรทกุด้ำน และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งต่อเน่ือง  
 
นโยบายบริหารความเส่ียง 
กำรบริหำรควำมเส่ียง คือ กระบวนกำรที่ปฏิบติัโดยคณะกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง  และพนักงำนทุกคนในองค์กร เพ่ือ
ช่วยก ำหนดกลยทุธ์และด ำเนินงำน โดยกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงได้รับกำรออกแบบ เพ่ือให้สำมำรถบง่ชีเ้หตุกำรณ์ที่
อำจเกิดขึน้ และมีผลกระทบต่อองค์กร และสำมำรถจัดกำรควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือให้ได้รับควำม
มัน่ใจอยำ่งสมเหตุสมผลในกำรบรรลวุัตถปุระสงค์ที่องค์กรก ำหนดไว้ และมุง่สูก่ำรด ำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน  โดยนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียง มีดังนี ้

1. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Committee : RMC) มีอ ำนำจหน้ำที่สอดส่องดูแลกำรบริหำร
ควำมเส่ียงของบริษัท 

2. ผู้บริหำรและพนักงำนทกุคน มีหน้ำที่รับผิดชอบก ำหนดวัตถปุระสงค์ของฝ่ำย และจัดท ำตำรำงกำรประเมินควำมเส่ียง 
ก ำหนดดัชนีชีว้ัดควำมเส่ียง รวมทัง้จัดท ำรำยงำนที่เก่ียวกบัควำมเส่ียงตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ ยึดถือ
ปฏิบติั ทัง้มีสว่นร่วมพัฒนำกำรบริหำรควำมเส่ียงเพ่ิมโอกำสแหง่ควำมส ำเร็จ และลดผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ต่อกำร
ด ำเนินงำนให้บรรลเุปำ้หมำย 

3. กำรบง่ชีแ้ละควบคุมควำมเส่ียงที่มีผลกระทบต่อวัตถปุระสงค์จะถูกจัดท ำอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้ควำมเส่ียงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของฝ่ำยบริหำร 

4. ควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ และระดับควำมเส่ียงที่ยอมรับได้ของบริษัท ต้องได้รับกำรอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง กอ่นน ำไปใช้ปฏิบติั 

5. เม่ือพนักงำนพบเหน็ หรือรับทรำบควำมเส่ียงที่อำจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรำยงำนควำมเส่ียงนัน้ให้ผู้ที่
เก่ียวข้องรับทรำบทนัที เพ่ือด ำเนินกำรจัดกำรต่อไป 

กำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงนีต้้องปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด และต่อเน่ืองภำยใต้กำรควบคุมดูแลของคณะ
บริหำรควำมเส่ียงของบริษัทโดยวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงอยา่งรอบด้าน ให้ครอบคลมุประเด็นความเส่ียงด้านสงัคม 
ส่ิงแวดล้อม และก าหนดให้มีแผนฉกุเฉินรองรับสถานการณ์ที่อาจกระทบการด าเนินงานของบริษัท 
 
กำรประเมินควำมเส่ียงของบริษัท ก ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงอยำ่งรอบด้ำน โดยให้ครอบคลมุถงึประเด็นด้ำน
ส่ิงแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบำล เช่น กำรปลอ่ยมลพิษ (น ำ้เสียและกล่ิน) ออกไปรบกวนชุมชมรอบข้ำง กำร
เปล่ียนแปลงของสภำพอำกำศกระทนัหนั  แนวโน้มกำรใช้รถยนต์ประเภทพลงังำนทดแทนและอปุกรณ์ระบบอตัโนมติัมำก
ขึน้ท ำให้มีผลกระทบต่อยอดขำย และกำรใช้ชีวิตในสงัคมเปล่ียนแปลงไปจนอำจเกิดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนที่มี
คุณภำพ เป็นต้น โดยปัจจัยเส่ียงดังกลำ่ว บริษัทได้จัดล ำดับควำมเส่ียง ทบทวนระดับควำมเส่ียง และระบแุนวทำง
ตอบสนองควำมเส่ียงเพ่ือลดระดับควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดับที่ยอมรับได้ ได้แก ่ กำรส่ือสำรด้ำนส่ิงแวดล้อมให้ชุมชน
ข้ำงเคียงทรำบ กำรก ำหนดแผนเฝำ้ติดตำมและตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดล้อมประจ ำปี กำรจัดท ำแผนฉกุเฉินรองรับ
เหตุกำรณ์ที่อำจกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยก ำหนดให้มีกำรทบทวน ฝึกซ้อม และสอบทำนกำรรำยงำนผล
กำรฝึกซ้อมแผนฉกุเฉินประจ ำปี กำรหำตลำดใหม ่ กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภณัฑ์ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีแบบใหมเ่พ่ือ
ตอบสนอบควำมต้องกำรของตลำดที่จะเปล่ียนแปลงไป ซึ่งหำกปัจจัยเส่ียงใดที่มีผลประเมินควำมเส่ียงในระดับสงู จะถกู
ก ำหนดให้วัดผลเปำ้หมำย(KPI)กำรจัดกำรควำมเส่ียงดังกลำ่วอยำ่งชัดเจนด้วย
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12. รายการระหว่างกนั                                               

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

1.  บจ.ซมัมิท โอโต บอดี ้อินดสัตรี  
(SAB) 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
- ขำยผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูปประเภทสำยเบรค
หน้ำรถยนต์ 

 
 
 
2)  ลูกหนีก้ำรค้ำ 

-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

1.20 
 
 
 
 
 

0.28 

1.02 
 
 
 
 
 

0.28 

  -เป็นรำยกำรขำยผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติโดย  
เป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับ
อัตรำก ำไ รขั ้นต้นท่ีบ ริษัทไ ด้รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 

 
 -ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจฬุำงกรู โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
96 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของ SAB ส ำหรับหุ้นส่วนท่ี
เหลืออีกร้อยละ 4 นัน้ ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็น
ญำติของทำงกลุ่มจฬุำงกรู 

2) กรรมกำรร่วมกันคือ นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร นำยทวีฉัตร 
จฬุำงกรู และนำยกรกฤช จฬุำงกรู 

2. บจ.ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี 
(SAS) 

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

 
2)  ลูกหนีก้ำรค้ำ 

-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

32.51 
 
 
 
 
 

10.13 

32.51 
 
 
 
 
 

10.13 

 -เป็นรำยกำรขำยผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติโดย
เป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอัตรำท่ีใกล้เคียงกับ
อัตรำก ำไ รขั ้นต้นท่ีบ ริษัทไ ด้รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 

 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจฬุำงกรู โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
97 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของ SAS ส ำหรับหุ้นส่วนท่ี
เหลืออีกร้อยละ 3 นัน้ ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็น
ญำติของทำงกลุ่มจฬุำงกรู 

2) กรรมกำรร่วมกันคือ นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร นำยทวีฉัตร 
จฬุำงกรู และนำยกรกฤช จฬุำงกรู 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

3.  บจ.ซมัมิท โอซูกะ  
แมนแูฟคเจอร่ิง (SOM) 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยชิ น้ ส่ วนเหล็ก เพื่ อน ำไปใช้ในกำร
ป ร ะ ก อ บ ส ำ ย ค วบ คุ ม ร ถย น ต์ แ ล ะ
รถจกัรยำนยนต์ 

 
2)  ลูกหนีก้ำรค้ำ 
      -ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผ ลิตภัณฑ์และ      

บริกำร 

17.57 
 
 
 
 

4.55 

17.57 
 
 
 
 

4.55 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ 
โดยรำคำขำยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอัตรำท่ี
ใกล้เคียงกบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำก
กำรขำยผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อ่ืนท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นคือ กลุ่มจฬุำงกรู โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของ
ทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของ SOM ส ำหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 51 เป็นบุคคลท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 

2) กรรมกำรร่วมกันคือ นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร นำยทวีฉัตร 
จฬุำงกรู และนำยกรกฤช จฬุำงกรู 

4.  บจ.ซมัมิท แหลมฉบัง โอโต 
ซีทแมนแูฟคเจอร่ิง (SLAS) 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยผลิตภณัฑ์ส ำเร็จรูปประเภทสำยปรับ
เบำะท่ีนัง่ส ำหรับรถยนต์ 

 
 
 
 2)  ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 -ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และ  บริกำร 

0.04 
 
 
 
 
 
- 

0.04 
 
 
 
 
 
- 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ 
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติกำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจฬุำงกรู โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
98 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของ  SLAS ส ำหรับหุ้นส่วน
ท่ีเหลืออีกร้อยละ 2 นัน้ ถือครองโดยกลุ่มจงึรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็น
ญำติของทำงกลุ่มจฬุำงกรู 

2) กรรมกำรร่วมกันคือ นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร  นำยทวีฉัตร  
จฬุำงกรู และนำยกรกฤช จฬุำงกรู 



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

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

5.  บจ.คอมพลีท โอโตพำร์ท  
(CAPCO) 

1) ค่ำซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ซือ้ชิน้ ส่วนพลำสติก เหล็ก สังกะสี  เพื่ อ
น ำมำใช้ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และจกัรยำนยนต์ 

 
 
 
2)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
     -ยอดคงค้ำงจำกกำรซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
 
 
3)  เจ้ำหนีสิ้นทรัพย์ 

     -ยอดคงค้ำงจำกกำรซือ้แม่พิมพ์ 
 
4)  ซือ้สินทรัพย์ 
        -ซือ้แม่พิมพ์เพื่อผลิตชิน้ส่วน 

24.52 
 
 
 
 
 
 

8.08 
 
 
 

0.06 
 
 

3.35 

24.52 
 
 
 
 
 
 

8.08 
 
 
 

0.06 
 
 

3.35 

-เป็นรำยกำรซือ้ผ ลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ
เช่นเดียวกบักำรซือ้จำกคู่ค้ำรำยอ่ืน โดยท ำกำร
คิด รำ คำตำมรำคำตล ำด  แล ะไ ด้ท ำกำ ร
เปรียบเทียบรำคำกบัผู้ ขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร
รำยอ่ืนท่ีมีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจำรณำเลือก 
ผู้ ท่ีเสนอรำคำต ่ำสุด 
 
-ระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อทำงกำรค้ ำท่ีได้ รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 

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

2) กรรมกำรร่วมกันคือ นำยสรรเส ริญ จุฬำงกูร นำยทวีฉัตร  
จฬุำงกรู และนำยสริศ พฒันะเมลือง 



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

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

6.  บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอร่ิง (CAR) 

 

1) ค่ำซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ซือ้ชิน้ส่วนยำง เพื่อน ำมำใช้ในกำร ประกอบ
สำยควบคมุรถยนต์และจกัรยำนยนต์ 

 
 
 
2)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
 
3) เจ้ำหนีสิ้นทรัพย์ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรซือ้แม่พิมพ์ 
 
 
4) ซือ้สินทรัพย์ 
-ซือ้แม่พิมพ์เพื่อผลิตชิน้ส่วน 

47.90 
 
 
 
 
 

9.41 
 

- 
 
 

 

3.35 

 

47.90 
 
 
 
 
 

9.41 
 

- 
 
 

 

3.35 

-เป็นรำยกำรซือ้ผ ลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ
เช่นเดียวกบักำรซือ้จำกคู่ค้ำรำยอ่ืน โดยท ำกำร
เปรียบเทียบรำคำกบัผู้ ขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร   
รำยอ่ืนท่ีมีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจำรณำเลือก   
ผู้ ท่ีเสนอรำคำต ่ำสุด 
 
-ระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อทำงกำรค้ำท่ีได้ รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
-ระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อทำงกำรค้ำท่ีได้ รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 
- เป็นรำยกำรสั่งท ำแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิน้ส่วนซึ่ง
เกิดขึน้เช่นเดียวกบัคู่ค้ำรำยอ่ืน 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจฬุำงกรู และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกนัในสัดส่วนร้อยละ 88 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระ
แล้วของ CAR ส ำหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 12 นัน้เป็น
บุคคลท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 

2) กรรมกำรร่วมกันคือ นำยสรรเส ริญ จุฬำงกูร นำยทวีฉัตร  
จฬุำงกรู นำยชทูอง พฒันะเมลือง นำยกรกฤช จุฬำงกูร และ
นำยสริศ  พฒันะเมลือง 



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

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

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

1) รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
     -ขำยผ ลิตภัณฑ์ส ำ เ ร็จ รูปประเภทสำย      

ปรับเบำะท่ีนัง่ส ำหรับรถยนต์ 
 
 
 
2) ลูกหนีก้ำรค้ำ 
    -ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

2.07 
 
 
 
 
 

0.77 

2.07 
 
 
 
 
 

0.77 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ 
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้ กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติกำรค้ำทัว่ไป 
 
 
 

1) ผู้ ถือหุ้นคือ กลุ่มจฬุำงกรู โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 43 ของ
ทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของ JSI ส ำหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 57 เป็นบุคคลท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 

2) กรรมกำรร่วมกนัคือ นำยสรรเสริญ จฬุำงกรู 

8.  บจ.ซมัมิท แอนเซ่ ออโตพำร์ท 
(SAA) 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยชิ น้ ส่ ว นเหล็ก เพื่ อน ำไป ใช้ในกำ ร
ป ร ะ ก อ บ ส ำ ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
จกัรยำนยนต์ 

 
 
2) ลูกหนีก้ำรค้ำ 
    -ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผ ลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

30.55 
 
 
 
 
 

5.64 

30.55 
 
 
 
 
 

5.64 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ 
โดยรำคำขำยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอัตรำท่ี
ใกล้เคียงกบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำก
กำรขำยผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อ่ืนท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจฬุำงกรู โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน
ร้อยละ 25 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระเเล้วของ SAA ส ำหรับ
หุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 75 เป็นบุคคลท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้อง
กบับริษัท 

2) กรรมกำรร่วมกนัคือ นำยสรรเสริญ จฬุำงกูร และนำยกรกฤช 
จฬุำงกรู 



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

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

9.  บจ.ไทยซมัมิท โอโตเทค 
(SATC) 

1)  ค่ำซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
- ซือ้ชิน้ส่วนเหล็กขึน้รูป เพื่อน ำมำใช้ในกำร
ประกอบสำยควบคมุรถยนต์ 

 
 
 
2)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 

0.03 
 

 

 

- 

0.03 
 

 

 

- 

-เป็นรำยกำรซือ้ผ ลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ
เช่นเดียวกบักำรซือ้จำกคู่ค้ำรำยอ่ืน  โดยท ำกำร
เปรียบเทียบรำคำกบัผู้ ขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร
รำยอ่ืนท่ีมีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจำรณำเลือก
ผู้ ท่ีเสนอรำคำต ่ำสุด 
 
-ระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อทำงกำรค้ำท่ีได้ รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 
100 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของ TAI 

2) กรรมกำรร่วมกันคือ นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร นำยทวีฉัตร 
จฬุำงกรู และนำยกรกฤช จฬุำงกรู 



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

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

10. บจ. ซมัมิท ชโูกก ุเซอิร่ำ 
(SCS) 

1)  ค่ำซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ซือ้ชิน้ส่วนและวตัถุดิบ เพื่อน ำมำใช้ในกำร
ป ร ะ ก อบ ส ำ ยค ว บ คุ ม ร ถ ย นต์  แ ล ะ
สำยควบคมุรถจกัรยำนยนต์ 
 
 
 
 
 

2)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
 
 

3) เจ้ำหนีสิ้นทรัพย์ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรซือ้แม่พิมพ์ 
 
 

4) ซือ้สินทรัพย์ 
-ซือ้แม่พิมพ์เพื่อผลิตชิน้ส่วน 

18.41 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.25 
 
 
 

0.25 
 
 
 

0.33 

18.41 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.25 
 
 
 

0.25 
 
 
 

0.33 

-เป็นรำยกำรซื อ้ผ ลิตภัณฑ์ดังกล่ำว เป็นชิ น้
ส่วนประกอบท่ีไม่สำมำรถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมำณกำรผลิตไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่
สำมำรถจดัหำวตัถดุิบจำกแหล่งภำยในประเทศ
ไทยได้ ทัง้นี ้หำกเป็นกรณีท่ีมีผู้ ขำยผลิตภัณฑ์
รำยอ่ืนในประเทศไทยด้วย บริ ษัทได้ท ำกำร
เปรียบเทียบรำคำ แล้วพิจำรณำเลือกผู้ ท่ีเสนอ
รำคำต ่ำสุด 
 
-ระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อทำงกำรค้ำท่ีได้ รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 
-ระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อทำงกำรค้ำท่ีได้ รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 
- เป็นรำยกำรสั่งท ำแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิน้ส่วนซึ่ง
เกิดขึน้เช่นเดียวกบัคู่ค้ำรำยอ่ืน 
 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ กลุ่มจฬุำงกรู และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกนัในสัดส่วนร้อยละ 54 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระ
แล้วของบริษัท ส ำหรับหุ้นส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 46 เป็นบุคคล
ท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 

2) กรรมกำรร่วมกันคือ นำยสรรเสริญ จุฬำงกูร นำยทวีฉัตร 
จฬุำงกรู และนำยสริศ พฒันะเมลือง 



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

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชัน่  (HI-LEX 
Corporation)  

1) รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
 -ขำยผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปประเภทสำยปรับ    
เบำะท่ีนัง่ สำยเบรคและสำยคันเร่งส ำหรับ    
รถยนต์ 

 
 
2)  ลูกหนีก้ำรค้ำ 
    -ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
 
3) ค่ำซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
 -ซือ้ชิน้ส่วนและวตัถุดิบ เพื่อน ำมำใช้ในกำร
ประกอบสำยควบคมุรถยนต์ และสำยควบคมุ
รถจกัรยำนยนต์ 

 
 

 

8.02 
 
 
 
 
 

0.94 
 

 
258.91 

8.02 
 
 
 
 
 

0.94 
 

 
258.91 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ 
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 
 
-เป็นรำยกำรซื อ้ผ ลิตภัณฑ์ดังกล่ำว เป็นชิ น้
ส่วนประกอบท่ีไม่สำมำรถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมำณกำรผลิตไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่
สำมำรถจดัหำวตัถดุิบจำกแหล่งภำยในประเทศ
ไทยได้ ทัง้นี ้หำกเป็นกรณีท่ีมีผู้ ขำยผลิตภัณฑ์
รำยอ่ืนในประเทศไทยด้วย บริ ษัทได้ท ำกำร
เปรียบเทียบรำคำ แล้วพิจำรณำเลือกผู้ ท่ีเสนอ
รำคำต ่ำสุด 

1) HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจดทะเบียนท่ี
ช ำระแล้วของบริษัท 

2) โดยนำยมำกำโต เทรำอุรำ ซึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร 
และยงัด ำรงต ำเเหน่งเป็นกรรมกำรท่ำนหนึง่ของบริษัท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

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

 

4) ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน 
-ค่ำธรรมเนียมจำกกำรรับควำมช่วยเหลือทำง
เทคนิคส ำหรับกำรผลิตสำยควบคุมรถยนต์  
รถจกัรยำนยนต์ เเละชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ำต่ำงรถยนต์  
 

5)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 

 
 
6)  เจ้ำหนีอ่ื้น 

-ค่ำธรรมเนียมจำกกำรรับควำมช่วยเหลือทำง
เทคนิคส ำหรับกำรผลิตสำยควบคุมรถยนต์  
รถจกัรยำนยนต์ เเละชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ำต่ำงรถยนต์ เเบบใช้สำยเคเบิลควบคุม
ทัง้หมด 

34.89 
 
 
 
 
 

49.48 
 

 
 

6.74 
  
 

34.89 
 
 
 
 
 

49.48 
 

 
 

6.74 
 
 

-เป็นไปตำมอตัรำและเง่ือนไขตำมท่ีก ำหนดใน
สัญญำ ซึง่ใกล้เคียงกันกับอัตรำและเง่ือนไขใน
สัญญำประเภทเดียวกันท่ีกระท ำกับบุคคลอ่ืนท่ี
ไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
 
-ระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อทำงกำรค้ำท่ีได้ รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อส ำหรับกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมเป็นไปตำมเง่ือนไขในสัญญำ ซึง่อยู่
ในเกณฑ์เดียวกนักับเง่ือนไขในสัญญำประเภท
เดียวกันท่ีบริษัทท ำกับบุคคล อ่ืนท่ีไม่มีควำม
เก่ียวข้องกบับริษัท 

1) HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจดทะเบียนท่ี
ช ำระแล้วของบริษัท 

2) โดยนำยมำกำโต เทรำอุรำ ซึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร 
และยงัด ำรงต ำเเหน่งเป็นกรรมกำรท่ำนหนึง่ของบริษัท 



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

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

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

 

7) ค่ำซือ้สินทรัพย์ 
-ซือ้สินทรัพย์ เพื่อน ำมำใช้ในกำรประกอบ
สำยค วบ คุม รถยนต์  แล ะส ำยควบคุม
รถจกัรยำนยนต์ 
 

8) รำยได้ค่ำเคลมผลิตภณัฑ์ 
-รำยไ ด้จำกกำรเคลมผ ลิตภัณฑ์ส ำเ ร็จ รูป
ประเภทสำยปรับ เบำะท่ีนั่ง สำยเบรคและ
สำยคนัเร่งส ำหรับรถยนต์ 

- 
 
 
 
 

0.12 
 
 

- 
 
 
 
 

0.12 
 
 

-เป็นรำยกำรซือ้สินทรัพย์ ท่ีไม่สำมำรถผลิตใน
ประเทศไทยได้ หรือไม่สำมำรถจัดหำจำกแหล่ง
ภำยในประเทศไทยได้  
 
 
-เป็นรำยกำรจำกกำรเคลมผลิตภณัฑ์ 

1) HI-LEX เป็นผู้ ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทนุจดทะเบียนท่ี
ช ำระแล้วของบริษัท 

2) โดยนำยมำกำโต เทรำอุรำ ซึ่งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร 
และยงัด ำรงต ำเเหน่งเป็นกรรมกำรท่ำนหนึง่ของบริษัท 

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

1) รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยชิน้ส่วนเหล็กและยำง เพื่อน ำไปใช้ใน
กำรประกอบสำยควบคมุรถจกัรยำนยนต์ 

 
 
 
2)  ลูกหนีก้ำรค้ำ 

-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผ ลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

12.82 
 
 
 
 
 

1.17 

12.82 
 
 
 
 
 

1.17 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ 
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
6 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว 

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

3) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 



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

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

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

3)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 

 
 

4)  ค่ำซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ซือ้ชิน้ส่วนและวตัถุดิบ เพื่อน ำมำใช้ในกำร
ประกอบสำยควบคมุรถยนต์ และสำยควบคมุ
รถจกัรยำนยนต์ 

 
 
 
 

10.63 
 
 

 
72.55 

  
 
 

10.63 
 
 

 
72.55 

 
 
 

- ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำท่ีได้รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 

-เป็นรำยกำรซื อ้ผ ลิตภัณฑ์ดังกล่ำว เป็นชิ น้
ส่วนประกอบท่ีไม่สำมำรถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมำณกำรผลิตไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่
สำมำรถจดัหำวตัถดุิบจำกแหล่งภำยในประเทศ
ไทยได้ ทัง้นี ้หำกเป็นกรณีท่ีมีผู้ ขำยผลิตภัณฑ์
รำยอ่ืนในประเทศไทยด้วย บริ ษัทได้ท ำกำร
เปรียบเทียบรำคำ แล้วพิจำรณำเลือกผู้ ท่ีเสนอ
รำคำต ่ำสุด 

1) เป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 
6 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว 

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

3) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 

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

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยชิน้ส่วนเหล็ก ยำง และทองเหลือง เพื่อ
น ำไปใช้ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจกัรยำนยนต์ รวมทัง้ชุดควบคุมรำง
หน้ำต่ำงรถยนต์ 
 

2)  ลูกหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผ ลิตภัณฑ์และ        
บริกำร 

70.02 
 
 
 

 
 

12.03 

70.02 
 
 
 

 
 

12.03 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ 
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 

-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจด
ทะเบียนท่ีช ำระแล้วของอำร์มสตรอง ออโต พำร์ทส์  



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

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

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

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยชิน้ส่วนเหล็ก เพื่อน ำไปใช้ในกำรประกอบ

สำยควบคมุรถยนต์และจกัรยำนยนต์ 
 
 
 
2)  ลูกหนีก้ำรค้ำ 

-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผ ลิตภัณฑ์และ      
บริกำร 

 
3) ค่ำซือ้สินค้ำและบริกำร 

-ซือ้ชิน้ส่วนและวัตถุดิบ เพื่อน ำมำใช้ในกำร
ประกอบสำยควบคมุรถยนต์ และสำยควบคุม
รถจกัรยำนยนต์ 

4.33 
 
 
 
 
 
 

0.83 
 
 
 
- 

4.33 
 
 
 
 
 
 

0.83 
 
 
 
- 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ 
โดยรำคำขำยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอัตรำท่ี
ใกล้เคียงกบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำก
กำรขำยผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อ่ืนท่ีไม่มีควำมเก่ียวข้องกบับริษัท  
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 
 
 
-เป็นรำยกำรซื อ้ผ ลิตภัณฑ์ดังกล่ำว เป็นชิ น้
ส่วนประกอบท่ีไม่สำมำรถผลิตในประเทศไทยได้ 
หรือปริมำณกำรผลิตไม่คุ้มท่ีจะผลิตเอง หรือไม่
สำมำรถจดัหำวตัถดุิบจำกแหล่งภำยในประเทศ
ไทยได้ 

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

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 



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

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

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

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยชิน้ส่วนเหล็กและยำง เพื่อน ำไปใช้ใน
กำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์ และชุด
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 
 
 

2)  ลูกหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ      
บริกำร 
 

3) ค่ำซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
     -ซือ้ชิน้ ส่วนเหล็กประเภทสำยเกียร์  เพื่ อ      

น ำมำใช้ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์ 
และรถจกัรยำนยนต์  

 
 
4)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

-ยอดคงค้ำงจำกกำรซื อ้ผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

0.03 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

0.15 
 
 
 
 
 
- 

0.03 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

0.15 
 
 
 
 
 
- 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ 
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทไ ด้รัจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหนีก้ำรค้ำทัว่ไป  
 
 
-เป็นรำยกำรซือ้ผ ลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ
เช่นเดียวกบักำรซือ้จำกคู่ค้ำรำยอ่ืน โดยท ำกำร
เทียบรำคำกบัผู้ ขำยผลิตภณัฑ์และบริกำรรำยอ่ืน
ในประเทศ (หำกมี) แล้วพิจำรณำเลือกผู้ ท่ีเสนอ
รำคำต ่ำสุด 
 
-ระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อทำงกำรค้ำท่ีได้ รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100  ของทุน
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของไฮเล็กซ์อินเดีย ไพรเวท-ลิมิเต็ด 

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 



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

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

16. บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) (TSK 
Korea) 

 1) ค่ำซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
 -ซื อ้ชิ ้น ส่ ว นเห ล็กป ระเภทส ำยเ กียร์  เพื่ อ      

น ำมำใช้ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์ 
และรถจกัรยำนยนต์ 

 
 
2)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

-ยอดคงค้ำงจำกกำรซื อ้ผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

 
3)  ซือ้สินทรัพย์ 

- ซือ้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพื่ อผลิตสำย 
Inner 

10.27 
 
 
 

 
 

2.23 
 
 

 
- 

10.27 
 
 
 
 

 
2.23 

 
 

 
- 

-เป็นรำยกำรซือ้ผ ลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ
เช่นเดียวกบักำรซือ้จำกคู่ค้ำรำยอ่ืน โดยท ำกำร
เทียบรำคำกบัผู้ ขำยผลิตภณัฑ์และบริกำรรำยอ่ืน
ในประเทศ (หำกมี) แล้วพิจำรณำเลือกผู้ ท่ีเสนอ
รำคำต ่ำสุด 
 
-ระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อทำงกำรค้ำท่ีได้ รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 
-เป็นรำยกำรซือ้สินทรัพย์ ท่ีไม่สำมำรถผลิตใน
ประเทศไทยได้ หรือไม่สำมำรถจัดหำจำกแหล่ง
ภำยในประเทศไทยได้  

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

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 



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

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

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

 

1)  ค่ำซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
 -ซื อ้ชิ ้น ส่ วน เห ล็กปร ะเภทสำยเ กีย ร์  เพื่ อ      

น ำมำใช้ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์ 
และรถจกัรยำนยนต์ 

 
 

2)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกค่ำพัฒนำผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 
 

3)  ลูกหนีอ่ื้น 
-ยอดเคลมค่ำใช้จ่ำยน ำเข้ำค่ำภำษีอำกร 

0.68 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

0.68 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 

-เป็นรำยกำรซือ้ผ ลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ
เช่นเดียวกบักำรซือ้จำกคู่ค้ำรำยอ่ืน โดยท ำกำร
เทียบรำคำกบัผู้ ขำยผลิตภณัฑ์และบริกำรรำยอ่ืน
ในประเทศ (หำกมี) แล้วพิจำรณำเลือกผู้ ท่ีเสนอ
รำคำต ่ำสุด 
 

-ระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อทำงกำรค้ำท่ีได้ รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 

-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

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

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 
 
 
 

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

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยชิน้ส่วนเหล็กและยำง เพื่อน ำไปใช้ในกำร

ประกอบสำยควบคมุรถยนต์ และชดุควบคมุ
รำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

 
 

2) ลูกหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และ 
บริกำร 

- 
 
 
 

 

 
- 

- 
 
 
 
 

 
- 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ 
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 

-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

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

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

 

- 146 - 
 

บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

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

1)  ค่ำซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ซือ้ชิ น้ส่ วนเหล็กประเภทสำยเกียร์ เพื่ อ
น ำมำใช้ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจกัรยำนยนต์   

- - -เป็นรำยกำรซือ้ผ ลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ
เช่นเดียวกบักำรซือ้จำกคู่ค้ำรำยอ่ืน โดยท ำกำร
เทียบรำคำกบัผู้ ขำยผลิตภณัฑ์และบริกำรรำยอ่ืน
ในประเทศ (หำกมี) แล้วพิจำรณำเลือกผู้ ท่ีเสนอ
รำคำต ่ำสุด 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 63 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม  

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 
 

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

 
 
 
 

1) เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
- ยอดคงค้ำงจำกค่ำซ่อมแซม 
 
2) ซือ้สินค้ำ 

-ซือ้ชิน้ส่วนเพื่อมำใช้กบัเคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 

0.03 
 
 
 

1.47 

0.03 
 
 
 

1.47 

-ระยะเวลำกำรให้สินเชื่ อทำงกำรค้ำท่ีได้ รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 
 
-เ ป็นรำยกำรซื อ้ สิ นค้ำเพื่ อน ำมำ ซ่อมแซม
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของไฮเล็กซ์ อเมริกำ  

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 
 

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

1)  ค่ำซือ้ผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ซือ้ชิ น้ส่ วนเหล็กประเภทสำยเกียร์ เพื่ อ
น ำมำใช้ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจกัรยำนยนต์   
 

2)  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรซื อ้ผลิตภัณฑ์และ
บริกำร 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

-เป็นรำยกำรซือ้ผ ลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ
เช่นเดียวกบักำรซือ้จำกคู่ค้ำรำยอ่ืน โดยท ำกำร
เทียบรำคำกบัผู้ ขำยผลิตภณัฑ์และบริกำรรำยอ่ืน
ในประเทศ (หำกมี) แล้วพิจำรณำเลือกผู้ ท่ีเสนอ
รำคำต ่ำสุด 
 

- ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำร ค้ำท่ีได้รับ
เป็นไปตำมเกณฑ์ปกติท่ีได้รับจำกเจ้ำหนีก้ำรค้ำ
ทัว่ไป 

1)   ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 63 ของทนุ     
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล เคเบิล 
ซิสเต็ม  

2)   กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 

- 
 
 
 
 
 

0.26 
 
 
 
 
 
 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ โดย
เป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียงกับอัตรำ
ก ำไ รขั ้น ต้นท่ีบ ริษัทได้รัจำกกำรขำยผ ลิตภัณฑ์
ประเภทเดียว กัน ให้กับบุคค ล อ่ืนท่ีไ ม่มีควำม
เก่ียวข้องกบับริษัท 

1)     ผู้ ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อย
ละ 100 ของทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของบจ.
ไฮเล็กซ์แมคซิกำนำ 

2)     กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

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

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-ขำยชิน้ ส่ วนเหล็กประเภทสำยเร่ ง เพื่ อ
น ำไปใช้ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์ 
และรถจกัรยำนยนต์ 

