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ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุ รกิจของบริษัท
เมื่อเปรี ยบเทียบจากปี ที่ผา่ นมา อุตสาหกรรมยานยนต์ ไทยชะลอตัวลดลง เนื่ องจากยอดขายรถยนต์ ใ นประเทศคู่ ค้ า
ลดลงจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เพราะสงครามการค้ าระหว่างประเทศจี น และสหรั ฐ อเมริ กา ท าให้ ยอด
ส่งออกรถยนต์ ลดลง อีกทั ้งผู้ประกอบการมีความกังวลต่อต้ นทุนการผลิตที่ มีแนวโน้ มปรับตัวสูง ขึ น้ ความผัน ผวนของ
ค่าเงิ นบาทที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออก ซึ่งส่งผลกระทบกับการผลิ ต รถยนต์
ในประเทศไทยที่ลดลง เมื่อเทียบจากปี 2561 จึงทาให้ อตุ สาหกรรมผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ ชะลอตัวตามไปด้ ว ย อย่า งไร
ก็ตามบริ ษัทยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดสาหรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซี ยน โดยมี ลูกค้ าเป็ น
กลุม่ บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ชั ้นนา รวมทั ้งได้ รับความไว้ วางใจจากบริ ษัทผู้ผลิ ต รถยนต์ ให้ เ ป็ น ผู้ผลิ ต
และออกแบบสายควบคุมในรถยนต์ รุ่นใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ ้นทั ้งในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่ อ ง และจากความท้ า
ทายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ห รื อ การ
เปลี่ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจ บริ ษัทตระหนักถึงความจาเป็นในการขยายขี ด ความสามารถ พั ฒนากระบวนการ
ดาเนิ นงานควบคู่กบั การทางานวิ จัยและพัฒนา คิ ดค้ นโดยใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ อช่วยลดต้ นทุนอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ โดยยังคงรักษาคุณภาพเช่นเดิ ม และสร้ างกระบวนการผลิตที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ใช้ ทรั พ ยากรให้
เกิดประโยชน์ สงู สุด พร้ อมกับจัดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ท ั ้งภายในและระหว่ า งองค์ กรและคู่ ค้ าทาง
ธุรกิจ เพื่ อพัฒนาไปสูค่ วามสาเร็จร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง
1.1 วิสัยทั ศน์ และภารกิจ
วิสัยทั ศน์
 เป็นผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ ระดับโลก
ภารกิจ
 ด้ านการตลาด – มุง่ สูต่ ลาดโลก
 การวิ จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ – มุง่ สูก่ ารเป็นผู้ออกแบบระดับโลก
 ด้ านองค์ กร – มุง่ สูค่ วามเป็นองค์ กรแห่งการเรี ยนรู้
 ด้ านผลิตภัณฑ์ – พัฒนาสินค้ าให้ มีคุณภาพระดับโลก
ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาทบทวนและอนุมตั ิ วิสยั ทัศน์ และภารกิจของบริ ษัท ทุกรอบปี บญ
ั ชี ของบริ ษัท
สาหรับปี 2562 มติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เห็น ควรให้ ค ง
วิ สยั ทัศน์ และภารกิจดังเดิ ม
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพั ฒนาการที่ สาคัญ
ประวัติความเป็ นมาของธุ รกิจ
บริ ษัทเดิ มมีชื่อว่า บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล (ที เอส เค) จากัด ก่อตั ้งขึ ้นเมื่อวันที่ 12 มิถนุ ายน 2521 โดยผู้กอ่ ตั ง้ หลัก
2 ท่าน คื อนายสรรเสริ ญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริ ษัท มี ท ุน จดทะเบี ยนเริ่ มแรกจ านวน 4 ล้ า น
บาท
ต่อมาได้ ร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริ ษัทผู้ผลิ ต สายควบคุ มรถยนต์ แ ละรถจั กรยานยนต์ รายใหญ่
ที่สดุ รายหนึ่งของโลก
ในปี 2548 บริ ษัทได้ จดทะเบียนเป็นบริ ษัทมหาชนในตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย เปลี่ ยนชื่ อ เป็ น บริ ษัท
ไทยสตี ลเคเบิล จากัด (มหาชน) แต่สดั ส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิ ม
การเปลี่ยนแปลงและพั ฒนาการที่ สาคัญในรอบ 3 ปี ที่ ผ่านมา
ปี
กิจกรรม
2560 - ได้ รับรางวัลการเข้ าร่วมเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาในการดาเนิ นกิจกรรมด้ านความปลอดภัยของชมรมความร่ ว มมื อ โตโยต้ า
ประจาปี 2560 ในการประชุม The 11st TCC Safety Activity 2016 Final Conference โดยได้ รั บความไว้ วางใจจาก
ชมรมความร่วมมือโตโยต้ าให้ เ ป็ น ผู้ช่ ว ยที่ ปรึ กษาเพื่ อ ให้ ค าแนะน าและตรวจประเมิ น ให้ บริ ษัท ในกลุ่ม Supplier
ปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานสากลและข้ อกาหนดลูกค้ าอย่างเคร่งครัด เพื่ อเป็นการปรับปรุงแก้ ไขพื ้นที่ปฏิบตั ิ งานให้ เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดกับพนักงาน
- ได้ รับรางวัลในหัวข้ อ การจัดส่งดี เยี่ยมสาหรับกลุม่ Spare Part จากบริ ษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
- ได้ รับรางวัลในหัวข้ อ คุณภาพดี เยี่ยม จากบริ ษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
- ได้ รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขี ยวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขี ยว) จากกระทรวงอุต สาหกรรม โดยวั ฒนธรรมสี เ ขี ยว
(Green Culture) คื อการที่ทกุ คนในองค์ กรให้ ความร่วมมือร่วมใจทางานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อ มในทุกด้ านของ
การประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์ กร
- ได้ รับรางวัลคุณภาพดี เยี่ยม ประจาปี 2560 จากบริ ษัท นิ สสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
- ได้ รับรางวัลหุ้นยัง่ ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจาปี 2560 จากตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศ
ไทย
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ปี
2561

กิจกรรม
- ได้ รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองค์ การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก (อบก.) โดย
CFO เป็นการจัดทาคาร์ บอนฟุตพริ ้นท์ขององค์ กรในภาคอุตสาหกรรม (35 บริ ษัทเท่านั ้น) ยกระดับบริ ษัทฯ ขึ น้ สู่ระดั บ
แนวหน้ าด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างมีประสิทธิ ภาพ
- ได้ รับรางวัล Q Award Excellent Quality Status Recognition จาก Auto Alliance (Thailand) Co., LTD.
- ได้ รับรางวัล The Best Quality & Delivery Performance Supplier จาก Siam Aisin Co., Ltd.
- ได้ รับรางวั ล Award of Quality 2017 จาก Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. ในด้ านคุ ณ ภาพ “Zero defect”
ตลอดปี 2560
- ได้ รับรางวัลหุ้นยัง่ ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจาปี 2561 จากตลาดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศ
ไทย
- - ได้ รับประกาศนี ยบัต ร “2018 TCC Risk Management Activity” จากบริ ษัท โตโยต้ า ไดฮัทสุ แอนด์ เอ็นจิเนี ยริ่ ง
เมนู แฟคเจอริ่ ง จากัด
- ได้ รับประกาศนี ยบัต ร “2018 TCC SAFETY Activity” ชมรมความร่ ว มมื อ โตโยต้ า ที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมโดยบริ ษัท โต
โยต้ า ไดฮัทสุ เอ็นจิ เนี ยริ่ ง แอนด์ เมนูแฟคเจอริ่ ง จ ากัด เพื่ อ ขอบคุ ณ ที่ บริ ษัท ฯ เป็ น ผู้ช่ ว ยที่ ปรึ กษาแก่ Supplier ที่
ดาเนิ นกิจกรรมของชมรมความร่วมมือโตโยต้ า
2562 - ได้ รับรางวัล Supplier Quality Excellence Award จาก ลูกค้ า General Motors (Thailand) Ltd.
- ได้ รับรางวัล TCC QA Improvement Activity Certificate จากลูกค้ า Toyota Motors (Thailand) Ltd.
- ได้ รับรางวัล The Gold Supplier Award จาก ลูกค้ า Adient & Summit Corporation Ltd.
- ได้ รับรางวัล การพัฒนาและลดต้ นทุนโลจิ สติ กส์ ประจาปี 2562 จากกองโลจิ สติ กส์ กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม
- ได้ รับรางวัล Excellence in Quality Award 2019 จาก Honda R&D Southeast Asia Co., Ltd
- ได้ รับประกาศนี ยบัตรและโล่เกียรติ ยศในงาน “ร้ อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้ อน” ประจาปี 2562 เพื่ อเชิ ดชูเกียรติ
ผู้ประกอบการที่เ ป็นตัวอย่างที่ดี ในการบริ หารจัดการและลดการปล่อ ยก๊ าซเรื อนกระจกภายในประเทศ
- ได้ รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองค์ การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อนกระจก ( อบก.)
โดย CFO เป็นการจัดทาคาร์ บอนฟุตพริ ้นท์ขององค์ กรในภาคอุตสาหกรรมยกระดับบริ ษัท ขึ ้นสูร่ ะดั บแนวหน้ าด้ าน
สิ่งแวดล้ อมอย่างมีประสิทธิ ภาพแบบต่อเนื่ อง
- ได้ รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม ISO14001:2015 (3rd Re-certificate) เพื่ อแสดง
เจตนารมณ์ ของบริ ษัท ที่มีความมุง่ มัน่ ในการบริ หารจัดการและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่ อง
- ได้ รับรางวัลหุ้นยัง่ ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI ) ประจาปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
- ได้ รับการรับรอง การต่ออายุการเป็นสมาชิ ก โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ครั ้งที่ 2
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้ นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้ างการถือหุ้ นของบริษัท ไทยสตี ลเคเบิล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
กลุม่ จุฬางกูร
41.77%

กลุม่ พัฒนะเมลือง

อื่นๆ

12.03%

ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น

19.26%

26.94%

บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จากัด (มหาชน)
ทุนชาระแล้ ว 259.80 ล้ านบาท
6%
บริ ษัท ไฮเล็กซ์ เวี ยดนาม จากัด
ทุนชาระแล้ ว 11.15 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

94%

1.4 ความสัมพั นธ์ กับกลุ่มธุ รกิจของผู้ถือหุ้ นรายใหญ่
บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ท ั ้งหมด 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุ่มจุ ฬ างกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพั ฒนะเมลื อ ง
(รายละเอียดเพิ่ มเติ มใน : ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทั ้งสามกลุม่ มีการถื อ หุ้น
ในบริ ษัทรวมเป็นจานวน 209,774,300 หุ้น คิ ดเป็นสัดส่วนร้ อยละ 80.74 ของทุน จดทะเบี ยนและช าระแล้ ว ของ
บริ ษัท
บริ ษัทมีการซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น ในกรณี ที่ไม่สามารถจั ด หาจาก
แหล่งจาหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรื อมีปริ มาณการใช้ น้อยจึงไม่ค้ ุ มที่ จ ะผลิ ต เอง โดยในปี 2562 มี ยอดการ
สัง่ ซื ้ออยูท่ ี่ 227 ล้ านบาทต่อปี หรื อคิ ดเป็น 9% ของยอดการสัง่ ซื ้อทั ้งหมด
และบริ ษัทมีการทารายการซื ้อขายกับบริ ษัทซึ่งมีความสัมพันธ์ กนั จานวน 17 บริ ษัท โดยบริ ษัท ต่ า งๆ ดั ง กล่า วมี
กลุม่ จุฬางกูร และกลุม่ พัฒนะเมลืองเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในปี 2562 มียอดการสัง่ ซื อ้ อยู่ที่ 463 ล้ า นบาทต่ อ
ปี หรื อคิ ดเป็น 19% ของยอดการสัง่ ซื ้อทั ้งหมด
อย่างไรก็ดี รายการซื ้อขายทั ้งหมดเป็นการซื ้อขายตามธุรกิจปกติ มีหลักฐานการเปรี ยบเทียบราคา ราคาขายเป็ น
ราคาตลาดที่เป็นธรรม มีเงื่ อนไขทางการค้ าและวิ ธีการชาระเงิ นตามปกติ เช่นเดี ยวกับการซื อ้ ขายกับผู้ผลิ ต อื่ น ๆ
และไม่มีข้อสัญญาบังคับว่าจะต้ องซื ้อขายกับกลุม่ ธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั ้น
1.5 เป้ าหมายในการดาเนินธุ รกิจ
บริ ษัทมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่ า ง
รถยนต์ ในระดับโลก ซึ่งบริ ษัทตระหนักว่าปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ บริ ษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดั ง กล่า วได้ บริ ษัท
จะต้ องดาเนิ นการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมกระบวนการและต้ นทุนการผลิต เพื่ อเพิ่ มประสิท ธิ ภาพ
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้ างช่องทางการตลาดใหม่ ควบคู่กบั การเพิ่ มความสัมพันธ์ ที่ดีกบั บริ ษัทผู้ผลิ ต
รถยนต์ ท ั ้งในและต่างประเทศให้ มากยิ่งขึ ้น ส่วนการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ มีคุณภาพและมาตรฐานตรง
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ตามความต้ องการของบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ นั ้น บริ ษัท ได้ ปรั บปรุ ง ระบบการผลิ ต ให้ ท ัน สมัย
อยูเ่ สมอ เพื่ อผลิตสินค้ าที่มีมาตรฐานระดับสากลและสร้ างความเชื่ อมั่น ให้ กับลูกค้ า มี การพั ฒนาสายการผลิ ต
ไปสูร่ ะบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและลดจานวนแรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่น ๆ
เช่น ระบบคลังสินค้ า ระบบการขนส่ง ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ก็มี การพั ฒนาอย่า งต่ อ เนื่ อ ง อี กปั จ จั ยที่
สาคัญสาหรับผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ คื อ การวิ จั ยพั ฒนาและออกแบบผลิ ต ภัณ ท์ บริ ษัท ได้ ร่ ว มออกแบบและ
แก้ ปัญหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ ท ั ้งในและต่า งประเทศอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อี กทั ้งเข้ าร่ ว มโครงการวิ จั ยกับ
สถาบันการศึกษาชั ้นนาของประเทศไทย ในการพัฒนาคุณภาพเชิ ง วิ ศ วกรรมโดยน านวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ ามาพัฒนา พร้ อมทั ้งคิ ดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ อให้ สอดคล้ องกับธุรกิจยานยนต์ ในปัจจุบนั และเป็นการสาน
ต่อวิ สยั ทัศน์ “เป็นผู้ผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ ระดับโลก” ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีพร้ อมตระหนักถึงความยัง่ ยืนของทุกภาคส่วนตลอดไป

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ แยกตามผลิตภั ณฑ์
บริ ษัทมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ กบั คู่ค้าทั ้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้ างรายได้ ของบริ ษัท
แยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2560 – 2562 ได้ ดังตารางต่อไปนี ้
2560
2561
2562
สายผลิตภั ณฑ์
รายได้
รายได้
รายได้
สัดส่ วน
รายได้
สัดส่ วน
(ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
รายได้ จากการขายในประเทศ
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
- อื่นๆ
รายได้ จากการขายต่ างประเทศ
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
- อื่นๆ
รายได้ อ่ ื น
- อื่นๆ