 
 
2) ลูกหนีก้ำรค้ำ 

-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผ ลิตภัณฑ์และ 
บริกำร 

10.72 
 
 
 
 

 
3.55 

10.72 
 
 
 

 
 

3.55 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ 
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทไ ด้รัจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 
-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์แมคซิกำนำ 

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 

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

 
 
 
 
 
 

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-    ขำยชิน้ส่วนเหล็กและยำง เพื่อน ำไปใช้ใน

กำรประกอบสำยควบคมุรถยนต์ และชดุ
ควบคมุรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

 
 

2) ลูกหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และ บริกำร 

1.82 
 
 
 
 
 

0.40 

1.82 
 
 
 
 
 

0.40 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ 
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทได้รับจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 

-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์เคเบิลซิสเต็ม 

2)  กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 
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บริษัทท่ีเก่ียวข้อง  ลักษณะรายการ 

ขนาดรายการ 
ระหว่างกัน 
(ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 
ในการเข้าท ารายการ 

ความสัมพันธ์กับบริษัท 

2561 2562 

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

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-   ขำยชิน้ส่วนเหล็กประเภทสำยเร่ง เพื่น ำไปใช้

ในกำรประกอบสำยควบคมุรถยนต์ และ
รถจกัรยำนยนต์ 

 

2) ลูกหนีก้ำรค้ำ 
-  ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผ ลิตภัณฑ์และ 

บริกำร 

0.76 
 
 
 
 
 

      
 

0.27 

0.76 
 
 
 
 
 

      
 

0.27 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ 
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทไ ด้รัจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 

-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
จดทะเบียนท่ีช ำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์ โด บรำซิล 
2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 

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

1)  รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และบริกำร 
-   ขำยชิน้ส่วนเหล็กประเภทสำยเร่ง เพื่อน ำไป

ในกำรประกอบสำยควบคมุรถยนต์ และ

รถจกัรยำนยนต์ 

2) ลูกหนีก้ำรค้ำ 
-ยอดคงค้ำงจำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และ บริกำร 

- 
 

 
 
 
 
- 

- 
 
 

 
 
 
 
 

- 

-เป็นรำยกำรขำยผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดขึน้ตำมปกติ 
โดยเป็นรำคำท่ีให้ก ำไรขัน้ต้นในอตัรำท่ีใกล้เคียง
กับอัตรำก ำไรขัน้ต้นท่ีบริษัทไ ด้รัจำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนั ให้กบับุคคลอ่ืนท่ีไม่มี
ควำมเก่ียวข้องกบับริษัท 
 

-ก ำหนดระยะเวลำกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำตำม
เกณฑ์ปกติท่ีให้แก่ลูกหนีก้ำรค้ำทัว่ไป 

1) ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจด
ทะเบียนท่ีช ำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์ รัส 

2) กรรมกำรร่วมกนัคือนำยมำกำโต เทรำอรุำ 

หมายเหตุ : สามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท (https://www.thaisteelcable.com/th/แบบ56) 
 

https://www.thaisteelcable.com/th/แบบ56
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12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัตำมข้อ (12.1) แล้วมีควำมเหน็ว่ำรำยกำรซือ้ขำยผลิตภัณฑ์ 
และบริกำรรวมถงึรำยกำรซือ้สินทรัพย์ระหว่ำงกนั เป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ตำมปกติของบริษัท และเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล 
และจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกลำ่วบริษัทได้พิจำรณำถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส ำคัญ โดยเง่ือนไขต่ำงๆ ของรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้จะถูกก ำหนดให้เป็นไปตำมเง่ือนไข
กำรค้ำทัว่ไป และรำคำเป็นไปตำมกลไกกำรแข่งขัน หรือเป็นรำคำที่มีควำมสมเหตุสมผล  และมีเง่ือนไขไม่แตกต่ำงจำก
กำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก (Fair and at arm's length) 

 
12.3 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

บริษัทมีขัน้ตอนกำรอนมุติักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั คือ รำยกำรระหว่ำงกนัต้องอยูบ่นพืน้ฐำนของควำมจ ำเป็น มีควำม
สมเหตุสมผล และยดึแนวทำงปฏิบติัเช่นเดียวกบักำรท ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอก กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท 
หรือบริษัทร่วมกบับคุคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีสว่นได้สว่นเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมจ ำเป็นในกำรเข้ำท ำรำยกำรและควำม เหมำะสม
ทำงด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ๆ โดยพิจำรณำเง่ือนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม 
และมีกำรเปรียบเทียบกบัรำคำของบคุคลภำยนอกหรือรำคำตลำด และในกรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญ  
บริษัทจะจัดให้ผำ่นกำรอนมุติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท รวมทัง้กำรประชุมผู้ ถือหุ้นตำมแต่
กรณี   
 

ทัง้นีห้ำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไมมี่ควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้
ผู้ เ ช่ียวชำญอิสระ เป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี โดยกรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในรำยกำรดังกลำ่ว อีกทัง้จะมีกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทำน
โดยผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

ในอนำคตบริษัทอำจมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมทัง้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี เร่ืองกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคล หรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกนั ซึ่งก ำหนดโดยสภำ
วิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ์ รวมถงึกำรปฏิบติัตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรที่เ ก่ียวโยง
กนั และกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป   กรณีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกิดขึน้เป็นปกติ เช่น กำรจ้ำงผลิตชิน้งำน กำรซือ้
ผลิตภณัฑ์และวัตถดิุบ และกำรขำยผลิตภณัฑ์ เป็นรำยกำรที่เกิดขึน้ต่อเน่ืองในอนำคต บริษัทได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทำงในกำรปฏิบติัให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรค้ำโดยทั่วไป โดยอ้ำงอิงกับรำคำและเง่ือนไขที่เหมำะสม ให้มีควำม
ยติุธรรม สมเหตุสมผล และสำมำรถเปรียบเทียบกับรำคำตลำดที่ใช้กับลูกค้ำทั่วไป รวมทัง้สำมำรถตรวจสอบได้ตำม
หลกัเกณฑ์ของรำยกำรที่เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรที่เกิดขึน้เป็นปกติ และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบ
กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัโดยว่ำจ้ำงผู้เช่ียวชำญกำรตรวจสอบภำยในมำด ำเนินกำรตรวจสอบว่ำ ได้ปฏิบัติตำมระเบียบ
ของบริษัท และเป็นไปตำมข้อบงัคับของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
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อยำ่งไรกต็ำม หำกมีกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัที่ไมเ่ข้ำข่ำยรำยกำรที่เกิดขึน้เป็นปกติดังกลำ่วข้ำงต้น บริษัทจะปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคับ ค ำสัง่ หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย รวมถงึกำรปฏิบติัตำมข้อก ำหนดเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั และกำรได้มำหรือจ ำหน่ ำยไป
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และได้รับกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นีห้ำกมีรำยกำรระหว่ำงกันเกิดขึน้กับบุคคลที่
เก่ียวข้องมีสว่นได้สว่นเสีย หรืออำจมีควำมขัดแ ย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้
ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมช ำนำญในกำร
พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้มีบคุคลที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน
ท่ีมีควำมเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ควำมเหน็เก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนั โดยควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือบคุคลที่
มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ จะถกูน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินของคณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพ่ือให้มี
ควำมมัน่ใจว่ำกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกลำ่วจะไมเ่ป็นกำรโยกย้ำย หรือถำ่ยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท แต่เป็นกำรท ำรำยกำรที่บริษัทได้ค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผู้ถือหุ้นทกุรำย 
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ส่วนที่ 3  
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน  

 
13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั                                  

13.1 รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
  คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบงบทำงกำรเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) และข้อมูลทำง

กำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดังกลำ่วจัดท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีที่เหมำะสมและถือปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอยำ่งระมดัระวังอยำ่งดีที่สุด
ในกำรจัดท ำ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคัญอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

 
  คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรบนัทกึข้อมลูทำงบญัชีมีควำม

ถกูต้อง ครบถ้วน โดยงบกำรเงินของบริษัทได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัดใน
กำรตรวจสอบนัน้ทำงคณะกรรมกำรบริษัทได้สนับสนนุข้อมลูและเอกสำรต่ำงๆ เพ่ือให้ผู้สอบบญัชีสำมำรถตรวจสอบ
และแสดงควำมคิดเหน็ได้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี โดยควำมเหน็ของผู้สอบบญัชีได้ปรำกฏในรำยงำนของผู้สอบ
บญัชีที่แสดงไว้ในรำยงำนประจ ำปีแล้ว 

 
  ในกำรนีบ้ริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่หรือลูกจ้ำง

บริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบเก่ียวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในและควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ซึ่งปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบ 

 
  คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเหน็ว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพอใจและสำมำรถ

สร้ำงควำมเช่ือมัน่อยำ่งมีเหตุผลว่ำงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 มีควำมเช่ือถือได้ 
โดยได้ปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป และปฏิบติัถกูต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
  

                          
 
 

 (นำยสริศ พัฒนะเมลือง)       (นำยสรรเสริญ จุฬำงกรู) 
กรรมกำรผู้จัดกำร                                 ประธำนกรรมกำร 
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13.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 
 งบกำรเงินของบริษัทปี 2560-2562 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำตของ บริษัท สหกำรสอบบัญชี จ ำกัด และ ปี 

2557-2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญำตของ บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ซึ่งได้แสดงควำมเห็นและ
รำยงำนกำรตรวจสอบดังนี ้

 

งบการเงนิปี 2560 ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2560 ผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเหน็อยำ่งไมมี่เง่ือนไข  
งบการเงนิปี 2561 ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2561 ผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเหน็อยำ่งไมมี่เง่ือนไข 
งบการเงนิปี 2562 ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562 ผู้สอบบญัชีได้แสดงควำมเหน็อยำ่งไมมี่เง่ือนไข 

 
13.3 งบการเงนิ 

งบก าไรขาดทุน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
รำยได้จำกกำรขำย 2,906 100 3,107 100 3,046 100 

ต้นทนุขำย 2,385 82 2,509 81 2,490 82 
ก าไรขัน้ต้น 521 18 598 19 556 18 
ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร 350 12 358 12 347 11 
รำยได้อื่น 33 1 33 1 26 1 
ก าไรจากการด าเนินงาน 204 7 273 9 234 8 
ดอกเบีย้จ่ำย 15 1 10 0 1 0 
ภำษีเงินได้ 13 0 12 0 13 0 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรตำมหลกั  0 0 5 0 0 0 
คณิตศำสตร์ประกนัภยั***       

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 176 6 246 8 220 7 

*** ผลต่ำงจำกกำรค ำนวณผลประโยชน์พนกังำนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกนัภยัของปี 2560 - 2562 จำกกำรประมำณกำรและเกิดขึน้จริง 
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งบดุล 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 
สนิทรัพย์หมุนเวียน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 576 21 322 13 443 19 
เงินลงทนุชั่วครำว 202 7 176 7 5 0 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น - กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 35 1 41 2 32 1 
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น - ทัว่ไป 515 19 503 20 448 19 
สินค้ำคงเหลือ 211 7 246 10 191 14 
อื่นๆ 26 1 30 1 38 2 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 1,565 56 1,319 53 1,157 49 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 26 1 26 1 26 1 
ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ - สทุธิ 1,167 42 1,116 45 1,126 48 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 24 1 27 1 33 1 

รวมสนิทรัพย์ 2,782 100 2,487 100 2,341 100 

หนีส้นิหมุนเวียน       
เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 300 11 0 0 0 0 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรที่เก่ียวข้องกนั 72 3 84 3 74 3 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ – กิจกำรอื่น 351 13 399 16 339 14 
เจ้ำหนีจ้ำกกำรซือ้สินทรัพย์ 12 0 11 0 10 0 
 เจ้ำหนีเ้ช่ำซือ้สินทรัพย์ที่ถงึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 5 0 4 0 2 0 
 เงินกู้ยืมระยะยำวที่ถงึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 65 2 49 2 0 0 
เจ้ำหนีอ้ื่น 33 1 41 2 35 1 
ค่ำใช้จำ่ยค้ำงจ่ำย 131 5 127 5 147 6 
หนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 12 0 12 1 15 1 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 981 35 727 29 622 27 
ภำระผกูพันผลประโยชน์พนักงำน 50 2 54 0 67 3 
 เจ้ำหนีเ้ช่ำซือ้สินทรัพย์ 6 0 2 0 1 0 
 เงินกู้ยืมระยะยำว 48 2 0 2 0 0 
  ประมำณกำรหนีสิ้น 12 0 20 1 6 0 
  หนีสิ้นไมห่มนุเวียนอื่น 0 0 0 0 0 0 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 116 4 76 3 74 3 
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หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกระแสเงนิสด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน    

ก ำไรสทุธิกอ่นภำษีเงินได้ 189 263 233 

 รำยกำรปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก ำไรสทุธิเป็นเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน    

ค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพย์ 140 131 120 

 ค่ำเส่ือมรำคำอสงัหำริมทรัพย์ 2 2 2 

ตัดจ ำหนำ่ยสินทรัพย์ไมมี่ตัวตน 8 7 7 

กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมลูค่ำสทุธิที่จะได้รับ 4 4 (2) 

หนีส้งสยัจะสญู 0 0 0 

 (ก ำไร)/ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (1) (4) (0) 

ขำดทนุจำกกำรเลิกใช้สินทรัพย์ 0 0 0 

 ภำระผกูพันผลประโยชน์พนักงำน 5 1 21 

ประมำณกำรหนีสิ้น 0 10 2 

 (ก ำไร)/ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 0 (1) (1) 

    เงินปันผลรับ 
 ดอกเบีย้รับ 

(4) 
(4) 

(2) 
(4) 

(0) 
(2) 

 ค่ำใช้จำ่ยดอกเบีย้ 15 10 1 

 
 
 

งบดุล (ต่อ) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

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

      

 - หุ้นสำมญั 259,800,000 หุ้น (มลูค่ำหุ้นละ 1 บำท) 260 9 260 10 260 11 
เงินรับลว่งหน้ำค่ำหุ้นสำมญั       
สว่นเกินกว่ำมลูค่ำหุ้นสำมญั 465 17 465 19 465 20 
ก ำไรสะสมจัดสรรแล้ว        
- ส ำรองตำมกฎหมำย 27 1 27 1 27 1 
ก ำไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จัดสรร 933 34 937 38 893 38 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของเจ้ำของ 0 0 -5 0 0 0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,685 61 1,684 68 1,644 70 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,782 100 2,487 100 2,341 100 
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หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ก ำไรกอ่นกำรเปล่ียนแปลงในทรัพย์สินและหนีสิ้น  354 417 382 

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในลกูหนีก้ำรค้ำและตั๋วเงินรับ (60) 4 65 

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในสินค้ำคงเหลือ 21 (39) 57 

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในสินทรัพย์หมนุเวียนอื่น (17) (4) (7) 

(เพ่ิมขึน้)ลดลงในสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน  (13) (23) (18) 

เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเจ้ำหนีก้ำรค้ำและตั๋วเงินจำ่ย 31 68 (76) 

เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเจ้ำหนีซื้อ้สินทรัพย์ 2 (1) 1 

เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในค่ำใช้จ่ำยค้ำงจำ่ย 10 (4) 19 

เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในหนีสิ้นหมนุเวียนอื่น 0 (8) 3 

 เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในภำระผกูพันผลประโยชน์พนักงำน 4 4 13 

เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในประมำณกำรหนีสิ้น (1) 9 (14) 

 เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในหนีสิ้นไมห่มนุเวียนอื่นๆ (1) (1) (1) 

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 330 414 431 

จ่ำยส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวพนักงำน (1) (1) (3) 

เงินสดจ่ำยดอกเบีย้ (15) (10) (1) 

เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (7) (10) (13) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 307 393 393 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน    

เงินสดจ่ำยซือ้เงินลงทนุชั่วครำว (2) 27 171 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ถำวร (43) (75) (127) 

เงินสดจ่ำยเพ่ือซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตัวตน (3) (3) (3) 

เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร 2 14 4 

เงินปันผลรับ 
ดอกเบีย้รับ 

4 
3 

2 
5 

0 
2 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (39) (30) 41 
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หน่วย : ล้ำนบำท 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ    

เพ่ิมขึน้(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีจำกสถำบนักำรเงิน 0 (300) 0 

 เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำว 0 0 0 

 เงินสดจ่ำยช ำระเงินกู้ยืมระยะยำว (65) (65) (49) 

 เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสัน้ 0 0 0 

เงินสดจ่ำยเจ้ำหนีเ้ช่ำซือ้สินทรัพย์ (4) (5) (5) 

เงินสดจ่ำยปันผล (130) (247) (260) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (199) (617) (313) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธ ิ 69 (254) 121 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดณ วันต้นงวด 507 576 322 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดณ วันสิน้งวด 576 322 443 

 
หน่วย : ล้ำนบำท 

อัตราส่วนทางการเงนิ  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง     

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 2 2 2 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 1 1 1 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด เทำ่ 0.3 0.5 0.6 

อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ เทำ่ 6 6 6 

ระยะเวลำเกบ็หนีเ้ฉล่ีย วัน 69 64 57 

อตัรำสว่นหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ เทำ่ 11 11 13 

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉล่ีย วัน 32 33 28 

อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้ เทำ่ 6 6 6 

ระยะเวลำช ำระหนี ้ วัน 67 66 60 

Cash Cycle วัน 35 32 24 
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หน่วย : ล้ำนบำท 

อัตราส่วนทางการเงนิ (ต่อ)  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร     

อตัรำก ำไรขัน้ต้น % 18 19 18 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน % 7 9 8 

อตัรำก ำไรอื่น % 1 1 1 

อตัรำสว่นเงินสดต่อกำรท ำก ำไร % 2 1 2 

อตัรำก ำไรสทุธิ % 6 8 7 

อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 10 15 13 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน     

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % 6 10 9 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร % 27 34 31 
อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ เทำ่ 1 1 1 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ     

อตัรำสว่นหนีสิ้นต่อสว่นของผู้ถือหุ้น เทำ่ 0.65 0.48 0.42 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เทำ่ 22 41 203 

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพัน (Cash Basis) เทำ่ 1.71 1.19 1.67 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล % 74 98 118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuth 
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14. การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจดัการ                                                                                                       
14.1  วเิคราะห์การด าเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

ฐานะทางการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท 
2560 

ณ 30 ก.ย. 60 
2561 

ณ 30 ก.ย. 61 
2562 

ณ 30 ก.ย. 62 
สินทรัพย์หมนุเวียน 1,565.15 1,318.63 1,156.72 
สินทรัพย์รวม 2,782.16 2,487.48 2,340.53 
หนีสิ้นหมนุเวียน 981.32 726.91 622.23 
หนีสิ้นรวม 1,097.45 803.38 696.27 
สว่นของเจ้ำของรวม 1,684.71 1,684.10 1,644.26 

    อัตราส่วน 
2560 

(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 
2561 

(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) 
2562 

(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 
อตัรำสว่นก ำไรขัน้ต้น 17.93% 19.25% 18.27% 
อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 10.45% 14.90% 13.38% 
อตัรำสว่นเงินทนุหมนุเวียน 1.59 1.81 1.86 
อตัรำสว่นหนีสิ้นต่อทนุ 0.65 0.48 0.42 

 

อัตรำสว่นก ำไรขัน้ต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2562 ลดลง 0.98% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนเน่ืองมำจำก
ต้นทุนวตัถุดิบและค่ำใช้จำ่ยในกำรผลติสงูขึน้ 

 
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ลดลง 1.52% จำกช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจำกผล
ประกอบกำรของบริษัทลดลงจำกปีก่อน  

 
อัตรำสว่นเงนิทุนหมนุเวียน (Current Ratio)  ปี 2562 เพิ่มขึน้ 0.05 เท่ำ จำกปีก่อน เน่ืองจำกหนีส้นิหมนุเวียนลดลง 

 
อัตรำสว่นหนีส้นิต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2562 ลดลง 0.06 เท่ำ จำกปีก่อน เน่ืองจำกบริษัทจ่ำยคืนเงินกู้ ยืม
ธนำคำรพำณิชย์ และกำรจำ่ยช ำระหนีค้้ำงจำ่ยจำกคดีควำม 
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ผลการด าเนินงาน 

หน่วย : ล้านบาท 
2560 

(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60) 

% ต่อ 
ยอดขาย 

2561 

(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) 

% ต่อ 
ยอดขาย 

2562 

(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62) 

% ต่อ 
ยอดขาย 

รำยได้จำกกำรขำย 2,905.68 100.00% 3,107.02 100.00% 3,045.97 100.00% 

รำยได้อื่น 33.23 1.14% 33.36 1.07% 25.58 0.84% 
ต้นทนุขำย -2,384.78 -82.07% -2,509.02 -80.75% -2,489.54 -81.73% 

ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร -350.38 -12.06% -358.42 -11.54% -347.60 -11.41% 
ค่ำใช้จำ่ยทำงกำรเงิน -15.31 -0.53% -9.82 -0.32% -1.15 -0.04% 

ภำษีเงินได้นิติบคุคล -12.43 -0.43% -12.28 -0.40% -13.18 -0.43% 

ก ำไรส ำหรับงวด 176.00 6.06% 250.85 8.07% 219.96 7.22% 
ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

0.00 0.00% -4.65 -0.15% 0.00 0.00% 

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จ 176.00 6.06% 246.20 7.92% 219.96 7.22% 
 

รำยได้จำกกำรขำยในปี 2562 เท่ำกับ 3,045.97  ล้ำนบำท ลดลง 61.05 ล้ำนบำท หรือ 1.97% เน่ืองจำกยอดกำรสั่งซือ้
จำกลกูค้ำลดลง รวมถึงตลำดรถยนต์ในครึ่งปีหลงัชะลอตัว และยังคงมีแน้วโน้มลดลงอย่ำงต่อเน่ือง นอกจำกนี ้ต้นทุน
ขำยเพิ่มขึน้ 0.98%  เน่ืองจำกมีกำรทดสอบผลติภณัฑ์ใหม่เพิ่ม (Trail New model)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร
ลดลง 0.13% เน่ืองจำกกำรควบคุมค่ำใช้จำ่ยในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสทิธิภำพ อัตรำค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินลดลง 
0.28% เน่ืองจำกจำ่ยคืนเงนิกู้ท ำให้ค่ำใช้จำ่ยดอกเบีย้ลดลง เม่ือเปรียบเทียบในช่วงเวลำเดียวกันกับปีก่อน  และไม่มี
กำรกู้ เพิ่มเติมระหวำ่งปี  

 
ในปี 2562 บริษัทมีกำรลงทุนวจิยัและพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีและนวตักรรมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 4.38 ล้ำนบำท เพ่ือเพิ่ม
ศักยภำพในกำรผลติและพัฒนำคุณภำพผลติภณัฑ์อย่ำงต่อเน่ือง 

 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปี 2562 เท่ำกับ 219.96 ล้ำนบำท ซึง่ลดลงกว่ำปี 2561 เท่ำกับ 26.24 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็น 10.66%  เน่ืองจำกยอดขำยท่ีลดลงประกอบกับต้นทุนกำรผลติท่ีเพิ่มขึน้ดังกลำ่ว 
จำกสภำพเศรษฐกิจยำนยนต์ในปัจจุบัน ปี 2562 มีปริมำณกำรขำยลดลงจำกปี 2561 ประมำณ 4% ส่งผลท ำให้
ปริมำณกำรสัง่ซือ้ลดลงตำมล ำดับ แต่ถึงอย่ำงไร ด้วยวสิยัทัศน์ของผู้บริหำรได้มีกำรปรับแผนกลยุทธ์เพ่ือรองรับสภำพ
เศรษฐกิจไว้แล้ว จงึท ำให้บริษัทมียอดขำยท่ีลดลงอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีกวำ่กำรลดลงของตลำด  
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14.2  ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะทางการเงนิหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 
 อ้ำงอิงกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน ข้อ 14.1 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทำนข้อมลูในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีฉบับนีแ้ล้ว และด้วยควำมระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่ำข้อมูล
ดังกลำ่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่ ำให้ผู้อื่นส ำคัญผิด หรือไมข่ำดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ นอกจำกนี ้บริษัทขอ
รับรองว่ำ  
(1) งบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดงข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนใน

สำระส ำคัญเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัท  
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญทัง้ของบริษัท

อยำ่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบดังกลำ่ว  
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบดังกล่ำว และบริษัทได้แจ้งข้อมูล

กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2562 ต่อผู้สอบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ง
ครอบคลมุถงึข้อบกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงที่ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 

 

ในกำรนีเ้พ่ือเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมด เป็นเอกสำรชุดเดียวกนักับที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมำย
ให้ นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้ทกุหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นำงสำว
สิริณำ พัฒนะเมลือง ก ำกบัไว้ บริษัทจะถือว่ำไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดังกลำ่วข้ำงต้น  

 

 ช่ือ    สกุล ต าแหน่ง              ลายมือช่ือ  
 

1.   นำยสรรเสริญ จุฬำงกรู   ประธำนกรรมกำร                                             …………………………… 
 

2.   นำยสริศ   พัฒนะเมลือง กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /                  …………………………… 
   กรรมกำรผู้จัดกำร             

   

 ช่ือผู้รับมอบอ านาจ       ต าแหน่ง                                       
 

 นำงสำวสิริณำ     พัฒนะเมลือง    ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส สว่นงำนบริหำรธุรกิจและสว่นงำนจัดหำ …………………………… 
                                                                   และรักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ไปสว่นงำนบริหำรธุรกิจ  
 

 ทัง้นี ้มำตรำ 89/20 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลท่ีซือ้ขำยหลักทรัพย์ของ
บริษัทในควำมเสียหำยใด ๆ อนัเกิดขึน้เน่ืองจำกกำรเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นหรือประชำชนทั่วไป โดยแสดงข้อควำมท่ีเป็นเท็จใน
สำระส ำคญัหรือปกปิดข้อควำมจริงท่ีควรบอกให้แจ้งในสำระส ำคญั ในกรณีของงบกำรเงินและรำยงำนเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผล
กำรด ำเนินงำนของบริษัท หรือรำยงำนอ่ืนใดท่ีต้องเปิดเผยตำมมำตรำ 56 หรือมำตรำ 199 โดยมิได้จ ำกัดควำมรับผิดไว้เฉพำะ
กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีลงลำยมือชื่อรับรองควำมถกูต้องของข้อมลูในเอกสำรดงักล่ำวเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ดี กรรมกำรหรือผู้ บริหำรซึ่ง
สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำโดยต ำแหน่งหน้ำท่ีตนไม่อำจล่วงรู้ ถงึควำมแท้จริงของข้อมลูหรือกำรขำดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งนัน้ ย่อมไม่มีควำม
รับผิดตำมมำตรำ 89/20 
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เอกสารแนบ 1  รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสงูสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท 
1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม  ผู้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท 

ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

1. นำยสรรเสริญ   จุฬำงกูร 
 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษำยน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 ดุษฎีบัณฑิต 
 
หลักสูตร : IOD 

- ไม่มี - 

ทำงตรง 
83,115,000 หุ้น 

(31.99%) 
 

ทำงอ้อม 
- ไม่มี - 

 

บิดำนำยทวีฉัตร 
จุฬำงกูร และนำยวุฒิ
ภูมิ จุฬำงกูร 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2521 – ปัจจุบัน 
 
2521- พฤศจิกำยน 2561 

ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 
2515 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร  

ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี  โรงงำนประกอบเบำะรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ทุกชนิด 

2525 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.คอมพลีท โอโตพำร์ท  ผลิตชิน้ส่วนประกอบให้อุตสำหกรรมยำนยนต์ประเภท 
ซิงค์ พลำสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสำย 

2529 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้อนิดัสตรี  ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ำงท ำแบบพิมพ์ 

2530 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพ
เน้นท ์ 

ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์ 

2531 - ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร  
กรรมกำร 

บจ.บำงกอก อีเกิล วิง  ผลิตชิน้ส่วน Press Part 

2531 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขำย และรับจ้ำงท ำพวงมำลัยรถยนต์และกระปุก
เกียร์รถยนต์ 

2533 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท แอดวำนซ์ แมททีเรียล  น ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้ำงตัด
เหล็ก 

2534 - ปัจจุบัน 
 
 

ประธำนกรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้
เวิร์ค  

ผลิตชิน้ส่วนตัวถังรถยนต์จำกกำรปั๊มขึน้รูป   ชิน้ส่วนท่อ
ไอเสีย 
 

2534 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร   
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ลงทุนและถือหุ้นในกิจกำรอื่นๆ 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยสรรเสริญ   จุฬำงกูร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2534 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท          
แมนแูฟคเจอร่ิง  

ผลิตโครงเบำะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เล่ือน  

2534 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.โอโต แอดวำนซ ์แมททีเรียล     
แมนแูฟคเจอร่ิง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลำสติก แผ่นเส้น
ใยอัดและแผ่นพลำสติกเพ่ือใช้ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์ 

2536 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท โชว่ำ แมนูแฟคเจอร่ิง  ผลิตโช๊คอัพ ชิน้ส่วนเคร่ืองยนต์ระบบส่งก ำลัง ระบบเบรค 
ระบบกันสะเทือนหรือระบบสติร่ิง 

2537 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.เอส เอน็ ซ ีซำวด์ พรู๊ฟ  ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์ Mel Sheet, Resin Felt 

2537 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ไทยซทีเบลท ์ ผลิตและขำยผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสำยเข็มขัด
นิรภัย 

2538 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี  ผลิตผ้ำส ำหรับหุ้มเบำะรถยนต์ 

2538 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อนิดัสตรี  ผลิตชิน้ส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบำะรถยนต์ 

2538 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอร่ิง  

ผลิตชิน้ส่วนยำงส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน่ๆ 

2539 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
กรรมกำร 

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ  ผลิตน็อตพิเศษส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ 

2539 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร    
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท คูรำตะ แมนแูฟคเจอร่ิง  ผลิต ขำย แกนคอม้ำรถยนต์ รวมทัง้ชิน้ส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยำนพำหนะทุกชนิด 

2540 - ปัจจุบัน 
 
 

ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพำร์ท  ผลิตชิน้ส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์ ฝำ
กระโปรงรถยนต์, ฝำกระบะท้ำย, ห่วงล็อคประตู  
 

2540 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร  
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียร่ิง เซน็เตอร์  ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เคร่ืองฉีดพลำสติกโลหะงำน
ไม้ 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยสรรเสริญ   จุฬำงกูร (ต่อ) 
 
 
 
 

2541 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร   
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี  ผลิตและพิมพ์ลำยไม้ และเคลือบชิน้ส่วนรถยนต์ 

2541 - ปัจจุบัน กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี ้ (ประเทศ
ไทย)   

ธุรกิจให้เช่ำ 

2542 - ปัจจุบัน กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. แอเดียนท ์แอนด์ ซัมมิท คอร์
ปอเรชั่น 

ผลิตเบำะน่ังรถยนต์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ.เอช เอส เอช  ลงทุนและถือหุ้นในกิจกำรอื่น 

2545 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ออโต้ อนิทีเรียร์ โปรดักส์  ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก และรับจ้ำงผลิตพรมปูพืน้ หัวหมอน
เบำะรถยนต์ 

2545 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร  บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ  

2546 - ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.มำรูบชิิ ซมัมิท อินดัสตรี 
เวียดนำม 

ผลิตชิน้ส่วนเบำะที่น่ังรถยนต์ 

2547 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ.เจ อำ เค โอโตพำร์ท   ผลิตชิน้ส่วนรถยนต์ 

2547 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร่ิง  ผลิตเบรคมือรถยนต์ 

2548 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท รีเทอร์ นิทโตกุ ซำวด์ 
พรู๊ฟ  

ผลิตเพ่ือขำยและส่งออกซึ่งวัสดุกันเสียงส ำหรับรถยนต์ 
 

2550 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลับ  

ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ  

2551 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท อำร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจกำรทดสอบคุณภำพ ประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์
ยำนยนต์และสอบเทียบเคร่ืองมือวัด วิเครำะห์วิจัยและ
พัฒนำเทคโนโลยี ออกแ บบเคร่ืองมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนกำรผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์ 

2551 - ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 

บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซมัมิท ประกอบกิจกำรผลิตชิน้ส่วนรถยนต์ 