2,771
2,018
364
389
135
8
127

94
69
12
13
5
0
4

2,986
2,171
396
411
8
121
8
113

95
69
13
13
0
4
0
4

2,912
2,096
422
391
3
134
39
95

95
68
14
13
0
4
1
3

33

1

33

1

25

1

รวมรายได้

2,939

100

3,140

100

3,071

100
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ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
ผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษัทสามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภทคื อ
1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้ วย
- สายควบคุมระบบต่างๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิ ดฝากระโปรงหน้ า -หลัง
สายสตาร์ ทเครื่ องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็นต้ น
- สายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลัช สาย
วัดรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้ น
2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้ แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ แบบใช้
สายควบคุมสาหรับรถยนต์ ทกุ ประเภท
การผลิ ต สายควบคุ มและชุ ด ควบคุ มรางกระจกหน้ าต่ า งรถยนต์ แ บบใช้ สายควบคุ มต่ า ง ๆ ที่ กล่า วมาข้ างต้ น
บริ ษัท ท าการผลิ ต ภายใต้ สัญ ญาการใช้ สิ ท ธิ แ ละรั บความช่ ว ยเหลื อ ท างด้ านเทคนิ ค (License and Technical
Assistance Agreement) ระหว่างบริ ษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่ น (HI-LEX Corporation) ซึ่ ง เป็ น ผู้ผลิ ต สายควบคุ ม
สาหรับยานยนต์ ชั ้นนาของประเทศญี่ ปนุ่ และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
ปัจจุบนั บริ ษัทตั ้งโรงงานและสานั กงานใหญ่ เ พื่ อ ด าเนิ น การผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษัท ทั ้ง 2 ประเภท อยู่ที่ เลขที่
700/737 หมู่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีพื ้นที่ 50 ไร่ 56 ตารางวา (ประมาณ 80,224 ตาราง
เมตร) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
พื น้ ที่ ใช้ ในการผลิต จั ดเก็บและจั ดส่ งสินค้ า (เดิม)
ส่วนการผลิตสายควบคุม
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
พื ้นที่จัดเก็บและจัดส่งสินค้ า
พื ้นที่ใช้ สอยร่วม
รวม
พื น้ ที่อ่ ื นๆ (เดิม)

พื น้ ที่ (ตารางเมตร)
4,821
1,934
1,404
8,640
12,001
28,800
พื น้ ที่ (ตารางเมตร)

พื ้นที่ซ่อมบารุง
พื ้นที่สานักงานและโรงอาหาร

3,584
10,200
13,784

รวม
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พื น้ ที่ ใช้ ในการผลิต จั ดเก็บและจั ดส่ งสินค้ า (ใหม่ )
ส่วนการผลิตสายควบคุม
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ส่วนการจัดเตรี ยมชิ ้นส่วนการผลิต
พื ้นที่จัดเก็บและจัดส่งสินค้ า
พื ้นที่ใช้ สอยร่วม
พื ้นที่ Free Area
พื ้นที่ Loading Area
รวม

พื น้ ที่ (ตารางเมตร)
7,503
2,236
2,052
8,525
11,574
8,958
8,542
1,010
50,400

2.1 ลักษณะผลิตภั ณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท สามารถแบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภท คื อ
1. สายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (Control Cable)
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ (Window Regulator)
บริ ษัท ท าหน้ าที่ เ ป็ น ผู้ผลิ ต ชิ น้ ส่ว น OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement
Equipment Manufacturer) เพื่ อส่งให้ แก่โรงงานประกอบของลูกค้ า ผู้ผลิ ต ชิ น้ ส่ว น และศู น ย์ อ ะไหล่ ซึ่ ง ได้ แก่
ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทั ้งในและต่างประเทศ รวมถึงบริ ษัทต่างๆ ในเครื อของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่ น
โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทมีดังนี ้
1. สายควบคุ ม (Control Cable)
บริ ษัททาการผลิตสายควบคุ มทั ้งที่ ใ ช้ กับรถยนต์ แ ละรถจั กรยานยนต์ โดยสายควบคุ มเป็ น อุปกรณ์ ที่ มี
ความสาคัญมาก เนื่ องจากเป็นอุปกรณ์ ที่ใช้ ในการควบคุ มระบบต่ า งๆ ของรถยนต์ แ ละรถจั กรยานยนต์
อาทิ เ ช่ น ระบบเบรค ระบบสตาร์ ท เครื่ อ งยนต์ ระบบเกี ยร์ และระบบคลัช เป็ น ต้ น บริ ษั ท มี ยอดขาย
สายควบคุมในปี 2562 คิ ดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้ อยละ 83 ของยอดขายรวม โดยเป็ น การขายในประเทศ
ร้ อยละ 98.47 และเป็ น การขายต่ า งประเทศร้ อยละ 1.53 ของยอดขายรวมของสายควบคุ ม ทั ้งนี ้
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สายควบคุมของบริ ษัทมีดังนี ้
สายควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable)
บริ ษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ในรถยนต์ โดยเน้ นรถยนต์ นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนาด 1 ตั น ซึ่ ง
โดยเฉลี่ยแล้ วในรถยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8-16 ประเภท ทาหน้ าที่ควบคุมการท างานของระบบ
ต่างๆ ในรถยนต์ เช่น เครื่ องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทั ้งนี ้ บริ ษัทสามารถผลิ ต สายควบคุ มที่ ใ ช้ ในรถยนต์ ได้ ทุก ๆ
ประเภท
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ภาพสายควบคุมหลักของรถยนต์ ที่บริ ษัทผลิต

นอกจากสายควบคุมดังแสดงในแผนภาพข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ ควบคุมระบบอื่น ๆ
ของรถยนต์ อาทิ สายโช้ ค สายปรั บ เบาะที่ นั่ ง สายล็ อ คประตู สายควบคุ ม กระจกมองข้ าง สาย
เครื่ องปรับอากาศ และสายไมล์/วัดความเร็ว สายเข็มขัดนิ รภัย สายประตูท้าย เป็นต้ น
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัท มียอดการจาหน่ายสายควบคุมรถยนต์ ดังนี ้
2560
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติ บโต (ร้ อยละ)

2561
2,018
8
2,026
9

2,171
8
2,179
8

หน่วย : ล้ านบาท
2562
2,096
39
2,135
-2

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable)
บริ ษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ ญี่ปนุ่ ทุกประเภท ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ วในรถจักรยานยนต์ 1
คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8 ประเภทซึ่งทาหน้ าที่ควบคุมการทางานของระบบต่ า งๆ ของรถจั กรยานยนต์
เช่น เครื่ องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทั ้งนี ้ บริ ษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ ในรถจักรยานยนต์ ได้ ทกุ ประเภท
ภาพสายควบคุมหลักของรถจักรยานยนต์ ที่บริ ษัทผลิต
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ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัท มียอดการจาหน่ายสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ดังนี ้
2560
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติ บโต (ร้ อยละ)

2561
364
0
364
12

396
0
396
9

หน่วย : ล้ านบาท
2562
422
0
422
7

2. ชุดควบคุ มรางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์ (Window Regulator)
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ เป็นอุปกรณ์ ที่ ใ ช้ ในการเปิ ด - ปิ ด กระจกหน้ าต่ า งรถยนต์ โดยเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทให้ ความสาคั ญ ในการท าตลาด เนื่ อ งจากสามารถใช้ ได้ กับรถทุกชนิ ด และทุกขนาด
บริ ษัทมียอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ในปี 2562 คิ ดเป็นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 13 ของ
ยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศเกือบทั ้งหมด
แผนภาพแสดงชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ แบบใช้ สายควบคุม

Cable and Drum Types

Arm and Sector Types

X-arm Types

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา บริ ษัท มียอดการจาหน่ายสายควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
2560
2561
2562
ในประเทศ
389
411
391
ต่างประเทศ
0
0
0
รวม
389
411
391
อัตราการเติ บโต (ร้ อยละ)
7
6
-5
สายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
การออกแบบรถยนต์ ในปัจจุบนั ได้ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสูร่ ะบบไฟฟ้ า กัน อย่า งแพร่ ห ลาย สายควบคุ มก็
เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ ชิ ้นส่วนที่ได้ รับการพัฒนาไปในทิศทางเดี ยวกัน โดยในอดี ต สายควบคุมจะเป็นระบบจั กรกล
(Mechanic) แต่ปัจจุบนั รถยนต์ รุ่นใหม่ๆ จะถูกออกแบบโดยใช้ ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic) ซึ่ ง มี ข้ อดี กว่ า
ระบบเดิ มหลายประการ เช่น ลดขั ้นตอนการประกอบสายควบคุม ระบบการควบคุมมีความแม่นยามากขึ น้ แต่
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ในทางกลับกันก็มีข้อเสียที่ตามมา เช่น ต้ องเพิ่ มการติ ดตั ้งสายไฟและสายสัญญาณจานวนมาก และแม้ ว่ า ใน
แง่การพัฒนาและภาพลักษณ์ ของรถยนต์ จะดูทนั สมัยและซับซ้ อนยิ่งขึ ้น แต่ ต้ นทุน ราคาและปั ญ หาทางด้ าน
เทคนิ คก็ยงั เป็นปัจจัยที่ทาให้ การเลือกใช้ สายควบคุมแบบเดิ มยังเป็นทางเลือกที่ผ้ ผู ลิตส่วนใหญ่คงนิ ยมอยู่
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
ก) นโยบายการตลาด
 เพิ่ มส่วนแบ่งการตลาดทั ้งในและต่างประเทศ
 เพิ่ มความสามารถในการแข่งขันด้ านราคา เพื่ อรักษาผลกาไรตามเป้าหมายของบริ ษัท
 ปรับลดต้ นทุนการผลิตเพื่ อรองรับการแข่งขันและเพิ่ มความสามารถทางด้ านการขาย
 รักษาความพึงพอใจลูกค้ าให้ อยูใ่ นระดับสูงสุดทั ้งในด้ านราคา การบริ การ คุณภาพและจัดส่ง
2.2.1 กลยุทธ์ ทางการตลาด
บริ ษัทได้ ดาเนิ นธุรกิจการผลิตและจาหน่ายสายควบคุมรถยนต์ มาเป็นเวลากว่า 41 ปี และชุ ด ควบคุ มราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์ มาเป็นเวลากว่า 23 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับและไว้ วางใจของลูกค้ า
มาอย่างต่อเนื่ อง โดยในการดาเนิ นงานที่ผา่ นมาบริ ษัทมีกลยุทธ์ ทางการตลาดที่สาคัญ ดังนี ้
1) มุ่งเน้ นกลยุทธ์ การตลาดเชิงรุ ก
บริ ษัทยังคงให้ ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์หลักในส่วนของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่ า งรถยนต์ แ ละราง
กระจกหลังรถกระบะ และได้ พยายามเพิ่ มส่วนแบ่งทางการตลาดให้ มากขึ ้นเพื่ อสร้ างความแข็งแกร่งให้ กับ
ฐานการตลาดที่มีอยู่ โดยจากการวิ จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ผลิ ต รถยนต์ ชั น้ น าหลายรายเริ่ มใช้
ระบบสายเคเบิลสาหรับชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ในรถรุ่น ใหม่มากขึ น้ เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า และปรับปรุงคุณภาพให้ ดียิ่งขึ ้น โดยในปี ที่ ผ่า นมา บริ ษัท ประสบความสาเร็ จ ในการ
ขยายส่วนแบ่งตลาดจากหลายโครงการ
อย่างไรก็ตาม แนวโน้ มเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งจะเปลี่ยนมาใช้ ระบบไฟฟ้ า ในการควบคุ มการท างานใน
รถยนต์ มากขึ ้น จะส่งผลให้ ตลาดกลุม่ ผลิตภัณฑ์สายเคเบิ ลมี น้ อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ
สายเบรค สายเกียร์ สายเปิ ดฝาถังน ้ามัน และอื่นๆ ซึ่งรถยนต์ บางค่ายได้ เริ่ มปรับเปลี่ยนดี ไซน์ ไปแล้ ว ในรุ่ น
ปัจจุบนั และรุ่นใหม่ที่กาลังจะเปิ ดตัวในอนาคต เพื่ อ ตอบสนองต่ อ เทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ยนไป ในปี 2562 ที่
ผ่านมา บริ ษัทได้ เพิ่ มขี ดความสามารถทางทีมวิ ศวกรเพื่ อทาการศึกษาวิ จัยผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่มากขึ น้ ทั ้งใน
ส่วนของกลุม่ วิ ศวกรออกแบบภายใน และ ร่ ว มกับสถาบัน ผู้ช านาญการในด้ านต่ า งๆ เพื่ อ ขยายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ที่ค วบคุ มด้ วยระบบไฟฟ้ า รวมถึง System Product อาทิ ชุ ด เปิ ด ประตู ข้ างไฟฟ้ า (Power
Slide Door), ชุดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate) และรางยกกระจกหน้ าต่ า งรถยนต์ ที่ ประกอบสาเร็ จ
กับชุ ด ประตู (Integrated Window Regulator or Door Module) เพื่ อ พั ฒนาการผลิ ต ชิ น้ ส่ว นยานยนต์
อื่นๆ (Auto parts) ที่ใช้ ประกอบในรถยนต์ ซึ่งไม่ได้ เกี่ยวข้ องเชื่ อมโยงกับอุต สาหกรรมสายเคเบิ ลและชุ ด
รางกระจก
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โดยในปี 2563 นี ้ ทางบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายสัดส่วนทางการตลาดเพิ่ มขึ น้ ใน
ส่วนของกลุม่ ผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมรางกระจก สาหรับลูกค้ า Honda ซึ่ ง ปั จ จุ บัน ทางบริ ษัท มี สัด ส่ว นทาง
การตลาดในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพี ยง 50% ดังนั ้นนโยบายหลักในปี 2563 ทางบริ ษัท จะเพิ่ มสัด ส่ว น
ทางการตลาดให้ มากขึ ้นในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมรางกระจก
2) มุ่งเน้ นการผลิตผลิตภัณฑ์ ท่ ี มีคุณภาพ
แม้ บริ ษัทจะมีกิจกรรมลดต้ นทุนโดยการวิ เคราะห์คุณ ค่ า ทางวิ ศ วกรรม (VA/VE หรื อ Value Analyses/
Value Engineering) แต่บริ ษัท ก็ต ระหนั กถึง ความสาคั ญ ในการรั กษาคุ ณ ภาพให้ ได้ ตามมาตรฐานที่
กาหนด จากเหตุผลดังกล่าว บริ ษัทจึงทาการพัฒนาคุณภาพการผลิตมาโดยตลอด การที่ บริ ษัท สามารถ
รักษามาตรฐานการผลิตให้ มีคุณภาพอย่างสม่าเสมอ จึงทาให้ การผลิ ต ของบริ ษัท มี ประสิ ท ธิ ภาพ มี ข อง
เสียระหว่างการผลิตน้ อย ซึ่งส่งผลให้ บริ ษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ าลงด้ วย
3) มุ่งเน้ นความสัมพั นธ์ กับลูกค้ า
บริ ษัท ให้ ค วามสาคั ญ กับการสร้ างความพึ ง พอใจให้ ลูกค้ า โดยเน้ นหลักการบริ การลูกค้ าสัมพั น ธ์
(Customer Relation Management : CRM) ด้ วยการศึ กษาความต้ องการของลูกค้ าในทุกๆ ด้ าน เช่ น
คุณภาพ ราคา และการส่งมอบ (Quality, Cost, Delivery) เพื่ อบริ หารจัดการให้ สอดคล้ อ งและตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างมีสมั พันธภาพที่ดีต่อกัน โดยมีการกาหนดระดับความพึงพอใจของลูกค้ า
ไว้ เป็นเป้าหมายขององค์ กร พร้ อมทั ้งนามาวิ เคราะห์และกาหนดแผนการปรับปรุงร่วมกัน เพื่ อ สร้ างความ
พึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า อีกทั ้งยังได้ กาหนดแผนการออกเยี่ยมพบลูกค้ าเพื่ อรับทราบปั ญ หาต่ า งๆ และ
นาข้ อเสนอแนะของลูกค้ ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษัท ได้ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ กี่ ยวข้ องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างสม่ า เสมอ นอกจากนี บ้ ริ ษัท ยัง ได้ ส่ง พนั กงานไปร่ ว มพั ฒนาผลิ ต ภัณ ฑ์ กับ
บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เพื่ อให้ พนักงานเข้ าใจความต้ องการและออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้
ตรงกับความต้ องการของลูกค้ าได้ ซึ่ ง การร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่า วจะเป็ น การช่ ว ยสร้ าง
ความสัมพันธ์ อนั ดี กบั ลูกค้ าและเพิ่ มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทต่อไป
4) การจั ดส่ งผลิตภัณฑ์ ได้ ตรงต่ อเวลา
การจัดส่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้ ตรงตามเวลาที่ ลูกค้ าต้ องการเป็ น ปั จ จั ยที่ สาคั ญ ไม่น้ อยไปกว่ า คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่ง บริ ษัทได้ พัฒนาระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ อง โดยนอกจากจะน าระบบ Toyota
Production System (TPS) ซึ่งเป็นระบบที่คิดค้ นโดยโตโยต้ า มอเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น มาใช้ ในกระบวนการ
ผลิต เพื่ อเพิ่ มประสิทธิ ภาพในการผลิต โดยบริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในโครงการต่ า งๆที่ จ ะเป็ น
การยกระดับมาตรฐานการบริ การโดยเฉพาะ เพื่ อลดข้ อผิ ด พลาดด้ านการจั ด ส่ง และเพิ่ มการจั ด ส่ง ตรง
เวลา อาทิ การเพิ่ มจุดตรวจสอบด้ านคุณภาพก่อนส่งงาน เพื่ อป้องกันปัญ หาหลุด รอดไปที่ ลูกค้ า รวมถึง
การนาเอา WMS (Warehouse Management System) และระบบ Barcode มาใช้ ในการจัดส่ง
5) มีพันธมิตรทางธุ รกิจที่ เป็ นที่ ยอมรั บ
การที่บริ ษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์ และรถจั กรยานยนต์ อาทิ
เช่น ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น การทาสัญญาการใช้ สิทธิ และรับความช่วยเหลือทางด้ านเทคนิ ค และยังมีผ้ ผู ลิต
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ชิ น้ ส่ว นประกอบรายย่อ ยทั ง้ ในและต่ า งประเทศที่ ใ ห้ การสนั บสนุ น ท าให้ สามารถผลิ ต ชิ น้ ส่ว นที่ มี
คุณภาพสูง เป็ น ที่ ยอมรั บในระดั บสากล ซึ่ ง เป็ น เหตุ ผลสาคั ญ ที่ ท าให้ บริ ษัท ได้ รั บการยอมรั บในด้ าน
มาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากลูกค้ าตลอดมา
6) กลยุทธ์ ด้านการกาหนดราคา
ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทั ้งในประเทศและต่างประเทศนั ้น ทาให้ บริ ษัทต้ องทาการควบคุมต้ น ทุน การ
ผลิตให้ ลดลงอย่างต่อเนื่ อง โดยการใช้ ระบบการผลิตที่มีประสิทธิ ภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
ทั ้งนี ้ บริ ษัท ก าหนดให้ มี การลดต้ นทุน ทั ้งจากกิ จ กรรมภายใน โดยการจั ด กิ จ กรรม Kaizen, VA/VE,
Monozukuri กับทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่ องทุกปี รวมถึง การท ากิ จ กรรมต้ นทุน ร่ ว มกับผู้ผลิ ต ชิ น้ ส่ว นให้ มี
ความสามารถที่จะดาเนิ นการด้ วยต้ นทุนต่ า มีคุณภาพตรงตามมาตราฐาน เพื่ อ ให้ ได้ ราคาที่ เ หมาะสม
และสามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะช่วยให้ บริ ษัทสามารถกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความคาดหวังของ
ลูกค้ าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
7) กลยุทธ์ การพั ฒนาชินส่
้ วนภายในประเทศ (Local Parts)
บริ ษัทมีแผนที่จะพัฒนาผู้ผลิตชิ ้นส่ว นในประเทศให้ มากขึ น้ เพื่ อ ที่ จ ะลดการสั่ง ซื อ้ วั ต ถุดิ บน าเข้ าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้ ต้นทุน ต่ า ลง และบริ ษัท ยัง มี ค วามยื ด หยุ่น ในการใช้ กลยุท ธ์ ด้ านราคาในการ
แข่งขัน และการวางแผนผลิ ต ชิ น้ ส่ว นรุ่ น ใหม่ๆ ในระยะยาว รวมทั ้งจะช่ ว ยลดความเสี่ ยงด้ านอัต รา
แลกเปลี่ยนด้ วย อีกประการหนึ่งการได้ ศึกษาข้ อมูลของคู่แข่งและทาการวิ เคราะห์ การเปรี ยบเที ยบราคา
จะช่วยเพิ่ มการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันได้
2.2.2 กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ในปี 2562 บริ ษัทมียอดขายรวมทั ้งสิ ้นจานวน 3,046 ล้ านบาท โดยเมื่อแบ่งสัดส่วนยอดขายแยกตามยี่ ห้ อ
ของลูกค้ า (รวมยอดขายให้ แก่ศูนย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แ ต่ ละราย) จะสามารถ
แบ่งได้ ตามแผนภูมิวงกลมดังนี ้
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กลุ่มลูกค้ าเป้ าหมายของบริษัท สามารถแบ่ งได้ ดังนี ้
1. ผู้ผลิต
กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ดเผยว่า ในปี 2562 กลุม่ ยานยนต์ มนั่ ใจว่าเป้าหมายการผลิ ต รถยนต์ ข อง
ประเทศไทยจะมีปริ มาณ 2 ล้ านคัน เนื่ องจากทิศทางยอดขายรถยนต์ ภายในประเทศในปี 2562 คาดว่าจะใกล้ เคี ยงกับปี
ก่อนจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศทั ้งการลงทุน ของภาครั ฐ การช่ ว ยเหลื อ ผู้มี รายได้ น้ อย การท่อ งเที่ ยว รายได้
เกษตรกร รวมทั ้งการลงทุนภาคเอกชนที่เกิดความมัน่ ใจในเรื่ องความมัน่ คงของประเทศ สะท้ อ นจากดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่น
ของผู้บริ โภค และภาคอุตสาหกรรมที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่ อง ส่วนการผลิตเพื่ อส่งออกปี นี ้น่าจะลดลงกว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่ องจาก
ค่าเงิ นบาทแข็งค่าขึ ้น และผลกระทบจากสงครามการค้ าระหว่างจี นและสหรัฐอเมริ กา
ทางบริ ษัทยังคงตั ้งเป้าที่จะเพิ่ มยอดขายอย่างต่อเนื่ อ ง โดยยัง มุ่ง เน้ นที่ จ ะขยายตลาดสาหรั บธุ รกิ จ ผลิ ต สายควบคุ ม
รถยนต์ ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และต่อยอดธุรกิจเพิ่ มจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทางบริ ษัท กาลัง พั ฒนา เช่ น
ชุดเปิ ดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door), ชุดเปิ ดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate), ชิ น้ ส่ว นยานยนต์ และชุ ด ช่ ว ย
เปิ ดฝาท้ ายรถกระบะ (Tail gate assist.) ที่จะเริ่ มขายให้ กลุม่ ลูกค้ า ค่ายรถยนต์ นิสสันมอเตอร์ และมิ ต ซู บิชิ มอเตอร์ โดย
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายยังคงเป็นบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ ชั ้นนาต่างๆ ได้ แก่ บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิ ล (ประเทศไทย) จ ากัด ,
บริ ษัท นิ สสันมอเตอร์ ไทยแลนด์ จากัด, บริ ษัท อีซูซุ มอเตอร์ ไทยแลนด์ จ ากัด และบริ ษัท ฟอร์ ด ไทยแลนด์ มอเตอร์
จากัด เป็นต้ น ซึ่งลูกค้ าดังกล่าวเป็นลูกค้ าของบริ ษัทมาเป็นเวลานาน และมีนโยบายในการใช้ ประเทศไทยเป็ น ฐานการ
ผลิตทั ้งสาหรับรถยนต์ นั่งในกลุม่ อีโคคาร์ รถยนต์ นั่ ง เอนกประสงค์ และรถเพื่ อ การพาณิ ช ย์ โดยในปี นี ย้ ัง มี แ ผนที่ จ ะ
เปิ ดตัวรถรุ่นใหม่ๆ อีกหลายรุ่น เพื่ อเพิ่ มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
ได้ ทกุ กลุม่ ทาให้ มีโอกาสในการขยายสัดส่วนการขายเพิ่ มขึ ้น
นอกจากนี ้ โอกาสขยายตลาดจากกลุม่ ผู้ผลิตจากค่ายยุโรปและค่ายรถจากประเทศจี น ยัง คงมี อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจาก
หลายค่าย อาทิ บีเอมดับบลิวและเอมจี มอเตอร์ ได้ กาหนดนโยบายที่จะเพิ่ มสัด ส่ว นในการจั ด หาชิ น้ ส่ว นจากภูมิภาค
เอเชี ยและจากประเทศไทย ซึ่งได้ รับการยอมรับว่ามีศักยภาพในการผลิตและส่งออกชิ ้นส่วนยานยนต์ สูง ในภูมิ ภาคนี ้ จึ ง
ทาให้ บริ ษัทมีโอกาสในการขยายตลาดทั ้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ ้นด้ วย
ผู้ผลิตรถยนต์ ที่เป็นลูกค้ าของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั ้งแต่ปี 2558 – 2562) มีดังนี ้
บริ ษัท ผู้ผลิตรถยนต์
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

กลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
ตลาดรถจักรยานยนต์ ในปี 2562 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิ ด เผยตั ว เลขประมาณการการผลิ ต
รถจักรยานยนต์ ของสมาชิ กกลุม่ ฯ อยูท่ ี่ 2,140,000 คัน มากกว่าปี 2561 ซึ่งมีจานวน 2,063,076 คัน เพิ่ มขึ น้ 76,924 คั น
คิ ดเป็นร้ อยละ 3.73 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่ อการส่ง ออกประมาณ 360,000 คั น เท่า กับร้ อยละ 17 ของยอดการผลิ ต
ทั ้งหมด และผลิตเพื่ อจาหน่ายในประเทศประมาณ 1,780,000 คัน เท่ากับร้ อ ยละ 83 เพิ่ มขึ น้ ร้ อยละ 5.21 ซึ่ ง ส่ว นแบ่ง
การตลาดของตลาดรถจักรยานยนต์ ได้ แก่ ไทยฮอนด้ า ร้ อยละ 80 ยามาฮ่า ร้ อยละ14 ไทยซูซุกิ ร้ อยละ 1 คาวาซากิ ร้ อย
ละ 1 และอื่นๆ อีกร้ อยละ 4
บริ ษัทมี รายได้ จากลูกค้ ารายใหญ่ คื อ บริ ษัท ไทยฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด คิดเป็นร้ อยละ 10 ของยอดขายรวม
บริ ษัท เพิ่ มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา 1% และในปี 2563 บริ ษัทไทยฮอนด้ าตั ้งเป้าที่จะเปิ ดตัว รถจักรยานยนต์ รุ่นใหม่ เพื่ อเพิ่ ม
ส่วนแบ่งตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งทาให้ ทางบริ ษัทมีโอกาสทางการขายมากขึ ้นด้ วย อย่างไรก็ตามบริ ษัทมี
นโยบายเพิ่ มส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้ าเดิ มและขยายฐานลูกค้ าใหม่เพิ่ มมากขึ ้น
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ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ ที่เป็นลูกค้ าของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั ้งแต่ปี 2558 - 2562) มีดังนี ้
บริ ษัท ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
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.

ศู นย์ อะไหล่ รถยนต์ และรถจั กรยานยนต์
กลุม่ ลูกค้ าศูนย์อะไหล่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นลูกค้ าต่อเนื่ องจากกลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิ ต รถยนต์ แ ละรถจั กรยานยนต์
เนื่ องจากเป็นส่วนของการบริ การอะไหล่และซ่อมบารุงรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ของผู้ผลิตแต่ละราย การขยายตั ว ของ
ลูกค้ ากลุม่ นี ้จึงเป็นไปในทิศทางเดี ยวกันกับกลุม่ ลูกค้ าผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
บริ ษัทมีทีมการตลาดที่มีประสบการณ์ ในการขายโดยตรงและมีการบริ การหลัง การขายเป็ น ของตนเอง โดยเจ้ าหน้ าที่
การตลาดของบริ ษัท จะท าการหารายชื่ อ และกลุ่มลูกค้ าเป้า หมาย ซึ่ ง มี ท ั ้งกลุ่มเป้า หมายที่ เ ป็ น บริ ษัท ในเครื อ และ
กลุม่ เป้าหมายใหม่ จากนั ้นจะส่งทีมการตลาดซึ่งมีความเชี่ ยวชาญและได้ รับการอบรมในเรื่ องผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี เข้ า
ไปติ ดต่อโดยบริ ษัทได้ เน้ นถึงความสาคัญของบริ การหลังการขาย เจ้ าหน้ าที่การตลาดจะเข้ าเยี่ ยมเยี ยนและพบปะกับ
ลูกค้ าอย่างสม่าเสมอเพื่ อรับทราบปัญหาและนาไปปรับปรุงการปฏิ บตั ิ งานให้ อยูใ่ นระดับสูงสุดตามที่ลกู ค้ าคาดหวัง
2.2.3 การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษัทมีช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดังนี ้
 การจัดจาหน่ายสายควบคุ มและชุ ด ควบคุ มรางกระจกหน้ าต่ า งรถยนต์ ใ นลักษณะ OEM (Original
Equipment Manufacturer) ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยตรง (First Tier) โดยผลิ ต ตาม
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แบบ (Specification) ที่ผ้ ผู ลิตกาหนดไว้ ในแต่ละรุ่นและทาสัญญากับผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิ ต
แต่ละรุ่น ซึ่งมีระยะเวลาการผลิตประมาณ 4 - 8 ปี สาหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี สาหรับรถจักรยานยนต์
 การจัดจาหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ หรื อชิ ้นส่วน (Components) ของ
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ใ นลักษณะ OEM ให้ แ ก่ผ้ ผู ลิ ต ชิ น้ ส่ว นรถยนต์
และ รถจักรยานยนต์ (Second Tier) เพื่ อผลิตเพิ่ มเติ มก่อนส่งให้ แก่ผ้ ผู ลิต รถยนต์ แ ละรถจั กรยานยนต์
ต่อไป โดยเป็นการผลิตตามคาสัง่ ซื ้อของผู้ผลิตชิ ้นส่วนนั ้นๆ
 การจัดจาหน่ายชิ ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ทางบริ ษัทได้ ทาการพัฒนาขึ ้นมาใหม่ใ นลักษณะ OEM
Part ให้ ทางผู้ผลิ ต โดยสามารถด าเนิ น การผลิ ต และจั ด ส่ง ให้ ผ้ ปู ระกอบรถยนต์ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ งตาม
ระยะเวลาการผลิตประมาณ 4 - 8 ปี สาหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี สาหรับรถจักรยานยนต์
 การจัดจาหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ให้ แก่ศูนย์อะไหล่ของรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ ในลักษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ ช่ อ งทางเดี ยวกัน
กับการจัดจาหน่ายในลักษณะ OEM เนื่ องจากเป็นการจาหน่ายให้ แก่ศูนย์บริ การของผู้ผลิตรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ แต่ละราย ทั ้งนี จ้ ะเป็นการจัดจาหน่ายตามใบคาสัง่ ซื ้อเป็นครั ้งๆ ไป
ในปัจจุบนั บริ ษัทมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายในประเทศต่อต่า งประเทศเท่า กับร้ อยละ 95 ต่ อ ร้ อยละ 5
โดย มีการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซี ย อินโดนี เซี ย เวี ยดนาม ญี่ ปนุ่ จี น อินเดี ย ปากี สถาน ออสเตรเลี ย
บราซิ ล เม็กซิ โก สหรัฐอเมริ กา อิตาลี รัสเซี ย ฮังการี และ อียิปต์
ทั ้งนี ้ ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์ หรื อรถจั กรยานยนต์ บริ ษัท จะต้ องผ่า นกระบวนการ
คัดเลือกผู้ผลิตชิ ้นส่วนซึ่งจะเริ่ มตั ้งแต่บริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ ประกาศแผนการผลิ ต โดย
จะเปิ ดให้ บริ ษัทผู้ผลิตชิ ้นส่วนเข้ าร่วมเสนอราคาเพื่ อเป็นผู้ผลิตชิ ้นส่วน โดยการนาเสนอแบบและราคาของ
ชิ ้นส่วนสาหรับรถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ เป็นรุ่นๆ ไป
2.2.4