2551 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. ซัมมทิ โอโต บอดี ้สกิลล์ เด
เวลอปเม้นท ์เซ็นเตอร์   

ประกอบกิจกำรฝึกอบรม 

2552 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ.สตีล อัลลำยแอนซ์เซอร์วิส เซ็น
เตอร์ 
 

Coil Steel, Slitter Steel  



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

 

- 165 - 

ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยสรรเสริญ   จุฬำงกูร (ต่อ) 
 

    2556 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร 
 

บจ. ซัมมทิ คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตชิน้ส่วนอะไหล่และอุปกรณ์
ของยำนพำหนะ 

 

2. นำยสริศ  พัฒนะเมลือง  
 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษำยน 2548 
 

44 ปริญญำโท 
สำขำบริหำรธุรกิจ 
New Hampshire 
College,  
สหรัฐอเมริกำ 
 
หลักสูตร: IOD 
- Director  
  Certification 
  Program 
(DCP42/2004) 
โดยสถำบันอื่นๆ 
- กำรสืบทอดธุรกิจ
ครอบครัวอย่ำงยั่งยืน  
รุ่นที่ 5/2010 (บจ. แฟ
มีล่ี บิสสิเนส โซไซตี)้ 

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

  Exclusive Event 
“Stop  

  Committing 
Random Acts of 
Digital” 08/2018 

ทำงตรง 
10,506,400 หุ้น 

(4.044%) 
 
ทำงอ้อม 

- ไม่มี - 
 

พ่ีชำย นำยสันติ 
พัฒนะเมลือง 
และน้องชำย 
นำงสำวสิริณำ  
พัฒนะเมลือง 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2547 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
กรรมกำรผู้จัดกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์  
และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2539 - ปัจจุบัน กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ ผลิตน็อตพิเศษส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ 

2547 - ปัจจุบัน กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.คอมพลีท โอโตพำร์ท  ผลิตชิน้ส่วนประกอบให้อุตสำหกรรมยำนยนต์ประเภทซิงค์ 
พลำสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลอกสำย 

2547 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอร่ิง  

ผลิตชิน้ส่วนยำงส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์และอื่นๆ 

2554 - กรกฎำคม 2556 กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม  

บจ.พี. ทูลล่ิง ออกแบบและจัดสร้ำงแม่พิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท  รวมทัง้
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. อมตะ ซัมมทิ เรดดี ้บิลท ์ ใช้เช่ำและจ ำหน่ำยโรงงำน 

3. นำยมำกำโต เทรำอุรำ 
 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษำยน 2548 
 

81 Mechanical 
Engineering, Faculty 
of Technology,  
Shizuoka University, 
Japan 

ทำงตรง 
- ไม่มี - 

 
ทำงอ้อม 

- ไม่มี - 

 บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
2524 - ปัจจุบัน กรรมกำร   บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด

ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2515 - ปัจจุบัน กรรมกำร TSK (Korea) Co., Ltd. ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์  



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

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยมำกำโต เทรำอุรำ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หลักสูตร: IOD 
- ไม่มี - 

 
 

2516 - ปัจจุบัน กรรมกำร Tajima TSK, Inc. ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์ 

2516 - ปัจจุบัน กรรมกำร HI-LEX KANTO, Inc.  ผลิตสำยควบคุมรถยนต์ 
2518 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร HI-LEX Corporation ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ 

2521 - ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ PT. HI-LEX Indonesia ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2523 - ปัจจุบัน กรรมกำร Dae Dong System Co., Ltd. ผลิตสำยควบคุมรถยนต์ 

2524 - ปัจจุบัน กรรมกำร HI-LEX Saitama, Inc.  ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2528 - ปัจจุบัน กรรมกำร Izushi Cable, Inc.  ผลิตสำยควบคุมรถยนต์ 
2532 - ปัจจุบัน กรรมกำร HI-LEX Controls Inc.  ผลิตชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ และ Rear 

Slider 

2532 - ปัจจุบัน กรรมกำร HI-LEX Shimane, Inc.  ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ำต่ำงรถยนต์ 

2532 - ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ PT. HI-LEX Parts. Indonesia ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์ 

2535 - ปัจจุบัน กรรมกำร HI-LEX America Inc.  ผลิตสำยควบคุมรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ 

2535 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร TSK of America Inc.  บริษัทผู้ถือหุ้น 
2536 - ปัจจุบัน กรรมกำร HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด

ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

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

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2542 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 

HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2542 - ปัจจุบัน กรรมกำร HI-LEX  Vietnam Co., Ltd. ผลิตสำยควบคุมรถจักรยำนยนต์ 
2543 - ปัจจุบัน กรรมกำร HI-LEX Cable System Co., Ltd. ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรำงกระจก

หน้ำต่ำงรถยนต์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
 

Guangzhou TSK Control Cable 
Co., Ltd. 

ผลิตชิน้ส่วนส ำหรับรถยนต์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร Yantai TSK Cable System Co., 
Ltd. 

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ำต่ำงรถยนต์ 

2546 - ปัจจุบัน กรรมกำร Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea) ผลิตชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ และ Door 
Module 
 



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

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยมำกำโต เทรำอุรำ (ต่อ) 
 

2549 - ปัจจุบัน กรรมกำร HI-LEX Hungary Cable System 
Manufacturing LLC.  

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์ 

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

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

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

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

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

ผลิตชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ และ Door 
Module 

2555 - ปัจจุบัน กรรมกำร Sun Medical Technology 
Research Corp.  

ผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 

2557 - ปัจจุบัน กรรมกำรตรวจสอบ PT. HI-LEX Cirebon ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ำต่ำงรถยนต์ 

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

ผลิตอุปกรณ์กำรแพทย์ 

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร HI-LEX Miyagi, Inc ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ำต่ำงรถยนต์ 

4. นำยทวีฉัตร  จุฬำงกูร 
 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษำยน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ทำงตรง 
21,204,900 หุ้น 

(8.16%) 
ทำงอ้อม 

- ไม่มี - 
 

บุตรนำยสรรเสริญ 
จุฬำงกูร และ 
พ่ีชำย นำยวุฒิภูม ิ
จุฬำงกูร 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2546 – ปัจจุบัน 
 
ธันวำคม 2561- ปัจจุบัน 

กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  
 

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2536 - ปัจจุบัน กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้อนิดัสตรี  ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ำงท ำแบบพิมพ์ 

2538 - ปัจจุบัน กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อนิดัสตรี  ผลิตชิน้ส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบำะรถยนต์  

2539 - ปัจจุบัน กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ  ผลิตน็อตพิเศษส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ 

2539 - ปัจจุบัน 
 

กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท คูรำตะ แมนแูฟคเจอร่ิง ผลิต ขำย แกนคอม้ำรถยนต์ รวมทัง้ชิน้ส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยำนพำหนะทุกชนิด 

2541 - ปัจจุบัน กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี ผลิตและพิมพ์ลำยไม้ และเคลือบชิน้ส่วนรถยนต์ 

2541 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ.ซัมมิท อินดัสตรี ้(ประเทศไทย) ธุรกิจให้เช่ำ 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยทวีฉัตร  จุฬำงกูร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น  ลงทุนและถือหุ้นในกิจกำรอื่นๆ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี โรงงำนประกอบเบำะรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ทุกชนิด 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท 
แมนแูฟคเจอร่ิง  

ผลิตโครงเบำะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เล่ือน  

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้
เวิร์ค 

ผลิตชิน้ส่วนตัวถังรถยนต์จำกกำรปั๊มขึน้รูป 
ชิน้ส่วนท่อไอเสีย 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท แอดวำนซ์ แมททีเรียล  
 

น ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้ำงตัด
เหล็ก 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียร่ิง เซน็เตอร์  ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เคร่ืองฉีดพลำสติกโลหะงำน
ไม้ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ออโต้ อนิทีเรียร์ โปรดักส์  ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก และรับจ้ำงผลิตพรมปูพืน้ หัวหมอน
เบำะรถยนต์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.โอโต แอดวำนซ ์แมททีเรียล
แมนแูฟคเจอร่ิง  

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลำสติก แผ่นเส้น
ใยอัดและแผ่นพลำสติก เพ่ือใช้ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี  ผลิตผ้ำส ำหรับหุ้มเบำะรถยนต์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล  ผลิต ขำย และรับจ้ำงท ำพวงมำลัยรถยนต์และกระปุก
เกียร์รถยนต์ 

2546 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ.มำรูบชิิ ซมัมิท อินดัสตรี 
เวียดนำม  

ผลิตชิน้ส่วนเบำะที่น่ังรถยนต์ 

2546 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. คอมพลีท  โอโต พำร์ท ผลิตชิน้ส่วนประกอบให้อุตสำหกรรมยำนยนต์ประเภท 
ซิงค์ พลำสติก เหล็ก ทองเหลือง    และปลอกสำย 

2547 - ปัจจุบัน กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร่ิง  ผลิตเบรคมือรถยนต์ 

2547 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ.เจ อำ เค โอโต พำร์ท  ผลิตชิน้ส่วนรถยนต์ 

2548 - ปัจจุบัน กรรมกำร   
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์  
แมนแูฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตชิน้ส่วนยำงส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน่ๆ 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยทวีฉัตร  จุฬำงกูร (ต่อ) 2549 - ปัจจุบัน กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิน้ส่วนยำงส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน่ๆ 

2550 - ปัจจุบัน กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม ่
กอล์ฟคลับ  

ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ 

2550 - ปัจจุบัน กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชั่น 
 

ประกอบกิจกำร หำ ซือ้ ขำยและให้เชำ่เกี่ยวกับ
สังหำริมทรัพย์และอสังหำริมทรัพย์ทุกประเภท 

2550 - ปัจจุบัน กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี ้แอ็คเซ็ส 
 

ประกอบกิจกำรจัดหำ ซือ้ ขำย และให้เชำ่เคร่ืองจักร รวมทัง้
อุปกรณ์ชิน้ส่วนของสินค้ำ 
ประเภทดังกล่ำวทุกประเภท 

2551 - ปัจจุบัน กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้สกิลล์  
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์  

ประกอบกิจกำรฝึกอบรม 

2551 - ปัจจุบัน กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ซัมมิท อำร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์  ประกอบกิจกำรทดสอบคุณภำพ ประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์
ยำนยนต์และสอบเทียบเคร่ืองมือวัด วิเครำะห์วจิัยและ
พัฒนำเทคโนโลยี ออกแบบเคร่ืองมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนกำรผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์ 

5. นำยวุฒิภูม ิจุฬำงกูร 
 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
22 พฤศจิกำยน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 ปริญญำโท 
บริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต, สถำบัน
บัณฑิตบริหำรธุรกิจศศิ
นทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
หลักสูตร : IOD 
- Director 
Certification 
Program (DCP 
148/2011) 

ทำงตรง 
- ไม่มี - 

ทำงอ้อม 
- ไม่มี - 

 

บุตรนำยสรรเสริญ  
จุฬำงกูร และ 
น้องชำย 
นำยทวีฉัตร 
จุฬำงกูร 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
 
 

2562 - ปัจจุบัน กรรมกำร/ 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

บมจ.สำยกำรบนินกแอร์  

 

ธุรกิจสำยกำรบิน 

2560 - ปัจจุบัน กรรมกำร   

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  

 

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด

ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บมจ. ไอร่ำแอนด์ไอฟุล ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล 

2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร  

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ผลตอบแทน 

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ธุรกิจผลิตหนังสือและวำรสำร 

2256 - ปัจจุบัน กรรมกำร 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บมจ.ไอร่ำ แคปปิตอล ด ำเนินธุรกิจกำรลงทุน ในบริษัทอื่นๆ 

2555 - ปัจจุบัน กรรมกำร 

กรรมกำรบริหำร 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บมจ. ไอร่ำ แฟคตอร่ิง ผู้ให้บริกำรเงินทนุหมุนเวียนระยะสัน้ 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยวุฒิภูม ิจุฬำงกูร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัททั่วไป    

2561 - ปัจจุบัน กรรมกำร  บจ. สำยกำรบนินกสกู๊ต ธุรกิจสำยกำรบิน 

2558 - ปัจจุบัน กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. แอสไพเรชั่น วนั ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย ์

2557 - ปัจจุบัน กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. แฟคทอร่ี ดีโป ซัพพลำย ธุรกิจซือ้ขำยสินค้ำ โดยกำรแบ่งช ำระค่ำสินค้ำ 

2556 - ปัจจุบัน 

 

กรรมกำร / 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. ซัมมทิ คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย) 
 

ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตชิน้ส่วนอะไหล่และอุปกรณ์

ของยำนพำหนะ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

ผอ.จัดซือ้จัดหำ 

บจ. ซัมมทิ โอโต บอดี ้อินดัสตรี ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้ำงท ำแบบพิมพ์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

ผอ.จัดซือ้จัดหำ 

บจ. ซัมมทิ แหลมฉบัง โอโต บอดี ้

เวิร์ค 

ผลิตชิน้ส่วนตัวถังรถยนต์จำกกำรปัม้ขึน้รูปชิน้ส่วนท่อไอ

เสีย 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

ผอ.จัดซือ้จัดหำ 

บจ. ซัมมทิ โอโต เทค อินดัสตรี ธุรกิจผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

ผอ.จัดซือ้จัดหำ 

บจ. ไทยออโตอินดัสตรี ธุรกิจผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

ผอ.จัดซือ้จัดหำ 

บจ. ซัมมทิ อำร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ ประกอบกิจกำรทดสอบคุณภำพ ประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์

ยำนยนต์และสอบเทียบเคร่ืองมือวัดวิเครำะห์วิจัยและ

พัฒนำเทคโนโลยี ออกแบบเคร่ืองมือ แม่พิมพ์และ

กระบวนกำรผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์ 

2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

ผอ.จัดซือ้จัดหำ 

 

บจ.ซัมมิท แอดวำนซ์ แมททีเรียล น ำเข้ำผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่นรับจ้ำงตัด

เหล็ก 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

6. นำยฮำจิเมะ คำโตะ 
 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
12 กุมภำพันธ์ 2561 
 

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

ทำงตรง 
- ไม่มี - 

 
ทำงอ้อม 

- ไม่มี - 

ไม่มี 
 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี  
 กุมภำพันธ์  2561 - 

ปัจจุบัน 
กรรมกำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
ผู้จัดกำรทั่วไปส่วนงำนวิจัยและ
พัฒนำ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

มกรำคม 2553 - ปัจจุบัน รองประธำน HI-LEX India Private Ltd. ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

7. นำยปริญญำ ไววัฒนำ 
 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษำยน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72    ปริญญำตรี (บัญชี
บัณฑิต) สำขำกำร
บัญชี  

   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 

หลักสูตร : IOD 
- Director 

Accreditation 
Program (DAP 
35/2005)  

-  Audit Committee 
Program (ACP 
9/2005) 

- Director 
Certification 
Program (DCP 
72/2006) 
- Monitoring the 
System  of Internal 
Control and Risk 
Management (MIR 

ทำงตรง 
- ไม่มี - 

 
ทำงอ้อม 

- ไม่มี - 

 ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

มีนำคม 2561 - ปัจจุบนั กรรมกำรอิสระ บมจ. นวนคร อสังหำริมทรัพย ์

พฤษภาคม 2559 - 
ปัจจุบัน 
 
 
2548 - พฤษภาคม 2559 
 
2548 - ปัจจุบัน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการก ากับดูแล
กิจการ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 

2553 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรกำรลงทุน 
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง 

บมจ.ไอร่ำ แคปปิตอล กำรลงทุนบริษัทอื่น 

2553 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บมจ. สำมำรถคอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี / ส่ือสำร 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

 

- 172 - 

ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยปริญญำ ไววัฒนำ (ต่อ) 2/2008) 

- Role of the 
Compensation   

     Committee (RCC 
10/2010) 

8. นำยอภนัินท ์ณ ระนอง 
 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
2 เมษำยน 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 ปริญญำตรี 
สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่
หลักสูตร : IOD 
- Director 

Accreditation 
  Program (DAP 

35/2005)  
- Audit Committee 

Program  
  (ACP 9/2005) 
- Monitoring the 

System of  
  Internal Control 

and Risk   
Management (MIR 

2/2008) 