ยอดการผลิตปี 2562 และแนวโน้ มการผลิตปี 2563
ปี 2562
ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทยในปี 2562 คาดว่ายอดการผลิตโดยรวมอยู่ที่ 2 ล้ า นคั น แบ่ง เป็ น
ขายในประเทศ 1 ล้ านคัน และส่งออก 1 ล้ านคัน สาหรับยอดผลิตรถยนต์ ตั ้งแต่มกราคม - กันยายน 2562
มีจานวนทั ้งสิ ้น 1,572,627 คัน ลดลง 1.96% ขณะที่ ยอดขายรถยนต์ ตั ง้ แต่ เ ดื อ นมกราคม - กัน ยายน
2562 มียอดขาย 757,674 คัน เพิ่ มขึ ้น 2% ส่วนตลาดส่งออกเดื อนมกราคม - กันยายน 2562 ไทยส่ง ออก
รถยนต์ สาเร็จรูป 814,953 คัน ลดลงจากปี 2561 4.39% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดี ยวกัน หรื อคิ ดเป็น มูลค่ า
การส่งออก 422,936.91 ล้ านบาท ลดลง 6.2% ปัจจัยที่ทาให้ ยอดการผลิ ต ยอดขาย และส่ง ออกลดลง
เนื่ องจากปัญ หาสงครามการค้ าระหว่ า งสหรั ฐ ฯ และจี น ท าให้ เ ศรษฐกิ จ โลกชะลอตั ว ขณะที่ ปัจ จั ย
ภายในประเทศนั ้น เป็นผลมาจากสถานการณ์ น ้าท่วมและความเข้ มงวดที่ มากขึ น้ ในการอนุมัติ สิน เชื่ อ
รถยนต์ ของสถาบันการเงิ น
ปี 2563
อุตสาหกรรมรถยนต์ ของไทยในปี 2563 คาดว่ า จะอยู่ใ นระดั บใกล้ เ คี ยงกับปี 2562 โดยมี การเปิ ด ตั ว
รถยนต์ รุ่นใหม่เพื่ อกระตุ้นตลาด ทั ้งรถยนต์ เครื่ องยนต์ สนั ดาปภายในและรถยนต์ ไฟฟ้ า อาทิ Toyota (รุ่ น
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Collora, Camry, C-Seg SUV) Honda (รุ่ น CRV, Accord, Civic, City) Nissan (รุ่ น Note, Kick , Terra
, Benz Pickup) ปิ คอัพดัดแปลง และ MG (GS Crossover) เป็ น ต้ น รวมถึง อุปสงค์ เ พื่ อ ต้ องการเปลี่ ยน
รถยนต์ ใหม่ของผู้บริ โภคบางส่วนที่ซื ้อรถยนต์ ในโครงการรถคันแรกในช่ ว งปี 2555 - 2556 หลัง รถยนต์ มี
อายุ 6 - 7 ปี
การส่งออกรถยนต์ ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้ อย โดยมีปัจจัยหนุนจากการเร่ ง ส่ง ออกรถอี
โคคาร์ ตามเงื่ อนไขส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI และการส่งออกไปบางตลาดที่ ยัง เติ บโตสูง ได้ แก่ ตลาด
อาเซี ยนอานิ สงส์จากเขตการค้ าเสรี อาเซี ยน โดยเฉพาะตลาดเวี ยดนามหลัง จากทางการได้ ผ่อ นคลาย
ความเข้ มงวดการนาเข้ ารถยนต์ ลงบางส่วน และตลาดออสเตรเลียที่มีการปิ ดตัวของฐานการผลิ ต รถยนต์
ค่ายหลัก Toyota และ GM
อย่างไรก็ตาม สงครามการค้ าระหว่ า งจี น และสหรั ฐ ฯ รวมทั ้งการบัง คั บใช้ มาตรฐานตรวจสอบ
รถยนต์ ใหม่ที่เข้ มงวดขึ น้ ของสหภาพยุโ รป และการออกกฎหมายจั ด เก็บภาษี VAT ของประเทศแถบ
ตะวันออกกลาง อาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกอยูบ่ ้ าง
ข) สภาพการแข่ งขันภายในอุ ตสาหกรรม
ในปัจจุบนั ผู้ผลิตรถยนต์ ใช้ นโยบายจัดซื ้อแบบ Global Sourcing ซึ่ ง จะเปรี ยบเที ยบราคาชิ น้ ส่ว นวั ต ถุดิ บจาก
ผู้ผลิตในแหล่งต่างๆ ทัว่ โลก แม้ ว่าจะทาให้ มีโอกาสที่จะขายสินค้ าได้ มากขึ ้น แต่กม็ ี โ อกาสที่ จ ะถูกคู่ แ ข่ ง แย่ง ชิ ง
ลูกค้ าได้ ในเวลาเดี ยวกัน ในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา ผู้ผลิตรถยนต์ หลายค่ายด าเนิ น นโยบายการเปรี ยบเที ยบราคา
เป็นกิจกรรมหลัก โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศอาเซี ยน เช่น อินโดนี เซี ย จี นและอินเดี ย โดยนอกจากจะเที ยบราคา
ชิ ้นส่วนกับรถรุ่นใหม่ที่กาลังพัฒนา ยังขยายผลมายังรถยนต์ รุ่นที่ผลิตอยูป่ ัจจุบนั เพื่ อ ท าให้ ภาพรวมต้ นทุน ต่ า ลง
โดยเร็วที่สดุ ซึ่งทาให้ ผ้ ผู ลิตชิ ้นส่วนเข้ าสูภ่ าวะการแข่งขันด้ านราคาที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีความแตกต่าง
ด้ านราคาค่อนข้ างสูง และ หลากหลายปัจจัยจากคู่แข่งแต่ละประเทศ ผู้ผลิ ต ชิ น้ ส่ว นจึ ง ต้ องหาแนวทางในการ
พัฒนาต้ นทุนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบให้ ลดลงอย่า งรวดเร็ ว ตามแนวโน้ มของผู้ผลิ ต รถยนต์ รวมถึง การ
ปรับปรุงคุณภาพ ราคาและความสามารถในการผลิตของผู้ผลิตชิ ้นส่วนซึ่งเป็นคู่ค้าของบริ ษัทด้ วย
ศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ เ ป็ น ทางออกหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยเพิ่ มโอกาสในการแข่ ง ขั น ให้ กับผู้ผลิ ต
ชิ ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะการได้ ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กบั ผู้ผลิตรถยนต์ ในระยะเริ่ มต้ นพั ฒนาผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ะ
ทาให้ ผ้ ผู ลิตชิ ้นส่วนสามารถนาเสนอแนวทางการลดต้ นทุนไปพร้ อมๆกับการพั ฒนารถยนต์ รุ่น ใหม่ๆ รวมถึง การ
เลือกใช้ วัตถุดิบที่มีในประเทศนาเสนอทางเลือกให้ กบั ลูกค้ าในราคาที่ดีกว่ า นอกจากนั น้ ยัง สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ผลิตรถยนต์ ในการนาเสนอเทคโนโลยี ใ หม่ๆ เช่ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เ ปลี่ ยนจากระบบกาลัง เป็ น
ระบบไฟฟ้าเพื่ อให้ สามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก
อย่างไรก็ตามในภาวะการแข่งขันด้ านราคาที่รุนแรงความสามารถในการจัดส่งและการดูแลคุณภาพยังคงเป็ น สิ่ ง
ที่ผ้ ผู ลิตรถยนต์ ให้ ความสาคัญ ตัวอย่างเช่น การใช้ ฐานการผลิตแห่งเดี ยวสาหรับส่งชิ ้นส่ว นให้ กับประเทศต่ า งๆ
จะต้ องควบคุมให้ มีปริ มาณสินค้ าคงคลังอย่างเพี ยงพอ การบริ ห ารการจั ด ส่ง เพื่ อ รองรั บการผลิ ต แบบ Just-intime การปรับปรุงความสามารถในด้ านภาษา ซึ่ ง ยัง คงเป็ น อุปสรรคในการติ ด ต่ อ งานข้ ามประเทศ และต้ อง
คานึงถึงกรณี มีการแก้ ไขปรับปรุงด้ านคุณภาพจะไม่สามารถทาได้ รวดเร็วเท่ากับการจัดซื ้อภายในประเทศ ดั ง นั น้
แม้ ราคาของหลายประเทศจะต่ ากว่าของประเทศไทยแต่เมื่อพิ จารณาปัจจัยดังกล่าวร่ ว มกัน พบว่ า สิ น ค้ าที่ ผลิ ต
จากประเทศไทยมีราคาสูงกว่าอินเดี ยและจี น แต่ราคาและคุณภาพยังเป็นรองญี่ ปนุ่ ส่วนการที่ประเทศไทยตั ง้ อยู่
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ในจุดศูนย์กลางของอาเซี ยนถือเป็นข้ อได้ เปรี ยบ โดยผู้ผลิตรถยนต์ สามารถใช้ เป็นศูนย์กลางในการกระจายสิ น ค้ า
ภายในภูมิภาคได้ จึงเห็นว่าสาหรับในกลุม่ ประเทศอาเซี ยน อุตสาหกรรมยานยนต์ ไทยยังมีความได้ เ ปรี ยบในการ
แข่งขันและมีโอกาสขยายตลาดมากพอสมควร
เปรี ยบเทียบคู่แข่งในภาพรวม
จากภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่เข้ มข้ นขึ ้นอย่างต่อเนื่ องโดยเฉพาะในด้ านราคา บริ ษัท จะมุ่ง การลดต้ นทุน
และหาทางปรับปรุงราคาให้ สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั ้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั ้งศึ กษาสิ ท ธิ ประโยชน์
ทางภาษี เพื่ อช่วยลดต้ นทุนสาหรับชิ ้นส่วนที่ยงั คงต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศอยู่
เพื่ อเพิ่ มโอกาสในการขายและแข่งขันราคาบริ ษัทได้ นาเอาความชานาญด้ านวิ ศวกรในการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่
มีมาหลายปี เข้ ามาใช้ ในการนาเสนอและมีสว่ นร่วมตั ้งแต่เริ่ มต้ นพัฒนารถรุ่นใหม่ไปพร้ อ มๆ กับลูกค้ า สาหรั บรถ
รุ่นใหม่ที่กาลังจะเปิ ดตัวในอีก 3-4 ปี ข้างหน้ า รวมถึงการใช้ ความสามารถและประสบการณ์ ด้านวิ ศวกรรมในการ
พยายามออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นอกเหนื อจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ในปั จ จุ บัน มี ลูกค้ าหลายราย เริ่ ม
ก่อตั ้ง R&D center ที่มีบทบาทมากขึ ้นในประเทศไทย ซึ่งทาให้ บริ ษัทสามารถที่ จ ะผลักดั น นโยบายนี ไ้ ด้ อย่า งมี
ประสิทธิ ภาพมากขึ ้น นอกจากนี ้โครงการวิ จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายชนิ ดร่วมกับมหาวิ ทยาลัยพระจอมเกล้ า
ลาดกระบัง ยังคงทาอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อตอบรับความต้ องการที่เปลี่ยนไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ง หัน มาเน้ น
การลดมลพิ ษ (Green Environment) ตัวอย่างเช่น ใช้ ระบบเบรคไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ ไฟฟ้าสาหรับชุดควบคุ มราง
กระจกรถยนต์ ซึ่งโครงการเหล่านี เ้ ป็นส่วนหนึ่งในแผนงานเพื่ อเพิ่ มความสามารถในการแข่งขันและลดต้ นทุน การ
ผลิต
ดังนั ้น หากพิ จารณาในหลายๆปัจจัย บริ ษัทยังมีข้อได้ เปรี ยบคู่แข่งหลายด้ าน ไม่ว่าจะเป็ น ความรู้ ความช านาญ
(Know-how) จากผู้ร่วมทุนและทีมวิ ศ วกรที่ มี คุ ณ ภาพและประสบการณ์ สูง มี เ ครื่ อ งจั กรที่ ท ัน สมัย และมี ศู น ย์
ทดสอบครบวงจรที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต (ทั ้งในและต่างประเทศ)
ในปี 2562 – 2563 คาดว่าแนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันทั ้งในและต่างประเทศจะอยูใ่ นภาวะทรงตั ว
แต่ยงั คงมีการเปิ ดตัวรถยนต์ รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่ องตามลาดับ อย่างไรก็ตามจะนามาซึ่งภาวะการแข่ ง ขั น ที่ รุน แรง
ยิ่งขึ ้นเพื่ อแย่งส่วนแบ่งตลาด ทั ้งนี เ้ พื่ อให้ สามารถแข่งขันได้ ผ้ ผู ลิตรถยนต์ ทกุ ค่ายกาหนดนโยบายโดยมุ่ง เน้ นการ
ลดต้ นทุนการผลิตเป็นหลัก รวมไปถึงการเปรี ยบเที ยบราคาและน าเข้ าชิ น้ ส่ว นจากกลุ่มประเทศ AEC จี น และ
อินเดี ย มีสดั ส่วนที่เพิ่ มขึ ้นเนื่ องจากไม่มีกาแพงภาษี ซึ่งมีผลกระทบกับผู้ผลิตชิ ้นส่วนในประเทศไทยที่ ต้ องปรั บตั ว
อย่างรวดเร็ว เพื่ อเพิ่ มศักยภาพในการแข่งขันด้ านต่างๆอย่างต่อเนื่ อง
การจับมือกันของค่ายญี่ ปนุ่ หลายค่ายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ การแข่งขันในระดับ Global มีความเข้ มข้ นขึ น้ ในทุก
ด้ าน โดยเฉพาะในการพัฒนารถรุ่นต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดยในปี ที่ผา่ นมานิ สสันได้ ซื ้อหุ้นของมิตซู บิชิ มอเตอร์
มีแนวโน้ มว่าทั ้งสองค่ายจะทาการวิ จัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันสาหรับรถปิ คอัพรุ่นต่อไป โดยจะเป็น การเพิ่ ม
ความแข็งแกร่งของ supply chain network และรวมถึงการร่ ว มมื อ กัน พั ฒนารถยนต์ ไฟฟ้ า ในอนาคต ในขณะ
ที่มาสด้ า มอเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น บรรลุข้อตกลงร่วมกับอีซูซุ มอเตอร์ ส ในการพั ฒนารถปิ ค อัพ เจนเนอเรชั่ น ต่ อ ไป
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ร่วมกัน ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ ายจะช่วยยกระดับขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น ของอี ซู ซุ และช่ ว ยรั กษา
ความแข็งแกร่งในการตลาดของมาสด้ า
ในด้ านการส่งออก ปี 2562-2563 คาดว่าการส่งออกน่าจะทรงตัวซึ่งจะเป็ น ผลจากค่ า เงิ น บาทที่ แ ข็ ง ค่ า ขึ น้ และ
เศรษฐกิจในต่างประเทศมีการชะลอตัว แต่โครงการส่งเสริ มการผลิ ต Eco-car ที่ ท ยอยครบกาหนดจะส่ง ผลให้
บริ ษัทรถยนต์ ในไทยที่ขอส่งเสริ มการลงทุนต้ องเร่งผลิต Eco-car ให้ ครบตามเงื่ อนไขของ BOI จ านวน 1 แสนคั น
ทาให้ บริ ษัทรถยนต์ จาเป็นต้ องขยายการส่งออก โดยค่ายรถที่คาดว่าจะต้ องเร่งส่งออกตามเงื่ อนไขดั ง กล่า ว อาทิ
มิตซูบิชิ ซูซูกิ โตโยต้ า และ มาสด้ า นอกจากนั ้นประเทศไทยยังมีโ อกาสขยายการส่ง ออกรถยนต์ ไปยัง ประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นมากขึ น้ จากการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของกลุ่มประเทศ AEC และโอกาสในการส่ง ออกตลาด
ออสเตรเลีย เนื่ องจาก Toyota มีแผนจะลดกาลังการผลิตรถยนต์ ของฐานการผลิ ต ในออสเตรเลี ยตั ง้ แต่ ปี 2560
และคาดว่าจะปิ ดฐานการผลิตในออสเตรเลียทั ้งหมดในปี 2562
ในส่วนของนโยบายภาครัฐ ซึ่งได้ มีการวางแผนทางด้ านนโยบายและยุทธศาสตร์ สาหรับการผลักดันอุตสาหกรรม
รถยนต์ EV (Electric Vehicles) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้าเพื่ อยกระดั บอุต สาหกรรมยานยนต์
ไทยโดยรวม ซึ่งจะมีผลให้ บริ ษัทรถยนต์ ในประเทศไทยต้ องเริ่ มวางแผนปรั บเปลี่ ยนนโยบายการผลิ ต รถยนต์ อี ก
ครั ้ง โดยมีแนวโน้ มที่ผ้ ผู ลิตจะลงทุนพัฒนารถยนต์ ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ในประเทศไทยเพิ่ มขึ ้นเป็ น ลาดั บ ประเทศ
ไทยซึ่งถือได้ ว่า เป็นฐานการผลิตรถยนต์ และชิ ้นส่วนสาคัญแห่งหนึ่งของโลก และมี ห ่ว งโซ่ การผลิ ต ที่ ค รอบคลุม
การผลิตชิ ้นส่วนที่หลากหลาย ผู้ผลิตชิ ้นส่วนในประเทศจึ ง ต้ องเพิ่ มศั กยภาพในการวิ จั ยและพั ฒนาผลิ ต ภัณ ฑ์
ใหม่ๆที่จะเกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี ้ เพื่ อเตรี ยมความพร้ อมที่จะต่อยอดและยกระดั บไปสู่เ ทคโนโลยี รถยนต์
ไฟฟ้า EV ในอนาคต นอกจากนี ้คาดว่าจะมีผ้ เู ล่นรายใหม่นอกเหนื อจากผู้ผลิตชิ ้นส่วนรถยนต์ เข้ ามามี บทบาทใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ มากขึ ้น เนื่ องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ ว แบบก้ า วกระโดด อาทิ เช่ น บริ ษัท ท า
แบตเตอรี่ บริ ษัทบริ หารจัดการข้ อมูลระดับมหภาพ (Big Data) เป็นต้ น
ยอดการผลิตจริงของอุ ตสาหกรรม
รถยนต์
ปี
2559