ทำงตรง 
- ไม่มี - 

 
ทำงอ้อม 

- ไม่มี - 

 ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

พฤษภำคม 2559 -  
ปัจจุบัน 
2548 - ปัจจุบัน 
 
 
2548 - พฤษภำคม 2559 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2541 - ปัจจุบัน กรรมกำร   
ประธำนบริหำร 

บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด  บริกำรจัดงำนเลีย้ง 

พฤษภำคม - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจ.อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจ
เม้นท์  
 

ผู้จัดกำรกองทรัสต์เพ่ือลงทุนในอสังหำริมทรัพย ์
(เมื่อได้รับอนุมัติจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

9. นำยฉัตรชัย เอียสกุล 
 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
17 พฤษภำคม 2553 

64 ปริญญำโท 
สำขำเศรษฐศำสตร์  กำร
วำงแผนและนโยบำย 
Northeastern 
University 
หลักสูตร : IOD 
- Director 

Accreditation 
  Program (DAP 

84/2010)  

ทำงตรง 
- ไม่มี – 

 
ทำงอ้อม 

- ไม่มี - 

ไม่มี   บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
2553 - ปัจจุบัน 
 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2558 - ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำรบริษัท บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์ และกำร
พิมพ์ 

ผลิตและจ ำหน่ำยบรรจภุัณฑ์และกำรพิมพ์ 

บริษัททั่วไป 

2554 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัท บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส โกดังและท่ำเทียบเรือ 



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

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

10. นำยวีรวัฒน์  ขอไพบูลย ์
 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
26 มกรำคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 ปริญญำโท สำขำ
บริหำรธุรกิจ  
University of New 
Haven 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 
หลักสูตร : IOD 
- Director 
Accreditation 
Program, class 
13/2004 
- Director 
Certification 
Program, class 
151/2011 
- Financial 
Statements for 
Directors, class 
14/2011 
 
หลักสูตร : EDP 
- TLCA Executive 
Development 
Program  
รุ่น 12 

ทำงตรง 
- ไม่มี - 

 
ทำงอ้อม 

- ไม่มี - 

ไม่มี   บริษัทจดทะเบียน ไม่มี   

2559 - ปัจจุบัน 
 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล  ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2543 - กันยำยน 2560 กรรมกำร  บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี ผลิตและจ ำหน่ำยแบตเตอร่ี 

2556 - กรกฎำคม 2560 รองประธำนกรรมกำร 

2556 - 2557 รองประธำนบริษัทฯ สำยงำน
กำรตลำดและกำรขำย 

บริษัททั่วไป 

2546 - กรกฎำคม 2560 กรรมกำร บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค  ตัวแทนจ ำหน่ำยแบตเตอร่ีรถยนต์, แบตเตอร่ีรถกอล์ฟ, 
แบตเตอร่ีเพ่ือแสงสว่ำง และแบตเตอร่ีรถมอเตอร์ไซด์ 2553 - 2557 รองประธำนอำวุโส 

2558 - กันยำยน 2560 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ตุลำคม 2560 - ปัจจุบัน ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรร่วม 

2543 - กรกฎำคม 2560 กรรมกำร บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล  ประกอบกิจกำรหลอมตะกั่วผสมและตะกั่วบริสุทธ์ิ 
2551 - กรกฎำคม 2560 กรรมกำร บจ. 3เค แทร็คชั่น แบตเตอร่ี  ผลิตและจ ำหน่ำยงำนโลหะ, ขำย, ให้เช่ำ และให้บริกำร

บ ำรุงรักษำซ่อมแซมแบตเตอร่ี 

2553 - กรกฎำคม 2560 กรรมกำร บจ. พำวเวอร์ พลำส  ผลิตและจ ำหน่ำยเกี่ยวกับพลำสติกทุกชนิด 

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำรประจ ำคณะ
บริหำรธุรกิจและกำรบัญช ี
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ           

มหำวิทยำลัยขอนแก่น  สถำนบันกำรศึกษำ 

กรกฎำคม 2561-ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์  กำรขนส่งและคลังสินค้ำให้เช่ำ 

11.นำยสันติ พัฒนะเมลือง 
 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
12 กุมภำพันธ์ 2561    
 
 

41 ปริญญำโท 
คณะรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง 
 
 

ทำงตรง 

10,559,200 หุ้น
(4.06%) 

 
ทำงอ้อม 

- ไม่มี - 

น้องชำย นำยสริศ 
พัฒนะเมลือง และ
น้องชำย 
นำงสำวสิริณำ 
พัฒนะเมลือง 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2561 (กุมภำพันธ์) - 
ปัจจุบัน 

กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ 
และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2560 - ปัจจุบัน กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. เอน็ไทร์ แอสเสทส์ 2 ซือ้ ขำย ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์



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

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำยสันติ พัฒนะเมลือง (ต่อ) 
 
 
 

หลักสูตร : IOD 
 - Director 
Certification 
Program (DCP 
253/2018) 
-Director   
Accreditation 
Program (DAP 
156/2019) 

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. เอน็ไทร์ แอสเสทส์ ซือ้ ขำย ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. อมตะ ปีโตรเลียม ประกอบกิจกำรค้ำเกี่ยวกับพลังงำน 

2557 - ปัจจุบัน กรรมกำร  
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ. ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์  
ดีเวลลอปเมนท ์

ซือ้ ขำย ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย ์

  
  2555 - ปัจจุบัน กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ ผลิตน็อตพิเศษส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์  

  
   2555 - ปัจจุบัน กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิน้ส่วนยำงส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์  

และอิเล็กทรอนิคส์  และอื่นๆ 
 

  
   2555 - ปัจจุบัน กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล ผลิตพวงมำลัยรถยนต์ ฝำครอบแตร 

และหัวเกียร์รถยนต์ 
 

  
   2550 - ปัจจุบัน กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตชิน้ส่วนยำงส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์  
และอิเล็กทรอนิคส์  และอื่นๆ 

 

  
   2549 - ปัจจุบัน กรรมกำร  

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
บจ. อมตะ ซัมมทิ เรดดี ้บิลท ์ ให้เช่ำและจ ำหน่ำยโรงงำน  

12. นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง 
 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
11 พฤษภำคม 2559         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 ปริญญำโท 
สำขำอักษรศำสตร์
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
 
หลักสูตร : IOD 

 - เลขำนุกำรบริษัท  
 - Financial 

Statements for 
Directors 
(FSD26/2014) 

 - Director Certification 
Program 
(DCP227/2016) 

 - Ethical Leadership 

ทำงตรง 

10,196,300 หุ้น
(3.92%) 

 
ทำงอ้อม 

- ไม่มี - 

พ่ีสำว  นำยสริศ 
พัฒนะเมลือง และ
พ่ีสำวนำยสันติ  
พัฒนะเมลือง 
 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2559 (สิงหำคม) - 2561 
(กุมภำพันธ์) 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ 
และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

 

2559 (พฤษภำคม) - 2561 
(กุมภำพันธ์) 

กรรมกำร  

2545 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรทั่วไปอำวุโส - ส่วนงำน
บริหำรธุรกิจ และส่วนงำน
จัดหำรักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ไป
ส่วนงำนบริหำรธุรกิจ 

 

2561 (ตุลำคม) - ปัจจุบนั ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำน
บัญชีและกำรเงิน 

บริษัททั่วไป    
2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรทั่วไป - ส่วนส ำนักงำน บจ. ซัมมทิ ซูโกก ุเซอิร่ำ ผู้ผลิตน็อตพิเศษ ส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ 

2559 (พฤษภำคม) - 
ปัจจุบัน 

กรรมกำร และ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 



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

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง 
(ต่อ) 

Program 
   (ELP9/2017) 
   หลักสูตร : TLCA 
 - Executive 
   Development 

 Program 
(EDP15/2014) 
 
ชั่วโมงพัฒนำควำมรู้
ต่อเน่ือง (CPD) ด้ำน
บัญชี 6 ชม. : 
สภำวิชำชีพบัญช ี
-เร่ืองเล่ำข่ำวทุจริต
และผิดมำตรฐำนบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียน 
รุ่นที่ 3/62 

2559 (เมษำยน) - ปัจจุบัน กรรมกำร และ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนู
แฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตชิน้ส่วนยำงส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ 

 

2546 - ปัจจุบัน กรรมกำร และ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์ ผลิตชิน้ส่วนยำงส ำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน่ๆ 

13. นำยสวัสด์ิ สุขะอำจิณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
 

ปริญญำโท 
วิศวกรรมอุตสำหกำร 
จุฬำลงกรณ์หำ
วิทยำลัย 

ทำงตรง 
- ไม่มี - 

 
ทำงอ้อม 

- ไม่มี - 
 
 
 
 

 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
มกรำคม 2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรทั่วไปอำวุโส - ส่วนงำน

ผลิต และส่วนงำนคุณภำพ และ
รักษำกำรผู้จัดกำรทั่วไปส่วน
งำนผลิต 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

มิถุนำยน 2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรทั่วไปอำวุโส ส่วนงำน
ผลิต  

สิงหำคม 2558 - มิถุนำยน 
2561 

ผู้จัดกำรทั่วไปอำวุโส - ส่วนงำน
จัดหำ 

2554 – มกรำคม 2558 ผู้จัดกำรทั่วไป - ส่วนงำน
คุณภำพ 

บริษัททั่วไป 
2558 (กุมภำพันธ์ - 
มิถุนำยน) 

ผู้อ ำนวยกำร ส่วนงำนผลิต บจ.วำย เอส เอส (ประเทศไทย) ผลิตชิน้ส่วนระบบกันกระเทีอน ส ำหรับรถยนต์ และ
รถจักรยำนยนต์ 

2541 - 2554 ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต บจ. ไทยยำงกจิไพศำล ผลิตยำงทำงเทคนิคส ำหรับผู้ผลิตชิน้ส่วนยำนยนต์ 
 



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

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

14. คุณภัทรำ  ชัยยศบูรณะ 47 ปริญญำโท กำรตลำด 
มหำวิทยำลัย โคเวนทรี 
ประเทศอังกฤษ 
ปริญญำตรี นิเทศ
ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย  

ทำงตรง 
- ไม่มี - 

 
ทำงอ้อม 

- ไม่มี - 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

มกรำคม 2562 - ปัจจุบัน ผู้จัดกำรทั่วไปอำวุโส ส่วนงำน
ปฏิบัติกำรธุรกิจและส่วน
งำนวิจัยและพัฒนำ 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคุมรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

มกรำคม 2561 – มกรำคม 
2562 

ผู้จัดกำรทั่วไป - ส่วนงำน
ปฏิบัติกำรธุรกิจ 

2555 - 2560 ผู้จัดกำร ฝ่ำยกำรตลำด 

15. นำงกสิตำ  พิทักษ์สงครำม 
 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
14 พฤษภำคม 2555  
 
ที่อยู่ติดต่อ : 
     19/5 หมู่ 3  

ต ำบลบ้ำนสวน 
อ ำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 
20000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญำโท 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต 
วิชำกำรบริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรมนุษย ์
มหำวิทยำลัยศรีปทมุ 
 
หลักสูตร :  
โดย IOD 
- Company Secretary 
Program 
(CSP46/2012) 

- Company Reporting 
Program 
CRP3/2012) 

- Board Reporting 
Program 

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

Practice for 
Corporate Secretary 

ทำงตรง 
- ไม่มี - 

 
ทำงอ้อม 

- ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 ธันวำคม - ปัจจุบัน 
 
 
 
2559 (พฤษภำคม) -
ปัจจุบัน 
 
2557 - ปัจจุบัน 
 
 
2555 - ธันวำคม 2559 
 
 
 
2554 - ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำย ฝ่ำยก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลัก 
ทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ 
 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรร 
   หำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกับ 
ดูแลกิจกำร 
 
หัวหน้ำแผนกฝ่ำยก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และนักลงทุนสัมพันธ์ 
 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2550 - 2551 ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยธุรกำร บจ. มำรูอิ อนิดัสตรี (ไทยแลนด์) ผลิตชิน้ส่วนพลำสติกส ำหรับยำนยนต์ 
2548 - 2550 
 
 
 
 
 
 

เลขำนุกำรผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต บจ. คอบร้ำ อินเตอร์เนชัน่แนล  ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬำทำงน ำ้ 



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

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำงกสิตำ  พิทักษ์สงครำม 
(ต่อ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(FPCS) 
- IR Certification 2016 
โดย SEC, SET 
- Smart Disclosure 
Program (SDP)  
- กำรใช้งำนระบบ SPC 
Straight Through  
- Basic IR Training 
- Stock Valuation for 
IR 
- Good Practices for  
Analyst Presentation 
- แนวทำงกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี  
ส ำหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2556 

- กำรบริหำรควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน ปี 2558 

- Responsible Supply 
Chain Management 
ปี 2558 

- กำรจัดท ำรำยงำน
ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม รุ่น 1 ปี 2558 

โดยสถาบันอื่นๆ 
- โครงกำรพัฒนำ
ผู้บริหำร Global Mini 
MBA รุ่นที่ 78   
คณะพำณิชยศำสตร์และกำร
บัญชี 
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ชื่อ-สกุล 
อา
ยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

นำงกสิตำ  พิทักษ์สงครำม 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
- PA (Personal 
Assistant) training ปี 
2558 (Thailand 
Chapter Young 
Presidents' 
Organization Inc.) 
- กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ตำมหลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี     ปี 2559 
- AGM 100 ปี 2559 
- สิทธิและหน้ำที่ของผู้ถือ
หุ้น บนมิติ หยนิ-หยำง : 
ขำว-ด ำ ท ำในส่ิงที่
ถูกต้อง” 
- PA (Personal 
Assistant) training ปี 
2559 (Thailand 
Chapter Young 
Presidents' 
Organization Inc.) 

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

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา 

จ านวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท 

(%)      
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562) 

ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 5 ปี 

ประเภทธุรกิจ ประวัติการ
กระท าผิด ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

          

16. คุณณภัสสร  สินนะจิตร์ 49 ปริญญำโท   
บริหำรธุรกิจ   
มหำวิทยำลัยบูรพำ   
 
ชั่วโมงพัฒนำควำมรู้
ต่อเน่ือง (CPD) ด้ำน
บัญชี 6 ชม. : 
-ไม่มี- 
แผนกำรอบรมภำยใน
ปี 2563                                                                                                         

ทำงตรง 
- ไม่มี - 

 
ทำงอ้อม 

- ไม่มี - 
 
 
 
 

 

ไม่มี บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
พฤษภำคม 2562 – 
ปัจจุบัน 
มกรำคม 2562 – ปัจจุบัน 

ผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบัญช ี
 
ผู้ช่วยผู้จัดกำรทั่วไปอำวุโส 

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด 
(มหำชน) 

ผลิตและจ ำหน่ำยสำยควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำง
รถยนต์ 

พฤศจิกำยน 2561 - 
มกรำคม 2562 

ผู้จัดกำรอำวุโสกำรเงินและ
บัญชี 

บริษัท เบนมำร์ค อิเล็คโทรนิค  
(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำขน) 

ผลิตอุปกรณ์ชิน้ส่วนอิเล็คโทรนิคและอุปกรณ์ทำงกำร
แพทย ์

บริษัททั่วไป 
ธันวำมคม 2559 -
พฤศจิกำยน 2562 

ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี - กำรเงิน
และภำษีอำกร 

บริษัท โรเบิร์ตบ๊อช ออโตโมทีฟ 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด 

ผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์ยำนยนต์ 

มิถุนำยน 2558 - 
พฤศจิกำยน 2559 

ผู้จัดกำรทั่วไปฝ่ำยบัญช ี- 
กำรเงินและบริหำร 

บริษัท เอะซำคิ อินดัสเตรียล (ไทย
แลนด์) จ ำกัด 

ผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์ยำนยนต์ 

พฤษภำคม 2552 - 
มิถุนำยน 2558 

ผู้จัดกำรทั่วไปฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน 

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์
ปอเรชั่น จ ำกัด 

ผลิตชิน้ส่วนอุปกรณ์ยำนยนต์ 
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1.2 บริษัทท่ีประกอบธุรกจิหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน 
-ไม่มี-  

ชื่อบริษัท 
นำยสรรเสริญ  
จุฬำงกูร 

 
นำยสริศ 

พัฒนะเมลือง 
 

นำยมำกำโต  
เทรำอุรำ 

นำยทวีฉัตร 
จุฬำงกูร 

นำยวุฒิภูมิ
จุฬำงกูร 

นำยฮำจิเมะ
คำโตะ 

นำยปริญญำ 
ไววัฒนำ 

นำยอภินันท์ 
ณ ระนอง  

นำยฉัตรชัย 
เอียสกุล 

นำยวีรวัฒน์   
ขอไพบูลย์ 

นำยสันติ   
พัฒนะเมลือง 

นำงสำว
สิริณำ 

พัฒนะเมลือง 

นำงสำวภัทรำ 
ชัยยศบูรณะ 

นำยสวัสดิ์ 
สุขะอำจิณ  

บริษัทจดทะเบียน                             

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

3 บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์ และกำรพิมพ์                 /           

4 บมจ. ไอร่ำ แคปปิตอล         /, S   /, ID                

5 บมจ. สำมำรถคอร์ปอเรชั่น             /, ID                

6 บมจ. ไอร่ำแอนด์ไอฟุล         /, S                   

7 บมจ. ไอร่ำ แฟคตอร่ิง         /, //, S                   

8 บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่         /, ID                    

9      บมจ. นวนคร             /, ID                

10      บมจ. สำยกำรบินนกแอร์     /, //          

 11              บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท ์        ID       

บริษัทที่เก่ียวข้อง                             

7 บจ. เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชั่น        /, S                     

8 บจ. เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี ้แอ็คเซ็ส       /, S                     

9 บจ. เจ อำ เค โอโตพำร์ท   /     /                     

10 บจ. เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย)                             

11 บจ. เธอร์รีน  อินเตอร์เทรด                /, //             

12 บจ. เอช เอส เอช  /                           

13 บจ. เอส เอ็น ซี ซำวด์ พรู๊ฟ X, S                           

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

15 บจ. แปซิฟิค กรุ๊ป                              

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

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

19 บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์        /, S              /, S   /, S     

20 บจ. ไทยซีทเบลท ์ X, S                           

21 บจ. ไทยยำงกิจไพศำล                            - 

22 บจ. ไทยออโตอินดัสตรี          /, S                   

23 บจ. คอมพลีท โอโต  รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอร่ิง  X, /, S /, S   /, S             /, S  /, S     
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ชื่อบริษัท 
นำยสรรเสริญ  
จุฬำงกูร 

 
นำยสริศ 

พัฒนะเมลือง 
 

นำยมำกำโต  
เทรำอุรำ 

นำยทวีฉัตร 
จุฬำงกูร 

นำยวุฒิภูมิ
จุฬำงกูร 

นำยฮำจิเมะ
คำโตะ 

นำยปริญญำ 
ไววัฒนำ 

นำยอภินันท์ 
ณ ระนอง  

นำยฉัตรชัย 
เอียสกุล 

นำยวีรวัฒน์   
ขอไพบูลย์ 

นำยสันติ   
พัฒนะเมลือง 

นำงสำว
สิริณำ 

พัฒนะเมลือง 

นำงสำวภัทรำ 
ชัยยศบูรณะ 

นำยสวัสดิ์ 
สุขะอำจิณ  

24 บจ. คอมพลีท โอโตพำร์ท   X, /, S /, S    /, S                     

26 บจ. ซังเค ซัมมิท (ประเทศไทย)                              

27 บจ. ซัมมิท เอ็นจิเนียร่ิง เซน็เตอร์  X, //, S     /, S                     

28 บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร่ิง  X, S     /, S                     

29 บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้เวิร์ค  X, //, S     /, S /, S                   

30 บจ. ซัมมิท แอดวำนซ์ แมททเีรียล  X, S     /, S /, S                   

31 บจ. ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพำร์ท  X, /, S                           

32 บจ. ซัมมิท โชว่ำ แมนูแฟคเจอร่ิง  X, /, S                           

33 บจ. ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี          /, S                   

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

35 บจ. ซัมมิท โอโต บอดี ้อินดัสตรี  X, //, S     /, S /, S                   

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

37 บจ. ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร่ิง  X, S     /, S                     

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

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

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

41 บจ. ซัมมิท คูรำตะ แมนูแฟคเจอร่ิง  X, /, S      /, S                     

42 บจ. ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ  X, /. S /, S   /, S             /, S  -     

43 บจ. ซัมมิท รีเทอร์ นิทโตกุ ซำวด์ พรู๊ฟ  X, S                           

44 บจ. ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ  X     /, S                     

45 บจ. ซัมมิท สเตียริง วีล /, S, X     /, S             /, S       

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

47 บจ. ซัมมิท อินดัสตรี ้ (ประเทศไทย)   /, S     /                     

48 บจ. ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท ์  X, S                           

49 บจ. ธัญญกิจ  เซอร์วิส                             

50 บจ. บำงกอก อีเกิล วิง   /                           

51 บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค                    //         

52 บจ. พี. ทูลล่ิง   /, S                         

53 บจ. มำรูบิชิ  ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนำม /, S     /                     

54 บจ. สตีล อัลลำยแอนซ์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ /                           

55 บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี ้บิลท์   /, S                 /, S       



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

 

- 182 - 

ชื่อบริษัท 
นำยสรรเสริญ  
จุฬำงกูร 

 
นำยสริศ 

พัฒนะเมลือง 
 

นำยมำกำโต  
เทรำอุรำ 

นำยทวีฉัตร 
จุฬำงกูร 

นำยวุฒิภูมิ
จุฬำงกูร 

นำยฮำจิเมะ
คำโตะ 

นำยปริญญำ 
ไววัฒนำ 

นำยอภินันท์ 
ณ ระนอง  

นำยฉัตรชัย 
เอียสกุล 

นำยวีรวัฒน์   
ขอไพบูลย์ 

นำยสันติ   
พัฒนะเมลือง 

นำงสำว
สิริณำ 

พัฒนะเมลือง 

นำงสำวภัทรำ 
ชัยยศบูรณะ 

นำยสวัสดิ์ 
สุขะอำจิณ  

56 บจ. อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท ์               X             

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

58 บจ. อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี  X, S     /, S                     

59      บจ. ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท  /                           

60      บจ.แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น /, S                           

61      บจ. แอสไพเรชั่น วัน          /, S                   

62      บจ. แฟคทอร่ี ดีโป ซัพพลำย          /, S                   

63      บจ. ธัญญกิจ เซอร์วิส                 /           

64      บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์                    /         

65      บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2                     /, S       

66      บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์                     /, S       

67      บจ. อมตะ ปีโตรเลียม                      /, S       

68      บจ. ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเมนท ์                     /, S       

69      บจ สำยกำรบินนกสกู๊ต      /          

69 มหำวิทยำลัยขอนแก่น                   -         

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

71 Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.     /                       

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

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

74 Dae Dong System Co., Ltd.     /                       

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

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

77 Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.     /                       

78 HI-LEX  Vietnam Co., Ltd.     /                       

79 HI-LEX America Inc.     /                       

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

81 HI-LEX Controls Inc.     /                       

82  HI-LEX Corporation     X                       

83 HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.     /                       

84 HI-LEX India Private Ltd.     /      -                 

85 HI-LEX KANTO, Inc.     /                       
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ชื่อบริษัท 
นำยสรรเสริญ  
จุฬำงกูร 

 
นำยสริศ 

พัฒนะเมลือง 
 

นำยมำกำโต  
เทรำอุรำ 

นำยทวีฉัตร 
จุฬำงกูร 

นำยวุฒิภูมิ
จุฬำงกูร 

นำยฮำจิเมะ
คำโตะ 

นำยปริญญำ 
ไววัฒนำ 

นำยอภินันท์ 
ณ ระนอง  

นำยฉัตรชัย 
เอียสกุล 

นำยวีรวัฒน์   
ขอไพบูลย์ 

นำยสันติ   
พัฒนะเมลือง 

นำงสำว
สิริณำ 

พัฒนะเมลือง 

นำงสำวภัทรำ 
ชัยยศบูรณะ 

นำยสวัสดิ์ 
สุขะอำจิณ  

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

87  HI-LEX Miyagi, Inc     /                       

88  HI-LEX Saitama, Inc.     /                       

89  HI-LEX Shimane, Inc.     /                       

90  Izushi Cable, Inc.     /                       

91 PT. HI-LEX Cirebon     AC                       

92 PT. HI-LEX Indonesia     /                       

93 PT. HI-LEX Parts. Indonesia     AC                       

94 Sun Medical Technology Research Corp.     /                       

95 Tajima TSK, Inc.     /                       

96 TSK (Korea) Co., Ltd.     /                       

97 TSK of America Inc.     X                       

98 Yantai TSK Cable System Co., Ltd.     /                       

  หมำยเหตุ:       x  ประธำนกรรมกำร       /  กรรมกำร       //  กรรมกำรบริหำร       S  กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม       ID  กรรมกำรอิสระ       AC  กรรมกำรตรวจสอบ        -   อ่ืน  ๆ
 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

 

- 184 - 
 

เอกสารแนบ 2  รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 
 

- ไม่มี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    แบบ 56-1  บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) 

 

- 185 - 

เอกสารแนบ 3  รายละเอยีดเกี่ยวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
3.1 ข้อมูลหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

ชื่อ-สกุล 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุ้นและสัดส่วนกำร

ถือหุ้นในบริษัท (%) 
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ควำมสัมพันธ์ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติกำรกระท ำ

ผิด ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท 

นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง 
 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
11 กุมภำพันธ์ 2562    
 

 
กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำร 
ประชุม 
    - ไม่มี    

45 ปริญญำโท 
สำขำอักษรศำสตร์จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 
 
หลักสูตร : IOD 

 - เลขำนุกำรบริษัท  
 - Financial Statements for Directors 

(FSD26/2014) 
 - Director Certification Program 

(DCP227/2016) 
 - Ethical Leadership Program 
   (ELP9/2017) 
   หลักสูตร : TLCA 
 - Executive 
   Development 

 Program (EDP15/2014) 

 

ชั่วโมงพัฒนำควำมรู้ต่อเน่ือง (CPD) 
ด้ำนบัญชี 6 ชม. : 
สภำวิชำชีพบัญช ี
-เร่ืองเล่ำข่ำวทุจริตและผิดมำตรฐำนบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที ่3/62 

ทำงตรง 

10,196,300 หุ้น
(3.92%) 

 
ทำงอ้อม 

- ไม่มี - 

พ่ีสำว  นำยสริศ 
พัฒนะเมลือง และ
พ่ีสำวนำยสันติ  
พัฒนะเมลือง 
 

บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 
 
 

2559 (สิงหำคม) 
– 2561 
(กุมภำพันธ์) 
 
2559 
(พฤษภำคม) – 
2561 
(กุมภำพันธ์) 
 
2545 – ปัจจุบัน 
 
 
 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
 
 
 
กรรมกำร 
 
 
 
 
ผู้จัดกำรทั่วไปอำวุโส – ส่วน
งำนบริหำรธุรกิจ และส่วนงำน
จัดหำ  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์ 
และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

2561 (ตุลำคม)  
– ปัจจุบัน 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำน
บัญชีและกำรเงิน 

  

บริษัททั่วไป 

2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดกำรทั่วไป – ส่วน
ส ำนักงำน 

บจ. ซัมมทิ ซูโกก ุเซอิร่ำ 
 

ผู้ผลิตน็อตพิเศษ ส ำหรับอุตสำหกรรม
ยำนยนต์ 

2559 
(พฤษภำคม) – 
ปัจจุบัน 

กรรมกำร และ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

2559 (เมษำยน) 
- ปัจจุบัน 

กรรมกำร และ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ 
แมนแูฟ็คเจอร่ิง 

ผลิตชิน้ส่วนยำงส ำหรับอุตสำหกรรมยำน
ยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ 

2546 – ปัจจุบัน กรรมกำร และ 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 

บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์ 
 

ผลิตชิน้ส่วนยำงส ำหรับอุตสำหกรรมยำน
ยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์ และอื่นๆ 
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3.2 ข้อมูลหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ชื่อ-สกุล 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุ้นและสัดส่วนกำร

ถือหุ้นในบริษัท (%)         
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ควำมสัมพันธ์ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติกำรกระท ำ

ผิด ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท 

2. นำงกสิตำ  พิทักษ์สงครำม 
 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 
14 พฤษภำคม 2555  
 
ที่อยู่ติดต่อ : 
     19/5 หมู่ 3  

ต ำบลบ้ำนสวน 
อ ำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 
20000 
 

กำรมีส่วนได้เสียในวำระกำร 
ประชุม 
    - ไม่มี    
 
 
 
 

37 ปริญญำโท 
หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 
วิชำกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
มนุษย ์
มหำวิทยำลัยศรีปทมุ 
 

หลักสูตร :  
โดย IOD 
- Company Secretary Program 

(CSP46/2012) 

- Company Reporting Program 

(CRP3/2012) 

- Board Reporting Program 

(BRP13/2014) 

- Anti-Corruption the Practical 
Guide (ACPG 21/2015) 
โดย TLCA 
- Fundamental Practice for Corporate 

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

- แนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี  ส ำหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2556 

ทำงตรง 
- ไม่มี-  

 
ทำงอ้อม 

- ไม่มี- 

 ไม่มี  บริษัทจดทะเบียน ไม่มี 

2559 ธันวำคม 
– ปัจจุบัน 
 
2559 
(พฤษภำคม) –
ปัจจุบัน 
2557-ปัจจุบนั 
 
2555 
(พฤษภำคม) – 
ปัจจุบัน 
2554 – 
ปัจจุบัน 
2551 - 2553 

ผู้ ช่ ว ย ผู้ จั ดกำ ร ฝ่ ำย  ก ำ กั บ
หลักทรัพย์ประสำนงำนตลำด
หลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรร 
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกับ 
ดูแลกิจกำร 
เลขำนุกำรบริษัท 
 
 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
 
เลขำนุกำรกรรมกำรผู้จัดกำร 

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์ และชุดควบคุมรำง
กระจกหน้ำต่ำงรถยนต์ 

บริษัททั่วไป 

2550 - 2551 ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยธุรกำร บจ. มำรูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) ผลิตชิน้ส่วนพลำสติกส ำหรับยำนยนต์ 
2548 - 2550 เลขำนุกำรผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต บจ. คอบร้ำ อินเตอร์เนชั่นแนล  ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬำทำงน ำ้ 
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ชื่อ-สกุล 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุ้นและสัดส่วนกำร

ถือหุ้นในบริษัท (%)         
(ณ วันที ่30 ก.ย. 2562) 

ควำมสัมพันธ์ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 

ประเภทธุรกิจ 
ประวัติกำรกระท ำ

ผิด ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง ชื่อหน่วยงำน/บริษัท 

นำงกสิตำ  พิทักษ์สงครำม 
(ต่อ) 

 โดย SEC, SET (ต่อ) 
- การบริหารความรบัผิดชอบต่อ
สงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ปี 
2558 

- Responsible Supply Chain 
Management ปี 2558 

- การจดัท ารายงานความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม รุ่น 1 ปี 2558 

โดยสถาบันอื่นๆ 
- โครงกำรพัฒนำผู้บริหำร Global Mini  
MBA รุ่นที่ 78  คณะพำณิชยศำสตร์  
  และกำรบัญช ี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

- PA (Personal Assistant) training 
ปี 2558 โดย Thailand Chapter 
Young Presidents' Organization 
Inc. 
- กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
- AGM 100 
- สิทธิและหน้ำที่ของผู้ถือหุ้น บนมิติ 
หยิน-หยำง : ขำว-ด ำ ท ำในส่ิงที่ถูกต้อง” 

- PA (Personal Assistant) training 
ปี 2559 (Thailand Chapter Young 
Presidents' Organization Inc.)  
- Finance for Non-Finance 
Executive (PSR Management 
Training) 
- Rockefeller Habits (Thailand 
Chapter Young Presidents' 
Organization Inc.) 
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เอกสารแนบ 4   รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
 
ในปี 2562  บริษัทไมมี่นโยบำยประเมินรำคำทรัพย์สิน และไมมี่กำรตีรำคำทรัพย์สินใหมใ่นระหว่ำงรอบระยะเวลำบญัชี 
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เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย 

5.1  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกัด (มหำชน) ได้รับกำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท  มี
กรรมกำรตรวจสอบ 4 ทำ่น มีคุณสมบติัครบถ้วนตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อก ำหนด
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์ฯ มีรำยนำม และจ ำนวนครัง้เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ปี 2562 ดังนี ้  