ยอดผลิ ต
(คัน)

ยอดขายใน
ประเทศ
(คัน)

ยอดส่ งออก
อัตรา
การเติ
บโตของ
(คัน)
ยอดผลิ ต (%)

1,167,574

1.64

ยอดผลิ ต
(คัน)

1,521,332

ยอดส่ งออก
อัตรา
การเติ
บโตของ
(คัน)
ยอดผลิ ต (%)

(0.72)

2560
1,988,823
862,391 1,126,432 2.28
2,055,193 1,686,835
368,358
2561
2,167,694 1,041,739
882,083 8.99
2,063,076 1,788,323
66,314
2562*
1,572,627
757,674
814,953 (2.00)
1,456,524 1,142,814
313,710
*ข้ อมูลสะสม 9 เดื อน (มกราคม – กันยายน) และอัตราการเติ บโตเปรี ยบเทียบช่วงเวลาเดี ยวกันกับปี กอ่ นหน้ า
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

12.90
0.38
(6.47)
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1,820,358

ยอดขายใน
ประเทศ
(คัน)

299,026

1,944,417

776,843

รถจั กรยานยนต์
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2.3 การจั ดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
ก) การจั ดให้ ได้ มาซื่งผลิตภั ณฑ์ เพื่ อจาหน่ าย
การผลิต (จานวนโรงงาน และกาลังการผลิตรวม)
บริ ษัทมี กาลังการผลิตและอัตราการใช้ กาลังการผลิตในช่วงปี 2560 - 2562 ดังตารางต่อไปนี ้
2560
2561
สายควบคุ มรถยนต์
กาลังการผลิต (เส้ น)
51,056,232
59,681,500
การผลิตจริ ง (เส้ น)
31,163,716
33,775,794
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (ร้ อยละ)
61%
56%
สายควบคุ มรถจั กรยานยนต์
กาลังการผลิต (เส้ น)
22,342,632
21,271,592
การผลิตจริ ง (เส้ น)
8,177,777
8,999,520
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (ร้ อยละ)
37%
42%
ชุดควบคุ มรางกระจกหน้ าต่ างรถยนต์
กาลังการผลิตรวม (ชุด)
4,674,876
4,069,021
การผลิตจริ ง - แบบใช้ สายควบคุม (ชุด)
1,361,048
1,479,644
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (ร้ อยละ)
29%
36%
ยอดรวมทุ กผลิตภั ณฑ์
กาลังการผลิตรวม (ชุด)
78,073,740
85,022,114
การผลิตจริ ง - แบบใช้ สายควบคุม (ชุด)
40,702,541
44,254,958
อัตราการใช้ กาลังการผลิต (ร้ อยละ)
52%
52%
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2562
77,968,800
34,843,185
45%
24,267,600
9,734,479
40%
4,549,021
1,374,415
30%
106,785,421
45,952,079
43%
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ขั ้นตอนการผลิต
ขัน้ขันตอนการผลิ
้ ตอนการผลิตสายนอก
ตสายนอก

ขัน้ขันตอนการผลิ
้ ตอนการผลิตสายใน
ตสายใน

รี ดลวดกลมให้ แบน

ลวดสาเร็ จรู ป

ม้ วนเป็ นท่อ

ตัดตัตาม
ขนาดที
ดตามขนาดที
่ ่
ต้ องการ

นาท่ อที่ได้ มาหุ้ม
พลาสติกอีกชัน้

ปอกฉนวนกรณีท่ ีลวดนัน้
หุ้มพลาสติก

ตัดตัตาม
ดตามขนาดที
ขนาดที
่ ่
ต้ องการ

ขึน้ รู ปปลายสายใน
ใส่ หัวยึด

ประกอบ
ประกอบ
ติดอุปกรณ์ ตัวยึด ตาม
ตาม
ษณะประเภทของ
คุคุณณลัลักกษณะประเภทของ
สายควบคุ
สายควบคุมม
ตรวจสอบ
บรรจุ
บรรจุเเพืพื่ อ่ อเตรี
เตรียยมจั
มจัดดส่ส่งง

ขั ้นตอนการผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
การผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มี ขั น้ ตอนการผลิ ต ที่ เ หมื อ นกัน ทุกประการ โดยสามารถแบ่ง ออกได้ เป็ น 5
ขั ้นตอน หลัก ดังนี ้
1. ขั ้นตอนการผลิตสายนอก
เริ่ มจากการเตรี ยมวัตถุดิบ โดยนาลวดกลมที่มีคุณภาพและขนาดตามความต้ องการ
ของลูกค้ ามารี ดให้ แบน จากนั ้นจึงนาลวดซึ่งได้ ผา่ นการรี ดแบนแล้ วมาเข้ าเครื่ อ งม้ ว น
เป็นท่อ แล้ วจึงน าท่อ ที่ ได้ มาหุ้มพลาสติ กอี กชั น้ หนึ่ ง ก่อ นที่ จ ะตั ด ให้ ได้ ขนาดตาม
ต้ องการ
2. ขั ้นตอนการผลิตสายใน
เริ่ มจากการนาลวดสาเร็จรูปมาตัดให้ ได้ ขนาดตามต้ องการ ปอกฉนวนที่ปลาย (กรณี ที่
ลวดนั ้นหุ้มพลาสติ ก) ใช้ แรงกดท าให้ ลวดนั น้ บานออก และใส่ห ัว ยึด เพื่ อ รอน าไป
ประกอบกับสายนอก
3. ขั ้นตอนการผลิตชิ ้นส่วน
นาเม็ดพลาสติ กมาหลอมและฉีดขึ ้นรูปพลาสติ กตามแบบที่ต้องการเพื่ อนาไปเป็น
พลาสติ กสาเร็จรูป
ส่วนประกอบสาหรับสายควบคุมรถยนต์ ต่อไป
4. ขั ้นตอนการประกอบ
นาสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติ ด อุปกรณ์ แ ละชิ น้ ส่ว นประกอบอื่ น ๆ ตาม
คุณลักษณะของสายควบคุมรถยนต์ ประเภทที่ต้องการ
5. ขั ้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
บริ ษัทจะทาการตรวจสอบคุณภาพของชิ ้นงานก่อ นที่ จ ะบรรจุ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ผลิ ต ได้ ลง
กล่องเพื่ อเตรี ยมส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป
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ขั ้นตอนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์
ขั้นตอนกำรผลิตชุดควบคุม
รำงกระจกหน้ ำต่ ำงรถยนต์
นำโครงมำใส่ ชุดอุปกรณ์

ใส่ ส่วนประกอบ
(สำยเคเบิล ลูกล้ อ มอเตอร์ )
ใส่ น๊อตและตัวยึด

ตรวจสอบ

การผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ แบ่งออกเป็น 4 ขั ้นตอนหลักดังนี ้
1. ขั น้ ตอนการประกอบโครงชุ ด รางเลื่ อ น เริ่ ม จากการน าโครงเหล็ กที่ จั ด ซื อ้ มา
ประกอบเข้ าชุดตามแบบที่ต้องการ
2. ขั ้นตอนการประกอบชิ ้นส่วนหลัก เป็น การติ ด ตั ง้ มอเตอร์ ลูกล้ อ และสายเคเบิ ล
(แบบสายควบคุม) ทาจาระบี เป็นต้ น
3. ขั ้นตอนการประกอบเก็บรายละเอียด เก็บรายละเอียดต่ า งๆ และใส่ตั ว น๊ อต หรื อ
ตัวยึด
4. ขั ้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ โดยจะต้ องมี การตรวจสอบคุ ณ ภาพของชิ น้ งาน
ก่อนที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ลงกล่องเพื่ อเตรี ยมส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ าต่อไป

บรรจุเพื่อเตรียมจัดส่ ง

การจัดหาวัตถุดิบ
ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ นั ้น บริ ษัทมีการจัดหาวัตถุดิบและ
ชิ ้นส่วนประกอบจากทั ้งคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทั ้งนี ้ชิ ้นส่ว นประกอบบางรายการ (Component Parts) บริ ษัท ยัง
ไม่สามารถหาผู้ผลิตในประเทศได้ หรื อไม่ค้ มุ ทุนที่จะผลิต
ในปี 2562 บริ ษั ท มี ก ารจั ด ซื อ้ วั ต ถุ ดิ บ และชิ น้ ส่ ว นประกอบเพื่ อ น ามาใช้ ในกระบวนการผลิ ต สายควบคุ มรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ คิ ดเป็นมูลค่ารวมทั ้งสิ ้นประมาณ 1,793.71 ล้ า นบาท ทั ้งนี เ้ ป็ น การ
จัดซื ้อในประเทศไทยประมาณร้ อยละ 77.70 และเป็ น การจั ด ซื อ้ จากต่ า งประเทศประมาณร้ อยละ 22.30 โดยวั ต ถุดิ บและ
ชิ ้นส่วนประกอบหลักที่บริ ษัทซื ้อมาใช้ ในกระบวนการผลิ ต ได้ แก่ วั ต ถุดิ บและชิ น้ ส่ว นประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ด
พลาสติ ก และมอเตอร์ เป็นต้ น
สาหรับคู่ค้าของบริ ษัท มีจานวน 137 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้ากับบริ ษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า 1 ราย ที่ มี ยอดสั่ง ซื อ้
รวมจากบริ ษัทในปี 2562 มากกว่าร้ อยละ 10 ของยอดการสัง่ ซื ้อรวมของบริ ษัท ได้ แก่ ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่ น โดยคิ ด เป็ น สัด ส่ว น
ร้ อยละ 12.47 ทั ้งนี ้วัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบหลักที่ซื ้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น ได้ แก่ วัตถุดิบและชิ น้ ส่ว นประกอบประเภท
ยาง ส่วนประกอบสาเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติ ก เพื่ อนามาใช้ ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ แ ละรถจั กรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุที่ บริ ษั ท ต้ องจั ด ซื อ้ วั ต ถุดิ บและชิ น้ ส่ว นประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่ น
เนื่ องจากชิ ้นส่วนประกอบดังกล่าวเป็นชิ ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ ปริ มาณการผลิ ต ไม่ค้ ุ มที่ จ ะผลิ ต เอง
หรื อไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดังนั ้นการซื ้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่ น ซึ่ ง เป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ข อง
บริ ษัทที่มีนโยบายในการสนับสนุนด้ านวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบที่มีคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้ ให้ กบั บริ ษัท ในกลุ่มของไฮ
เล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น อยูแ่ ล้ วจึงเป็นวิ ธีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริ ษัทไม่ได้ ทาสัญญาที่กาหนดให้ บริ ษัทจะต้ องจั ดซื ้อวัตถุดิ บและ
ชิ ้นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น เพี ยงผู้เดี ยวแต่อย่างใด
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สาหรับสัดส่วนการสัง่ ซื ้อนั ้น บริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อจากคู่ค้าหลายราย แต่ไม่ได้ พึ่งพาการจัดซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบจากคู่ ค้ า
รายใดรายหนึ่งเป็นสาคัญ เนื่ องจากบริ ษัทมีคู่ค้าหลายรายทาให้ อาจเกิดปัญหาในการจัดหาคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง ดังนั ้นบริ ษัท จะ
ยังสามารถจัดหาวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบทดแทนที่มีคุณภาพในระดับเดี ยวกันจากคู่ค้ารายอื่นได้
ข) การกาจั ดวัตถุดิบเหลือใช้
บริ ษัทฯ มีการจัดทาพื น้ ที่ เ พื่ อ จั ด เก็บสิ่ ง ปฏิ กูลหรื อ วั สดุ ที่ ไม่ใ ช้ แล้ ว จากการผลิ ต ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การกาจั ด กาก
อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บทาเป็นสัดส่วนโดยแยกตามประเภทของสิ่งปฏิกลู ซึ่ง ทุกคนในบริ ษัท ฯ มี
ส่วนร่วมในการบริ หารจัดการ เช่น คัดแยกการนามาทิ ้งตามประเภทอย่างเป็นระบบ เป็นต้ น
ฝ่ ายธุรการดูแลควบคุมสิ่งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้ เพื่ อนาไปกาจัดให้ สอดคล้ องตามที่กฏหมายกาหนด ได้ แก่
1. สิ่งปฏิกลู ประเภท: เศษกระดาษ, เศษพลาสติ ก, เศษเหล็ก, เศษไม้ , ถุงพลาสติ ก, เศษสแตนเลส,
เศษอลูมิเนี ยม,เศษสังกะสี, วงล้ อไม้ และวงล้ อเหล็ก
 ผู้ขนส่ง/จัดการโดย: บริ ษัท อีสเทิร์น รี คัพเวอรี่ จากัด
บริ ษัท เทย์แมกซ์ ไวร์ โรป อินดัสตรี ้ คอร์ ป จากัด
 วิ ธีการกาจัด: คัดแยกประเภทเพื่ อจาหน่ายต่อ
2. สิ่งปฏิกลู ประเภท: ภาชนะปนเปื ้อน, เศษผ้ าถุงมือปนเปื อ้ น, น า้ มัน ใช้ แล้ ว , เศษสัง กะสี ปนเปื อ้ น, หลอดไฟ,
ผงคาร์ บอนและวัสดุดูดซับสารเคมี
 ผู้ขนส่ง/จัดการโดย : บริ ษัท เบตเตอร์ เวิ ลด์ กรี น จากัด (มหาชน)
บริ ษัท แซนด์ ซอร์ จากัด จากัด
บริ ษัท เอกอุทยั จากัด
บริ ษัท จัสมิน เอ็นไวรอนเม้ นท์ จากัด
 วิ ธีการกาจัด : ทาเชื ้อเพลิงผสม, ฝังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทาการปรับเสถียรหรื อทาให้ เป็นก้ อนแข็งแล้ ว
โดยได้ นาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิ ค มอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
ดังนี ้
1. ใบแจ้ งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกลู หรื อวัสดุไม่ใช้ แล้ วสาหรับผู้กอ่ กาเนิ ด สิ่งปฏิกลู หรื อวัสดุไม่ใช้ แล้ ว (สก.3)
2. แบบค าขออนุญ าตน าสิ่ ง ปฏิ กูล หรื อวั ส ดุ ไ ม่ใ ช้ แล้ วออกนอกบริ เวณโรงงาน (สก.2) ต่ อ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
3. การแจ้ งข้ อมูลปริ มาณขยะ ของเสียหรื อวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ วออกนอกบริ เวณโรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
4. เอกสารกากับการขนส่งของเสียอันตราย (ใบกากับการขนส่งของเสียอันตราย)
5. แบบฟอร์ มรายงานการจั ด การกากอุต สาหกรรม มูลฝอยและสิ่ ง ปฏิ กูลของผู้ประกอบกิ จ การในนิ ค ม
อุสาหกรรม
โดยที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั บริ ษัทฯ ดาเนิ นการด้ านเอกสารอย่างสอดคล้ องเป็ น ไปตามที่ กฏหมายและประกาศ
กระทรวง อีกทั ้งบริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญกับงานด้ านสิ่งแวดล้ อมและปฏิบตั ิ ตามกฏหมายด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่า ง
ต่อเนื่ อง บนหลักการของระบบ ISO 14001 จึงทาให้ ไม่มีข้อพิ พาทหรื อข้ อร้ องเรี ยนด้ านสิ่งแวดล้ อม
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2.4 งานที่ ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
- ไม่มี -