 
ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 
การประชุม 

จ านวนครัง้ 
การเข้าร่วมประชุม 

1 นำยปริญญำ    ไววัฒนำ* ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4 4 

2 นำยอภินันท์     ณ ระนอง กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 

3 นำยฉตัรชัย      เอียสกุล กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 

4 นำยวีรวัฒน์     ขอไพบลูย์ กรรมกำรตรวจสอบ 4 4 

* นำยปริญญำ ไววัฒนำ  เป็นกรรมกำรตรวจสอบผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีและกำรเงิน 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขต หน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ไ ด้รับมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งสอดคล้องกบัประกำศตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ในรอบปี 2562 (เร่ิมวันที่ 1 ตุลำคม  2561 ถงึวันที่ 30 กนัยำยน 2562) คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมรวม 4 
ครัง้ บำงครัง้ประชุมร่วมกบัผู้บริหำร ผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีสำระส ำคัญสรุปได้ดังนี  ้
 
1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทได้จัดท ำ
ขึน้อยำ่งถกูต้อง และเช่ือถือได้ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำ  งบกำรเงิน
ดังกลำ่ว มีควำมถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรบญัชี หลกักำรบญัชี และวิธีปฏิบติัทำงบญัชีที่
รับรองทัว่ไป รวมทัง้มีกำรประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ำยบริหำรเก่ียวข้องทกุไตรมำส 
 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภำพ 
โดยว่ำจ้ำงผู้เช่ียวชำญกำรตรวจสอบภำยในมำด ำเนินกำรตรวจสอบ อีกทัง้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยในตำมแผนงำนตรวจสอบประจ ำปีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำและอนมุติั ซึ่งครอบคลุม
ระบบงำนที่ส ำคัญ รวมทัง้ได้มอบหมำยให้ติดตำมผลกำรแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ด้วย เห็นว่ำบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอ และเหมำะสมกับลักษณะของกิจกำร และไม่พบ
ข้อบกพร่อง หรือจุดออ่นเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เป็นสำระส ำคัญ มีกำรดูแลรักษำทรัพย์สินอย่ำง
เหมำะสม รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงครบถ้วน  นอกจำกนี ้ได้สอบทำนระบบกำรตรวจสอบภำยใน โดย
พิจำรณำภำรกิจ ขอบเขตกำรปฏิบติังำน หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ อตัรำก ำลงั และควำมเป็นอิสระของหน่วยงำน
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ตรวจสอบภำยใน โดยก ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
รำยงำนด้ำนกำรบริหำรต่อกรรมกำรผู้จัดกำร มีควำมเหน็ว่ำ กำรตรวจสอบภำยในของบริษัทเป็นไปอย่ำงอิสระ 
เพียงพอ และมีประสิทธิผล 
 

3. สอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษัทโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งบริษัทเป็นผู้
บง่ชีค้วำมเส่ียง ประเมินควำมเส่ียงทัง้จำกปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก ประกอบด้วยควำมเส่ียงด้ำนกลยทุธ์, 
ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบติักำร รวมถงึควำมเส่ียงที่เก่ียวข้องกบักำรจัดกำรข้อมูลด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ,  ควำม
เส่ียงกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน และควำมเส่ียงกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบ ข้อบงัคับของหน่วยงำนก ำกับดูแล 
โดยมีกำรจัดกำรควำมเส่ียง และติดตำมควำมคืบหน้ำของแต่ละหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มั่นใจว่ำ สำมำรถ
ปฏิบติังำนได้ตำมเปำ้หมำยที่กำหนดไว้ และหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่อำจมีผลต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
สำมำรถจัดกำรควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดับที่ยอมรับได้อยำ่งทนักำล ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะใน
กำรปรับปรุงควำมเส่ียงต่ำงๆ และมีควำมเหน็ว่ำ บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเพียงพอ และควรเฝ้ำ
ติดตำมปรับปรุงเพ่ือให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งมีประสิทธิผลอยำ่งต่อเน่ืองย่ิงขึน้ 
 

4. สอบทำนให้บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์หรือกฎหมำยที่เ ก่ียวข้องกับกำรด ำเ นินธุรกิจของบริษัท มีควำมเห็นว่ำ  ไม่พบข้อบกพร่องที่ มี
สำระส ำคัญในเร่ืองกำรไมป่ฏิบติัตำมกฎหมำย และข้อก ำหนดที่เก่ียวข้อง  
 

5. พิจำรณำผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตของผู้ตรวจสอบภำยใน และสอบทำน
ควำมถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอของเอกสำรอ้ำงอิงที่ใช้ตอบแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำน
กำรคอร์รัปชั่นของโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (CAC) เพ่ือย่ืนต่ออำยุ
ใบรับรอง (Re-certification) ตำมขัน้ตอนและกระบวนกำรที่ CAC ก ำหนด ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็นว่ำ บริษัทมีมำตรกำรเ พียงพอในกำรต่อต้ำน และตรวจพบกำรทุจริต และคอร์รัปชั่นอย่ำง มี
ประสิทธิภำพ เม่ือวันที่ 5 สิงหำคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนทจุริตมีมติให้กำรรับรองต่ออำยใุบรับรอง (Re-certification) โดยใบประกำศรับรองที่บริษัทได้รับจะมี
อำย ุ3 ปี นับจำกวันที่มีมติให้กำรรับรอง ซึ่งแสดงถงึควำมยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งเป็นธรรม โปร่งใส และ
ให้ควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม  

 
6.   สอบทำนและให้ควำมเหน็ต่อกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  
  กำรปฏิบติัตำมหลกัจรรยำบรรณธุรกิจ และจรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้ บริหำรและพนักงำน ไม่พบรำยกำรที่           
  กอ่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงถูกต้องครบถ้วน  
  รวมทัง้  ได้ปฏิบติัเป็นไปตำมหลกัจรรยำบรรณฯ ที่ก ำหนดอยำ่งเหมำะสม 
 

7. พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบญัชีฯ และค่ำตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือขออนมุติัต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลกำรปฏิบติังำนของผู้สอบบญัชีในปีที่ผำ่นมำ รวมทัง้ควำมรู้ ควำม
เช่ียวชำญ และควำมเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขออนมุติัที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้นำย 
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กฤษฎำ เลิศวนำ และ/หรือ นำงสำววิสสตุำ จริยธนำกร และ/หรือนำงพูนนำรถ เผำ่เจริญ แหง่บริษัท ส ำนักงำน 
อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2563 ค่ำสอบบญัชีรวม 1,180,000 บำท (ไมร่วมค่ำตรวจสอบกำรปฏิบติั
ตำมเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมกำรลงทนุ จ ำนวน 340,000 บำท)  

 

โดยสรุปในภำพรวมแล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ระบไุว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ที่ได้รับอนมุติัจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีควำมเหน็ว่ำบริษัทมีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน และ
กำรด ำเนินงำนอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน  มีระบบกำรควบคุมภำยใน  กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริหำรควำม
เส่ียงที่เหมำะสม และมีประสิทธิผล มีกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ข้อก ำหนด และข้อผูกพันต่ำงๆ มีกำรปฏิบัติกับ
รำยกำรที่เก่ียวโยงกนัอยำ่งถกูต้อง มีกำรปฏิบติังำนที่สอดคล้องกบัระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเพียงพอ 
โปร่งใส และเช่ือถือได้ รวมทัง้พิจำรณำควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีเพ่ือแต่งตัง้ และเสนอค่ำตอบแทนกำรสอบ
บญัชี 
                                   
 
 
 
 

 (นำยปริญญำ        ไววัฒนำ)  
                         ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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5.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  ประกอบด้วยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเป็นอิสระ 4 ท่ำน ล้วน
เป็นผู้มีควำมรู้ และประสบกำรณ์  ปฏิบติัหน้ำที่ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษัท 
  

ในปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ระบุในกฎบัตร
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ดังนี ้
 
งำนด้ำนกำรสรรหำ 

1. จัดท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดยอ่ย โดยก ำหนดจ ำนวนโครงสร้ำง 
และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร คุณสมบติัของกรรมกำร เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอ
ขออนมุติัต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. จัดท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำ ผู้บริหำรระดับสงูเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
3. พิจำรณำสรรหำและเสนอบคุคลที่เหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำร

ระดับสงู 
4. สนับสนนุให้บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเสนอรำยช่ือบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำสรรหำเป็นกรรมกำร

บริษัท 
5. ด ำเนินกำรใดๆ ที่เก่ียวกบักำรสรรหำตำมได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 
งำนด้ำนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

1. จัดท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกบัหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัท กรรมกำรชุดยอ่ย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และขออนมุติัที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

2. จัดท ำหลกัเกณฑ์และนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร
ระดับสงูเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

3. ให้ค ำชีแ้จงและตอบค ำถำมที่เก่ียวข้องกบัค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
4. รำยงำนนโยบำยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 

(56-1) และรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  
5. ด ำเนินกำรใดๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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ทัง้นีค้ณะกรรมกำรฯ ทกุทำ่นได้เข้ำร่วมกำรประชุม  สรุปได้ดังนี  ้
ล าดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ 

การประชุม 

จ านวนครัง้ 

การเข้าร่วมประชุม 

1 นำยอภินันท์         ณ ระนอง ประธำน 2 2 

2 นำยปริญญำ        ไววัฒนำ  กรรมกำร 2 2 

3 นำยฉตัรชัย          เอียสกลุ  กรรมกำร 2 2 

4 นำยวีรวัฒน์          ขอไพบลูย์  กรรมกำร 2 2 

 

 
(นำยอภินันท์         ณ ระนอง) 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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5.3 คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ 
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร  ประกอบด้วยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเป็นอิสระ 4 ทำ่น ล้วนเป็นผู้ มีควำมรู้ 
และประสบกำรณ์  ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกบัประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
  
ในปี 2562 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ปฏิบติัตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทอย่ำง
ครบถ้วน  พิจำรณำและทบทวนกำรน ำหลกัปฏิบัติตำม CG Code ไปปรับใช้ตำมบริบททำงธุรกิจของบริษัทแล้ว  
และ ได้ รำยง ำ นผลกำ รด ำ เ นิ นง ำ นต่ อคณะกรรมกำ รบ ริษัทตำมคว ำม เหมำะสม ซึ่ ง กำ รประชุ ม  
ทกุครัง้ คณะกรรมกำรฯ ได้รำยงำน แสดงควำมเหน็และให้ข้อเสนอแนะอยำ่งอิสระ  โดยสง่เสริมและติดตำมควำม
คืบหน้ำของกระบวนกำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงต่อเ น่ือง  
กำรพิจำรณำปรับปรุงคู่มือหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำร  (CG Handbook) ในกำรประชุมครัง้ที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 6 
สิงหำคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบำยทัง้หมดของบริษัท  
โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น  รวมทัง้ให้แนวทำง ข้อเสนอแนะอ่ืนที่จ ำเป็นเพ่ือกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัท 
 

 ทัง้นีค้ณะกรรมกำรฯ ทกุทำ่นได้เข้ำร่วมกำรประชุม  สรุปได้ดังนี  ้
ล าดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้ 
การประชุม 

จ านวนครัง้ 
การเข้าร่วมประชุม 

1 นำยปริญญำ        ไววัฒนำ ประธำน 2 2 

2 นำยอภินันท์         ณ ระนอง  กรรมกำร 2 2 

3 นำยฉตัรชัย          เอียสกลุ  กรรมกำร 2 2 

4 นำยวีรวัฒน์          ขอไพบลูย์  กรรมกำร 2 2 

 

 

 

 

 

 
(นายปริญญา        ไววัฒนา) 

ประธำนคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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5.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จ ำกดั (มหำชน) ได้รับกำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท  
มีกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 6 ทำ่น มีรำยนำมดังนี ้
ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้การ

ประชุม 
จ านวนครัง้การ
เข้าร่วมประชุม 

1 นำยสริศ  พัฒนะเมลือง 
(กรรมกำรผู้ จดักำร) 

  ประธำน 4 4 

2 นำยสวัสด์ิ  สขุะอำจิณ1 
(ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส – สว่นงำนผลิต และสว่น
งำนคุณภำพ และรักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ไป สว่น
งำนผลิต) 

กรรมกำร 4 4 

3 นำงสำวสิริณำ  พัฒนะเมลือง2 
(ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส – สว่นงำนบริหำรธุรกิจ  และ
สว่นงำนจัดหำ และรักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ไปสว่น
งำนบริหำรธุรกิจ) 

กรรมกำร 4 4 

4 นำงสำวภทัรำ  ชัยยศบรูณะ3 
(ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส - สว่นงำนปฎิบติักำรธุรกิจ 
และสว่นงำนวิจัยและพัฒนำ) 

กรรมกำร 4 4 

5 นำยฮำจิเมะ  คำโตะ 
(ผู้จัดกำรทัว่ไป – สว่นงำนวิจัยและพัฒนำ) 

กรรมกำร 4 4 

6 นำงสำวชุลีกร  สวิุจิตร 
(ผู้จัดกำรทัว่ไป – สว่นงำนจัดหำ) 

กรรมกำร 4 4 

 กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี 
1 นำยสทุน  เปรมปรี4 

(ผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส - สว่นงำนคุณภำพ) 
กรรมกำร - - 

1 ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส – สว่นงำนผลิต และสว่นงำนคุณภำพ และรักษำกำรผู้จัดกำรทั่วไป ส่วนงำนผลิต 
วันที่ 28 มกรำคม 2562 
2 ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส – สว่นงำนปฏิบติักำรธุรกิจ และสว่นงำนจัดหำ และรักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ไปส่วนงำน
บริหำรธุรกิจ วันที่ 28 มกรำคม 2562 
3 ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้จัดกำรทัว่ไปอำวุโส– สว่นงำนปฎิบติักำรธุรกิจ และสว่นงำนวิจัยและพัฒนำ วันที่ 28 มกรำคม 2562 

4 นำยสทุน  เปรมปรี ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร วันที่ 1 ธันวำคม 2561 (อ้างอิงตามประกาศ 013/2019) 
 

ในรอบปี 2562 (เร่ิมวันที่ 1 ตุลำคม  2561 ถงึวันที่ 30 กนัยำยน 2562) ผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงที่มีสำระส ำคัญสรุปได้ดังนี ้
1. พิจำรณำทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือให้มัน่ใจว่ำสอดคล้อง เหมำะสม และสนับสนุนให้

องค์กร สำมำรถบริหำรควำมเส่ียงได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
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2. พิจำรณำทบทวนกรอบบริหำรควำมเส่ียง, กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง, กำรประเมินระดับควำมเส่ียง เพ่ือให้มี
แนวทำงปฏิบติังำนที่เป็นปัจจุบนั และปฏิบติัได้สอดคล้องตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้  

3. พิจำรณำกำรจัดกำรควำมเส่ียงต่ำง ๆ ขององค์กร ได้แก่ ผลประเมินควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเส่ียงด้ำน
ปฏิบติักำร ควำมเส่ียงกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน และควำมเส่ียงกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยงำนก ำกบัดูแลและกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมถงึควำมเส่ียงที่เกิดขึน้ใหม่ (Emerging Risks) 
และควำมเส่ียงด้ำนคอร์รัปชั่น  ตลอดจนพิจำรณำกำรตอบสนองควำมเส่ียงโดยค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและ
เร่งด่วนในกำรตอบสนองควำมเส่ียงจำกผลประเมินควำมเส่ียง, ระดับควำมเส่ียงที่องค์กรยอมรับได้  (Risk 
Appetite) และควำมรุนแรงของผลกระทบที่อำจเกิดจำกควำมเส่ียง (Risk Severity) ขององค์กร เพ่ือตอบสนอง
ควำมเส่ียงให้เหมำะสม 

 
สรุปในภำพรวม คณะกรรมกำรบริหำรควำมเ ส่ียงได้ปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ระบุไ ว้ในกฎบัตรคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ที่ได้รับอนมุติัจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีควำมเหน็ว่ำบริษัทฯ ด าเนินการบริหารความ
เส่ียงได้ครอบคลมุกบัปัจจัยเส่ียงต่าง ๆ มีการก ากบั ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเส่ียงที่มีผลกระทบต่อ
เปา้หมายขององค์กรอยา่งต่อเน่ือง และมีการจัดการความเส่ียงระดับองค์กรอยา่งมีประสิทธิผล  

 
                    
 
 
                 (นำยสริศ  พัฒนะเมลือง) 
         ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 