3. ปั จจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุ รกิจ
3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้ นรายใหญ่
บริ ษัทมีการทาสัญญารับความช่ ว ยเหลื อ ในด้ านพึ่ ง พาเครื่ อ งหมายการค้ า ภายใต้ ชื่ อ
และ “HI-LEX” และสัญญารับความช่วยเหลือด้ านเทคนิ คการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจั กรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ แบบใช้ สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่ น (HI-LEX Corporation)
เป็นลายลักษณ์ อกั ษร
ในกรณี ที่ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจาหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรื อมีปริ มาณการใช้ น้ อยจึ ง ไม่ค้ ุ มที่ จ ะผลิ ต
เอง บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่ น อย่า งไรก็ดี ไม่มี สัญ ญา
ควบคุมในการจัดซื ้อวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด
สาหรับความเสี่ยงด้ านการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่ว นประกอบนั น้ บริ ษัท สามารถจั ด ซื อ้ จากผู้ผลิ ต อื่ น แทนการ
สัง่ ซื ้อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่นได้ แต่อาจมีราคาและเงื่ อนไขทางการค้ าที่ต่างจากเดิ ม ในปัจจุบนั บริ ษัทได้ สรรหา
แหล่งจัดซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบในประเทศมากขึ น้ ซึ่ ง จะช่ ว ยลดต้ นทุน โดยเฉพาะค่ า ขนส่ง และภาษี
นาเข้ าลงได้
ส่วนความเสี่ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั ้น บริ ษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น จะต่อสัญญาให้ อย่างแน่ น อน
เนื่ องจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น ได้ ให้ คารับรองเป็ น ลายลักษณ์ อ ักษรไว้ ว่ า หากสัญ ญาปั จ จุ บัน หมดอายุจ ะต่ อ
สัญญาให้ อีกคราวละ 5 ปี (ซึ่งเป็นนโยบายการต่อสัญญาที่ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่ น ใช้ กับบริ ษัท ในเครื อ ทุกบริ ษัท )
ประกอบกับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ได้ ร่วมทุนและเป็ น พั น ธมิ ต รที่ ดี ต่ อ กัน
มาเกือบ 40 ปี ทาให้ มีความมัน่ ใจว่าไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและให้ การสนั บสนุน บริ ษัท อย่า ง
ต่อเนื่ องต่อไป
ด้ วยเหตุนี ้ ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่ า
3.2 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันจากต่ างประเทศ
บริ ษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติ ที่ย้ายฐานการผลิตชิ ้นส่ว น
เข้ ามาภายใต้ ข้อตกลงเขตการค้ าเสรี ปัจจัยหลักที่จะท าให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถรั กษาความสามารถในการ
แข่งขันได้ คือ คุณภาพ ต้ นทุนการผลิตที่สอดคล้ องกับความต้ องการของลูกค้ า การส่ง มอบที่ ต รงเวลา และการ
บริ การหลังการขายเพื่ อสร้ างความมั่น ใจให้ กับลูกค้ า โดยบริ ษัท ได้ กาหนดกลยุท ธ์ ท างการตลาดที่ สาคั ญ คื อ
มุง่ เน้ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กบั การดาเนิ นงานลดต้ นทุนได้ อย่า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ การจั ด ส่ง ที่ ต รงต่ อ
เวลา และการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งบริ ษัทมีกลุม่ ลูกค้ าเป็นผู้ผลิ ต
ชั ้นนาที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ ที่ดีกบั ลูกค้ าเหล่านี ้มาโดยตลอด ประกอบกับได้ มี ห้ อ ง
ทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ ลดเวลา ลดต้ นทุน และค่าใช้ จ่ายในการทางาน
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ดังนั ้น จึงมีความเสี่ยงต่ าที่คู่แข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ ามาและแข่งขันได้ ในระดั บเดี ยวกัน เนื่ อ งจากจะต้ อง
ลงทุนสูงและไม่สามารถดาเนิ นการได้ ครบวงจรเช่นเดี ยวกับบริ ษัท
3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในปี 2562 บริ ษัทได้ จัดซื ้อวัตถุดิบหลัก ได้ แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติ ก และยาง โดยมีมลู ค่ารวมกว่ า ร้ อยละ
44.89 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบที่บริ ษัทจัดซื ้อทั ้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี ้ได้ รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาซื ้อขายอันเนื่ องมาจากสภาวะอุปสงค์ และอุปทานของวัตถุดิบหลักดั ง กล่า วในตลาดโลก
ซึ่งปรับตัวสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยูเ่ หนื อความควบคุมของบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิด ความผันผวนถึงขนาดที่มีนัยสาคัญ บริ ษัทสามารถปรั บราคาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้
สอดคล้ องกับต้ นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั ้นได้ ตามข้ อตกลงในสัญญาซื ้อขายชิ ้นส่วนที่บริ ษัททากับลูกค้ า นั น้
ได้ กาหนดให้ บริ ษัทและลูกค้ าสามารถพิ จารณาปรับราคาได้ เป็นครั ้งคราว เช่น ทุก ๆ 6 เดื อ น หรื อ ทุกครั ง้ ที่ ราคา
วัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตั ้งแต่ร้อยละ 3 ขึ ้นไป การปรั บราคาแต่ ละครั ง้ คู่ สัญ ญาทั ง้ สองฝ่ ายจะท าการตกลง
ร่วมกัน บางครั ้งลูกค้ าจะยินยอมให้ ทาการปรับราคาย้ อนหลังด้ วย การปรับราคาดังกล่าวจะช่ว ยท าให้ ผลกระทบ
จากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายให้ ผ้ ผู ลิ ต ท าการลดต้ นทุน เพื่ อ เกิ ด การ
บริ หารจัดการต้ นทุนที่ดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริ หารจัดการที่ ต่ า แล้ ว ก็จ ะสามารถควบคุ ม
ราคาขายให้ มีเสถียรภาพได้ แม้ ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ ้นก็ตาม
3.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ ค้าน้ อยราย
ชิ ้นส่วนหรื อวัตถุดิบบางรายการมีคุณสมบัติจาเพาะ ซึ่งยากต่อการจัดหาคู่ค้าเปรี ยบเทียบ เพื่ อเป็นการลดความ
เสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้าน้ อยราย บริ ษัท ได้ มีการศึกษาเพื่ อหาชิ ้นส่วนหรื อวัตถุดิบทดแทน โดยการนาชิ ้นส่วนหรื อ
วัตถุดิบดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์และทดสอบ ซึ่งต้ องได้ รับอนุมตั ิ จากลูกค้ าก่อนเริ่ มใช้ งาน
3.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอั ตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ
ในปี 2562 บริ ษัทมีการจัดซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบโดยนาเข้ าจากต่างประเทศประมาณร้ อยละ 21.81 ของ
ยอดซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบทั ้งหมด โดยบริ ษัทมียอดการสัง่ ซื ้อวัตถุดิบและชิ ้นส่วนประกอบทั ้งหมดที่ เ ป็ น
สกุลเงิ นตราต่างประเทศตลอดทั ้งปี เทียบเท่าเงิ นบาทจานวนประมาณ 327 ล้ านบาท ซึ่งทาให้ บริ ษัทมีค วามเสี่ ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศในกรณี ที่อตั ราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวสูงขึ ้น
3.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่
ปั จ จุ บัน บริ ษั ท มี ลูก ค้ ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้ วยบริ ษั ท ผู้ผลิ ต รถยนต์ ร ายใหญ่ 7 ราย และผู้ ผลิ ต
รถจักรยานยนต์ รายใหญ่ 1 ราย โดยรายได้ รวมจากการขายผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ แ ก่บริ ษัท เหล่า นี ค้ ิ ด เป็ น ร้ อยละ 82
โดยประมาณ ของรายได้ รวมของบริ ษัทในปี 2562 ดังนั ้นบริ ษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้ า นรายได้ หากผู้ผลิ ต รายใด
รายหนึ่งลดปริ มาณการผลิตหรื อเลิกการสั่ง ซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากบริ ษัท ซึ่ ง อาจมี ผลกระทบต่ อ การประกอบธุ รกิ จ
สถานะทางการเงิ นและผลการดาเนิ นการของบริ ษัทในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทเป็นผู้ผลิ ต สายควบคุ มรถยนต์ แ ละรถจั กรยานยนต์ และชุ ด ควบคุ มรางกระจกหน้ าต่ า ง
รถยนต์ ที่ดาเนิ นธุรกิจมากว่า 40 ปี โดยได้ พัฒนาประสิทธิ ภาพการผลิ ต จนมี ชื่ อ เสี ยง มี เ ทคโนโลยี การผลิ ต ที่ ได้
คุณภาพ มีประสิทธิ ภาพเป็นที่ยอมรับอย่างกว้ างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ และมีห้องทดสอบผลิ ต ภัณ ฑ์
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เป็นของตนเอง ส่งผลให้ ลดเวลาและเพิ่ มความรวดเร็ ว ในการด าเนิ น งาน อี กทั ้งการท าธุ รกิ จ กับบริ ษัท ผู้ผลิ ต
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ คื อ ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่ น ซึ่ ง เป็ น ผู้ผลิ ต
สายควบคุมชั ้นนาของประเทศญี่ ปนุ่ ตลอดจนการเป็นบริ ษัทในกลุม่ ของซัมมิท คอร์ ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ น้ ส่ว น
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รายใหญ่ ข องประเทศไทย ที่ มี ประสบการณ์ ใ นธุ รกิ จ มานานเป็ น ผู้ผลิ ต ที่ มีค วาม
น่าเชื่ อถือในเรื่ องของคุณภาพผลิตภัณ ฑ์ โดยผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษัท ในกลุ่มซั มมิ ท คอร์ ปอเรชั่ น ครอบคลุมถึง
อุปกรณ์ และชิ ้นส่วนเกือบทุกชนิ ดทั ้งในรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นั่ง ผนังประตู ข้ าง ฯลฯ ซึ่ ง
คุณสมบัติ ดั ง กล่า วท าให้ เ ห็น ว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้ น้ อยที่ บริ ษัท ผู้ผลิ ต รถยนต์ แ ละรถจั กรยานยนต์ เ หล่า นี จ้ ะ
เปลี่ยนไปสัง่ ซื ้อจากคู่แข่งของบริ ษัท
อนึ่ง บริ ษัทได้ มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนจะเพิ่ มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ ้น เพื่ อเป็นการลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้ วย
3.7 ความเสี่ยงจากการที่ บริษัทมีผ้ ถู ือหุ้ นรายใหญ่ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ าร้ อยละ 50 และการมีอานาจบริหาร
จั ดการบริษัทและผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ของบริษัท และ/หรื อผู้
ถือหุ้ นรายอื่นของบริษัท
บริ ษัท มี ผ้ ถู ื อ หุ้น รายใหญ่ 3 กลุ่ ม ได้ แก่ กลุ่ม จุ ฬ างกูร กลุ่ ม Hi-Lex Corporation และกลุ่ มพั ฒ นะเมลื อ ง
(รายละเอียดเพิ่ มเติ มใน : ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทั ้งสามกลุม่ มีการถื อ หุ้น
ในบริ ษัทรวมเป็นจานวน 209,774,300 หุ้น คิ ดเป็นสัดส่วนร้ อยละ 80.74 ของทุน จดทะเบี ยนและช าระแล้ ว ของ
บริ ษัท จึงทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ท ั ้ง 3 ราย มีจานวนหุ้นเพี ยงพอที่จะควบคุมมติ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้น ได้ เกื อ บทั ้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นกรณี การแต่งตั ้งกรรมการ หรื อขอมติ ในเรื่ องอื่น ใดที่ จ ะต้ องใช้ เสี ยงส่ว นใหญ่ ข องที่ ประชุ มผู้ถือ หุ้น
ยกเว้ นเรื่ องกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดว่าต้ องมีเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยงั เป็นผู้มีอานาจในการบริ หารจัดการบริ ษัท โดยดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ถึง 4
ท่าน จากทั ้งหมด 11 ท่าน จึงมีความเสี่ยงจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ใช้ อานาจบริ หารจัดการอย่างเบ็ด เสร็ จ และ
บริ หารจัดการไปในทางที่ขัดแย้ งกับผลประโยชน์ ข องบริ ษัท และ/หรื อ ผู้ถือ หุ้น รายย่อ ย ซึ่ ง อาจมี ผลกระทบต่ อ
ธุรกิจของบริ ษัทได้
ดังนั ้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นและรายย่อยจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่ อ ตรวจสอบและถ่ว งดุ ลเรื่ อ งที่ ผ้ ถู ื อ
หุ้นรายใหญ่เสนอได้
เพื่ อป้องกันความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว บริ ษั ท จึ ง ได้ แต่ ง ตั ง้ บุค คลภายนอกที่ มี ค วามเป็ น อิ สระเข้ าร่ ว มเป็ น
กรรมการบริ ษัท จานวน 4 ท่าน จากจานวนกรรมการทั ้งหมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั ้ง 4 ท่าน รับหน้ าที่ เ ป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ า ตอบแทน และคณะกรรมการกากับดู แ ลกิ จ การ
เพื่ อทาหน้ าที่ตรวจสอบและให้ ความเห็นในประเด็นที่อาจทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสียประโยชน์ รวมทั ้งพิ จารณาใน
การสรรหาบุคคลเข้ าดารงตาแหน่ง และกาหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
ดังนั ้น จึงมีความเป็นไปได้ น้อยที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ ้น
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3.8 ความเสี่ยงจากการชดใช้ ค่าเสียหายจากผลิตภั ณฑ์ (Warranty Claim)
ตามที่บริ ษัทมีหน้ าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้ อ งรั บผิ ด ชอบต่ อ ลูกค้ าของบริ ษัท นั น้ กรณี ที่ เ กิ ด
ความเสียหายอันเนื่ องมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ในสัญญาซื ้อขายชิ ้นส่วนระบุให้ บริ ษัท ต้ อง
ชาระค่าเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องนั ้นๆ ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เ รี ยกร้ องให้ บริ ษัท ช าระ
ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ในจานวนเท่ากับหรื อมากกว่ายอดขายของบริ ษัท และศาลมี ค าสั่ง เป็ น ที่ สุด ให้ บริ ษัท
ชาระเงิ นจานวนดังกล่าว บริ ษัทก็อาจได้ รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั ้งการที่บริ ษัท ต้ องร่ ว ม
รั บผิ ด กับผู้ ผลิ ต รถยนต์ ห รื อ รถจั กรยานยนต์ ห ากมี ผ้ บู ริ โ ภคได้ รั บความเสี ยหายอัน เกิ ด จากข้ อบ กพร่ อ งใน
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ในแต่ละปี ที่ผา่ นมาลูกค้ าได้ มีการเรี ยกร้ องให้ บริ ษัท ชดเชยค่ า เสี ยหายจากผลิ ต ภัณ ฑ์ อ ยู่
บ้ าง แต่เป็นจานวนเงิ นที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรี ยกร้ องให้ ช ดเชยค่ า เสี ยหายดั ง กล่า วเป็ น
เหตุการณ์ ปกติ ของการดาเนิ นธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสัง่ ซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องลูกค้ า และ
เท่าที่ผา่ นมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนิ นงานปกติ ของบริ ษัทแต่ประการใด นอกจากนี ้บริ ษัท
ยังตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั ้นก่อนการส่งให้ ลกู ค้ าบริ ษัท จะท าการตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วน ทุกๆ เดื อน บริ ษัทจะสรุปยอดการเรี ยกร้ องให้ ช ดเชยค่ า เสี ยหาย และทุกๆ 6
เดื อน จะนาผลลัพธ์ สรุปรวมไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งบริ ษัทเชื่ อ ว่ า จะ
ช่วยลดความเสี่ยงในกรณี ที่บริ ษัทต้ องชาระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้
3.9 ความเสี่ยงด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม และชุมชน
บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายความปลอดภัย สิ่งแวดล้ อม และความรับผิดชอบต่อ สัง คมอย่า งชั ด เจน ในด้ านความ
ปลอดภัยได้ ให้ ความสาคัญกับทุกขั ้นตอนของกระบวนการผลิต ตั ้งแต่การออกแบบเครื่ องจั กรและอุปกรณ์ ระบบ
ควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการเฝ้าระวังและสัญ ญาณเตื อ นภัยต่ า งๆ รวมถึง มี การจั ด การขั น้ ตอนการ
ปฏิบตั ิ งานและปรับปรุงให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ มีการให้ ความรู้ ความเข้ าใจกับพนักงานทุกระดับโดยการจัด ฝึ กอบรม
ด้ านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อมเป็นประจาอย่างต่อเนื่ อง ดังจะเห็นได้ จากโครงการหรื อกิ จกรรมต่างๆ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ สง่ เสริ มให้ มีกิจกรรมต่างๆ เพื่ อป้องกันความเสี่ยงทางด้ า นความปลอดภัยทั ้งในงานและ
นอกงานอย่างต่อเนื่ อง เช่น กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้ นหาจุดเสี่ยงและขจัดอันตรายก่อนการเริ่ มงาน
(Completely Check Completely Find out : CCCF) กิ จ กรรมสร้ างวั ฒนธรรมองค์ กรด้ านความปลอดภัย
(Safety Culture) และโครงการมาตรฐานเครื่ องจั กรด้ านความปลอดภัย (Machine Safety Activity) รวมทั ้งการ
เตรี ยมความพร้ อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ ต่างๆ เช่น การฝึ กซ้ อ มดั บเพลิ ง และอพยพหนี ไฟ
การฝึ กซ้ อมแผนฉุกเฉินภาวะสารเคมีหกรั่วไหล ตลอดจนการจัดกิจกรรมการสร้ างจิ ต สานึ กด้ านความปลอดภัย
อาชี วอนามัยนอกงาน เช่น การรณรงค์ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ ซึ่งผลลัพธ์ ของการดาเนิ นโครงการต่างๆ ทาให้
อุบตั ิ เหตุมีแนวโน้ มลดลง การปฏิบตั ิ ตามกฎหมายครบถ้ วน บุคลากรพร้ อมที่ จ ะปฏิ บัติ ง านได้ เต็ มประสิ ท ธิ ภาพ
สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ตามเป้าหมายทั ้งด้ านคุณภาพและด้ านความปลอดภัย
สาหรับการดาเนิ นการด้ านสิ่งแวดล้ อม ชุมชนและสังคมนั ้น บริ ษัทได้ จัดให้ มีการตรวจวั ด สภาพแวดล้ อ มในการ
ทางานและติ ดตามคุณภาพอากาศภายในบริ ษัทอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงติ ดตามคุณภาพอากาศโดยทั่ว ไปในพื น้ ที่
ชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ ามาช่วยในการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมและป้องกันปัญหามลพิ ษ
เช่น การจัดให้ มีระบบบาบัดอากาศที่มีประสิทธิ ภาพ อีกทั ้งยังมีการปรับปรุงประสิทธิ ภาพและพัฒนาทรัพ ยากรให้
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มีประสิทธิ ผลสูงสุด ลดค่าใช้ จ่ายในการดาเนิ นการในการกาจั ด ของเสี ย เช่ น จั ด ตั ง้ โครงการ 3R เพื่ อ น าวั สดุ ที่
เหลือใช้ กลับมาหมุนเวี ยนหรื อสร้ างมูลค่าโดยการแปรสภาพ โดยมีการนาวัสดุเหลือใช้ จากการผลิตส่ง ให้ ผ้ มู ี ส่ว น
ได้ เสียนาไปแปรสภาพเพื่ อนากลับมาใช้ ใหม่ การเพิ่ มมูลค่าให้ กบั วัสดุเหลือใช้ โดยนามาจั ด ท าเป็ น เครื่ อ งใช้ และ
เครื่ องอานวยความสะดวกให้ กบั บุคลากรภายในบริ ษัท ตลอดจนการคิ ด ค้ นหาแนวทางในการควบคุ มปริ มาณ
การใช้ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลวในกระบวนการผลิต ซึ่งบริ ษัทได้ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั ้นนาเพื่ อจั ด ตั ง้ เป็ น ศู น ย์
ศึกษาและพัฒนาการบริ หารจัดการพลังงาน การออกแบบกระบวนการผลิตให้ ท ัน สมัยและมี ค วามปลอดภัยกับ
ผู้ปฏิบตั ิ งาน ลดการเกิดของเสีย อีกทั ้งยังส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ ้น ทั ้งนี ้บริ ษัทได้ มีการรณรงค์ และสร้ าง
จิ ตสานึกให้ กบั พนักงานทุกคนในการตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้ อมโดยเริ่ มตั ้งแต่สภาพแวดล้ อมในการ
ทางานผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5ส. และ Big cleaning Day พร้ อมทั ้งขยายกรอบแนวคิ ด ไปจนถึง การ
ดูแลสิ่งแวดล้ อมของชุมชน ซึ่งได้ รับการตอบรับจากพนักงานทุกระดับเป็นอย่างดี
ทั ง้ นี บ้ ริษัทได้ คานึงถึงการดาเนินธุ รกิจเพื่ อความยั่งยืน บริษัทจึงให้ ความสาคั ญกับการวิเคราะห์ ความเสี่ยง
ที่ เกิดขึนใหม่
้
และอาจส่ งผลต่ อธุ รกิจในอนาคต (Emerging Risk)
3.10 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเป็ นเทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้ า
แนวโน้ มเทคโนโลยียานยนต์ ในอนาคตจะนาเอาระบบไฟฟ้ า Electric Vehicle (EV) มาใช้ ซึ่ ง เป็ น แนวโน้ มที่ มา
แรงในยุคนี ้ คนทัว่ โลกหันมาใช้ รถ EV กันมาก จะส่งผลให้ ตลาดกลุม่ ผลิตภัณฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมด
ไปในระยะยาว อาทิ สายเบรค สายเกียร์ สายเปิ ดฝาถัง น า้ มัน และอื่ น ๆ ซึ่ ง รถยนต์ บางค่ า ยได้ เริ่ มปรั บเปลี่ ย น
ออกแบบไปแล้ ว ทั ้งในรุ่ น ปั จ จุ บัน และรุ่ น ใหม่ที่ กาลัง จะเปิ ด ตั ว ในอนาคต เพื่ อ ตอบสนองต่ อ เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่ อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริ ษัทได้ จัดตั ้งทีมวิ ศวกรเพื่ อทาการศึ กษาวิ จั ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่
อย่างจริ งจัง โดยเฉพาะด้ านการออกแบบและจัดทาต้ นแบบ ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิ ภาพและความ
แม่นยาสูง ซึ่งทีมวิ ศวกรออกแบบของบริ ษัท ได้ มี การพั ฒนาร่ ว มกับสถาบัน ผู้ช านาญการในด้ านต่ า งๆ ได้ แก่
สานักงานพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย (สกว) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง และไฮเล็กซ์ คอปอเรชั่ น เพื่ อ ขยายกลุ่มผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ค วบคุ ม
ด้ วยระบบไฟฟ้า รวมถึง System Product อาทิ ชุด เปิ ด ประตู ข้ างไฟฟ้ า (Power Slide Door), ชุ ด เปิ ด ประตู ห ลัง
ไฟฟ้า (Power Lift Gate), ชุดควบคุมการเปิ ดปิ ดท้ ายกระบะ (Tail Gate Absorber) และรางยกกระจกหน้ าต่ า ง
รถยนต์ ที่ประกอบสาเร็ จ กับชุ ด ประตู (Integrated Window Regulator or Door Module) ทางบริ ษัท ได้ กาหนด
นโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลูกค้ าในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่ อต่อยอดทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้ าหลัก อัน
ได้ แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ ในประเทศ เป็นต้ น นอกจากนี ้ทางบริ ษัทยังมุง่ เน้ นที่จะทาการขยายตลาดในส่ว นของตลาด
หลังการขายทั ้งในและต่างประเทศ ซึ่งตลาดหลังการขายนั ้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถน าเทคโนโลยี ห รื อ
นวัตกรรมใหม่ๆ ไปนาเสนอ และสามารถเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ โดยตรง เพื่ อนาไปสู่การสร้ างอุปสงค์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ น้
สาหรับสินค้ านั ้นๆ ทั ้งนี ้ ทางบริ ษัทมุง่ เน้ นที่จะนาเอาความช านาญด้ านวิ ศ วกรในการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
กระบวนการผลิตที่ทนั สมัย เข้ ามาใช้ ในการนาเสนอและมีสว่ นร่วม ตั ้งแต่เริ่ มต้ นพั ฒนารถรุ่ น ใหม่ไปพร้ อมๆ กับ
ลูกค้ า สาหรับรถรุ่นใหม่ที่กาลังจะเปิ ดตัวในอีก 2-3 ปี ข้างหน้ า รวมถึงการน าเสนอผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ หม่เ ป็ น Localize
Project เพื่ อเป็นแนวทางลดต้ นทุนให้ กบั คู่ค้าของบริ ษัทอีกด้ วย จากการใช้ ชิ ้นส่วนที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก โดย
ปัจจุบนั มีลกู ค้ าหลายราย เริ่ มก่อตั ้ง R&D center ที่มีบทบาทมากขึ ้นในประเทศไทย และด้ วยความสัมพั น ธ์ อ ัน ดี
จึงทาให้ บริ ษัทมีโอกาสที่จะผลักดันนโยบายนี ้ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น
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3.11 ควำมเสี่ยงด้ ำน Digital Transformation
กระบวนการที่นาเอา Digital Technology มาปรับใช้ กับทุกส่ว นของธุ รกิ จ เพื่ อ ให้ ธุ รกิ จ สามารถปรั บตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างรวดเร็ ว ในหลายอุต สาหกรรม รวมถึง ยานยนต์ เ ริ่ มใช้ ระบบอัต โนมัติ และระบบหุ่น ยนต์
(Robotics) ในสายการผลิตเพื่ อลดปัญหาคุณภาพ ลดต้ นทุน และเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพของกระบวนการผลิ ต ซึ่ ง
บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ยงโดยสนับสนุนให้ ทีมวิ จัยและพัฒนา ทีมวิ ศวกรการผลิตของ
เรามีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลทางวิ ช าการเสริ มสร้ างความรู้ และประสบการณ์ กับหน่ ว ยงานต่ า งๆ เช่ น สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง สานักงานพัฒนาวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิ จัย(สกว) และองค์ กรต่ า งชาติ อื่ น ๆ เพื่ อ น าทักษะความรู้ มาคิ ด ค้ นออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนการออกแบบสายการผลิตแบบอัตโนมัติ และการนาหุน่ ยนต์ มาใช้ ในสายการผลิ ต เป็ น
ต้ น
3.12 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ปัจจุบนั ทัว่ โลกกาลังเผชิ ญปัญหาภาวะมลพิ ษทางอากาศ อันเนื่ องมาจากกิจกรรมต่ า งๆ ที่ มนุษย์ เ ป็ น ผู้สร้ างขึ น้
เช่น การก่อสร้ างจานวนมาก การเผาไหม้ เชื ้อเพลิง ฯลฯ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิ อ ากาศ
เนื่ องจากทาให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิ่ มมากขึ ้น เป็นเหตุใ ห้ เ กิ ด ภาวะเรื อ น
กระจก (Greenhouse Effect) ส่ ง ผลให้ อุ ณ หภู มิ พื น้ ผิ ว โลกสู ง ขึ น้ หรื อ ที่ เ รี ยกว่ า ภาวะโลกร้ อน (Global
Warming)
จากการศึกษาข้ อมูลของภาวะโลกร้ อนข้ างต้ น บริ ษัทได้ มีความตระหนักถึงการลดมลภาวะที่จะก่อให้ เกิดก๊ าซ
เรื อนกระจก โดยได้ ดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยลดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2 Reduction) และนา
ผลจากการดาเนิ นกิจกรรม มาจัดทาบัญชี รายการก๊ าซเรื อนกระจก เพื่ อขอทวนสอบการปลดปล่อยปริ มาณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ และขอรับการรั บรองข้ อมูลบัญชี รายการก๊ าซเรื อนกระจกจากองค์ การบริ หารจัดการก๊ าซเรื อน
กระจก (องค์ การมหาชน) พร้ อมทั ้งขอขึ ้นทะเบียนการแสดงคาร์ บอนฟุตพริ ้นท์ขององค์ กร
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แผนผังแสดงขอบเขตการเก็บข้ อมูลสาหรั บจั ดทาบัญชีรายการก๊ าซเรื อนกระจก

HFCs
CH4
CO2

N2

SCOPE 1
DIRECT
SCOPE 3
INDIRECT

SCOPE 2
INDIRECT

-

-

การแสดงข้ อมู ลคาร์ บอนฟุตพริน้ ท์ ขององค์ กรประจาปี 2562 ผ่ านทาง http://thaicarbonlabel.tgo.or.th
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ความเสี่ยงต่ อการลงทุ นต่ อผู้ถือหลักทรั พย์
การซื ้อหลักทรัพย์มีโอกาสได้ รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ แต่กม็ ีความเสี่ยงที่สงู กว่า นักลงทุน จึ ง
จาเป็นต้ องศึกษาความเสี่ยงและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน
ความเสี่ยงหลักๆ ในการลงทุนถือหลักทรัพย์ มีดังนี ้
ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซึ่งขึ ้นอยูก่ บั สภาวะการณ์ ต่างๆ ทั ้งในและนอกประเทศ และสภาวะ
ดังกล่าวมีผลทาให้ ราคาหลักทรัพย์มีการผันผวนหรื อเปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์ ทางสัง คมหรื อ การเมื อ ง การ
จลาจล การนัดหยุดงาน ปัญหาเศรษฐกิจ อัตราเงิ นเฟ้อหรื ออัตราดอกเบี ้ยมีการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
ความเสี่ยงจากการดาเนิ นงานของผู้ออกหุ้น (Company Risk) อาจเกิดจากการบริ หารกิจการไม่ได้ ตามเป้า หมาย
มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริ หารหรื อนโยบายการทาธุรกิจ บริ ษัทประสบปัญหาทางการเงิ น ขาดแคลนแรงงาน หรื อ มี
การพึ่งพาอาศัยลูกค้ ารายใหญ่บางรายมากเกินไป
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม (Industrial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดเฉพาะกลุม่ อุตสาหกรรม ซึ่งนักลงทุน สามารถ
ลดความเสี่ยงนี ้ได้ โดยการซื ้อหุ้นในหลายๆ กลุม่ อุตสาหกรรม แทนการซื ้อหุ้นในอุตสาหกรรมเดี ยว

4. ทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรั พย์ สนิ ถาวรหลักที่ ใช้ ในการประกอบธุ รกิจของบริษัทฯ ณ สินรอบปี
้
บัญชี
4.1.1 ทรั พย์ สนิ ถาวรหลัก
บริ ษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ ในการดาเนิ นงาน และไม่ได้ ใช้ ในการดาเนิ นงาน โดยมี รายละเอี ยดและมูลค่ า
บัญชี สทุ ธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังต่อไปนี ้
มูลค่ าบั ญชี
ภาระ
ลาดั บ
ประเภททรั พย์ สนิ
ที่ ตัง้
ลักษณะกรรมสิทธิ์
สุทธิ
ผูกพั น
(ล้ านบาท)
1 ที่ดินที่ตั ้งโรงงาน
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- 18 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา นิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เจ้ าของกรรมสิทธิ์
85
- 50 ไร่ 56 ตารางวา
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
เจ้ าของกรรมสิทธิ์
142
2
3

ที่ดินเปล่า
- 3 งาน 78 ตารางวา
อาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
- บนที่ดิน เลขที่ 57 หมูท่ ี่ 6
ถ.กิ่งแก้ ว
- บนที่ดิน เลขที่ 700/737
หมูท่ ี่ 1

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เจ้ าของกรรมสิทธิ์

4

-

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เจ้ าของกรรมสิทธิ์

33

-

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

416

-

นิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
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ลาดั บ

ประเภททรั พย์ สนิ

4

เครื่ องจักรและอุปกรณ์
- บนที่ดิน เลขที่ 700/737
หมูท่ ี่ 1 นิ คมอุตสาหกรรม
อมตะนคร
เครื่ องมือเครื่ องใช้ สานักงาน
- ใช้ ในการดาเนิ นงาน

5

ที่ ตัง้

นิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
นิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่ าบั ญชี
สุทธิ
(ล้ านบาท)

ภาระ
ผูกพั น

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

252

-

เจ้ าของกรรมสิทธิ์

31

-

963

4.1.2 สรุ ปสัญญาสาคั ญระหว่ างบริษัทกับบริษัทอื่น
1) สัญญาการใช้ สิทธิ และรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิ ค (License and Technical Assistance Agreement)
บริ ษัทได้ ทาสัญญาฉบับนี ้กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น เพื่ อสิทธิ ในการผลิตสายควบคุ มและส่ว นประกอบของ
สายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และสิทธิ ในการใช้ เครื่ องหมายการค้ า
และ
“HI-LEX” สาหรับการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ในประเทศไทย
สัญญาฉบับดังกล่าวมีอายุ 7 ปี เริ่ มตั ้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2541 และสามารถต่ อ สัญ ญาได้ คราวละ 1 ปี
หากเป็นไปตามเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ นอกจากนี ้สัญญาดังกล่าวกาหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริ ษัท
จะต้ องจ่ายเงิ นค่าธรรมเนี ยมให้ กบั ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น ในจานวนร้ อยละ 2 ของรายได้ สุท ธิ จ ากการขาย
สายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั ้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทั ้งนี ร้ ายได้ สุท ธิ ดั ง กล่า วคิ ด
จากยอดขายสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั ้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ หักด้ วยค่า บรรจุ
หีบห่อ เบี ้ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้ า ภาษี ข ายที่ บริ ษัท ต้ องจ่ า ย และ
มูลค่าวัตถุดิบและชิ ้นส่วนทั ้งหมดที่ซื ้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น
สัญญาฉบับดังกล่าวหมดอายุไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 และได้ ต่ออายุสญ
ั ญาต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปี
2)

สัญญาการใช้ สิทธิ และรับความช่วยเหลือด้ านเทคนิ ค (License and Technical Assistance Agreement)
บริ ษัทได้ ทาสัญญาฉบับนี ้กับไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่ น เพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการผลิ ต ชุ ด ควบคุ มรางกระจกหน้ าต่ า ง
รถยนต์ และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ แบบใช้ สายเคเบิ ลควบคุ ม และสิ ท ธิ ใ น
การใช้ เครื่ องหมายการค้ า
และ “HI-LEX” สาหรับการผลิต การใช้ และการประกอบ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในประเทศไทย
สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี เริ่ มตั ้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่ อ สัญ ญาได้ คราวละ 1 ปี หาก
เป็นไปตามเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ นอกจากนี ้สัญ ญาดั ง กล่า วกาหนดว่ า ในระหว่ า งอายุข องสัญ ญา บริ ษัท
จะต้ องจ่ายเงิ นค่าธรรมเนี ยมให้ กบั ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น ในจานวนร้ อยละ 2 ของรายได้ สุท ธิ ที่ ได้ จากการ
ขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ แ บบ
ใช้ สายเคเบิลควบคุม ทั ้งนี ้รายได้ สทุ ธิ ดังกล่าวคิ ดจากยอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่ า งรถยนต์ แ ละ
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ส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ แบบใช้ สายเคเบิ ลควบคุ ม หักด้ วยค่ า บรรจุ หี บห่อ
เบี ้ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่ว นลดทางการค้ า ภาษี ข ายที่ บริ ษัท ต้ องจ่ า ย และมูลค่ า
วัตถุดิบและชิ ้นส่วนทั ้งหมดที่ซื ้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น
สัญญาฉบับเดิ มได้ หมดอายุไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 และได้ รับการต่ออายุออกไปอีก 5 ปี
3)

บันทึกความเข้ าใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคุมและชิ ้นส่วน
ประกอบสาหรั บโครงการ T6
บริ ษัทได้ ลงนามในบันทึกความเข้ าใจลงวันที่ 10 ตุลาคม 2550 ร่วมกับ ไฮเล็กซ์ บราซิ ล (HI-LEX Do Brazil
Ltda.) จากประเทศบราซิ ล และเฟลกซ์ เ ทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศ
อาร์ เจนติ นา
บันทึกดังกล่าวเป็นบันทึกแสดงเจตนาของทั ้งสามฝ่ ายในการร่ ว มเสนอตั ว เป็ น ผู้ผลิ ต สายควบคุ มและ
ชิ ้นส่วนประกอบรถกระบะภายใต้ ชื่อโครงการ T6 ของฟอร์ ด/ออโต้ อลั ลายแอนซ์

4)

สัญญาซื ้อขายชิ ้นส่วนที่ทากับบริ ษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปทท.) จากัด , บริ ษัท ฮอนด้ า ออโตโมบิล (ปทท.) จ ากัด
, บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ เอเชี ย แปซิ ฟิ ค เอ็น จิ เ นี ยริ่ ง แอนด์ แมนูแ ฟคเจอริ่ ง จ ากัด และ บริ ษัท ไทย
ฮอนด้ า แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด
เป็นสัญญาซื ้อขายที่บริ ษัททากับบริ ษัทผู้ผลิ ต รถยนต์ แ ละรถจั กรยานยนต์ ต่ า งๆ ดั ง กล่า ว เพื่ อ จ าหน่ า ย
ชิ ้นส่วนสาหรับผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แต่ละสัญญามีอายุ 1 ปี และสามารถต่อสัญ ญาได้ คราวละ
1 ปี หากไม่มีฝ่ายใดแสดงเจตนาเลิกสัญญาโดยชัดแจ้ ง สัญญาดังกล่าวระบุการรับรองและการรั บประกัน
ชิ ้นส่วนที่บริ ษัทขายให้ กบั บริ ษัทต่างๆ ข้ างต้ น รวมถึงหน้ าที่และความรับผิ ด ชอบกรณี ที่ บุค คลที่ สามได้ รั บ
บาดเจ็บหรื อได้ รับความเสียหายต่อทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท
สัญญาดังกล่าวเป็นเพี ยงสัญญาที่กาหนดเงื่ อนไขหลักต่างๆ ทั ้งนี ้ก่อนที่จะเริ่ มต้ นสัง่ ซื ้อและผลิตชิ ้นส่ว นแต่
ละรายการนั น้ บริ ษัท ผู้ผ ลิ ต รถยนต์ แ ละรถจั กรยานยนต์ จ ะประกาศแผนการผลิ ต แต่ ละรุ่ น พร้ อมทั ง้
รายละเอียดคุณสมบัติของชิ ้นส่วนที่ต้องการ ซึ่งบริ ษัทจะต้ องออกแบบ และ/หรื อ ผลิ ต ชิ น้ งานต้ นแบบเพื่ อ
นาเสนอ หากชิ ้นงานของบริ ษัทได้ รับการคัดเลือก บริ ษัทจึงจะได้ รับคาสัง่ ซื ้อ ซึ่งการสัง่ ซื ้อจะเกิดขึ ้นเป็น รอบ
ตามแผนการผลิตของบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แต่ละราย

4.1.3 เครื่ องหมายการค้ า
บริ ษัทมีเครื่ อ งหมายการค้ าที่ เ ป็ น ของบริ ษัท ที่ ใ ช้ ในการผลิ ต และจั ด จ าหน่ า ยสายควบคุ มรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เพี ยงเครื่ อ งหมาย
การค้ าเดี ยว คื อ
4.2 นโยบายการลงทุ นในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริ ษัทมีเงิ นลงทุนในบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องคื อบริ ษัท ไฮเล็กซ์ เวี ยดนาม จ ากัด โดยถื อ หุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 6.28 คิ ดเป็นมูลค่าเงิ นลงทุนตามราคาทุนรวม 25.70 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.03 ของสิ น ทรั พ ย์
รวมของบริ ษัท ทั ้งนี ้ นโยบายในการลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัท ที่ เ กี่ ยวข้ องเพิ่ มเติ มของบริ ษัท จะ
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เน้ นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่ องกับผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ การของบริ ษัท โดยจะพิ จ ารณาถึง อัต ราผลตอบแทนและ
ผลประโยชน์ อื่นที่บริ ษัทจะได้ รับจากการลงทุนเป็นสาคัญ เพื่ อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริ มธุรกิจของบริ ษัท
บริ ษัทมีเป้าหมายที่จะลงทุนรวมทั ้งหมดในสัดส่วนไม่เกินร้ อยละ 15 ของสินทรัพ ย์ รวมของบริ ษัท โดยการลงทุน
จะต้ องผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการของบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจการอนุมัติ
และในการกากับดูแลงานของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องนั ้น บริ ษัท ในฐานะผู้ถือ หุ้น จะแต่ ง ตั ง้
ผู้จัดการฝ่ ายการบัญชี เป็นผู้แทนบริ ษัทไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้แทนบริ ษัทมีหน้ า ที่ ใ นการออก
เสียงในที่ประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาเห็นชอบแล้ ว ทั ้งนี ้จะขึ น้ อยู่กับลักษณะและ
อัตราส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท
4.3 การประเมินทรั พย์ สนิ
- ไม่มี –

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี –

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่ วไป
ชื่ อบริ ษัท
เลขทะเบียนบริ ษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตั ้งสานักงานใหญ่
และโรงงาน
เว็บไซต์ บริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
ชนิ ดของหุ้น

: บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท ” หรื อ “TSC”)
: 0107548000145
: ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์ แ ละรถจั กรยานยนต์ และผลิ ต ชุ ด ควบคุ มราง
กระจกหน้ าต่างรถยนต์ โดยจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ ผู ลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
หลั ก ในประเทศ ศู น ย์ อ ะไหล่ ตลอดจนส่ง ออกไปยั ง ผู้ผ ลิ ต ชิ น้ ส่ว นรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ ในต่างประเทศ
: เลขที่ 700/737 หมูท่ ี่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160
: www.thaisteelcable.com
: (038) 447 200 – 10
: (038) 185 025
: 268,500,000 บาท
: 259,800,000 บาท
: หุ้นสามัญ

ข้ อมูลที่บริ ษัทถื อหุ้นตั ้งแต่ร้อยละ 10 ขึ ้นไป
บริ ษัทมิได้ ถือหุ้นใดๆ ในบริ ษัทอื่นหรื อธุรกิจอื่น
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ข้ อมูลของบุคคลอ้ างอิงอื่นๆ
นายทะเบียน
บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (02) 009 9000
โทรสาร : (02) 009 9991
ผู้สอบบัญชี

บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เลขที่ 193/136 - 137 อาคารเลครัชดา ชั ้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (02) 264 9090
โทรสาร : (02) 264 0789
นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 5238
นายกฤษดา
เลิศวนา ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
นางสาววิ สสุตา จริ ยธนากร ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
-ไม่มี 6.2 ข้ อมูลสาคั ญอื่ น
-ไม่มี -
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบี ยนและทุ นชาระแล้ ว
บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 268,500,000 บำท เรี ยกช ำระแล้ ว 259,800,000 บำท แบ่ง เป็ น หุ้น สำมัญ 259,800,000 หุ้น
มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท
บริ ษัท ไม่มีห้ นุ ประเภทอื่นที่มีสิทธิ ห รื อเงื่ อนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรื อโครงกำรออกและเสนอขำย
หุ้นหรื อหลักทรัพ ย์แปลงสภำพให้ กองทุนรวมเพื่ อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่ำงด้ ำว (Thai Trust Fund) หรื อมีกำรออกตรำสำร
แสดงสิทธิ ในผลตอบแทนที่เกิดจำกหลักทรัพย์
7.2 ผู้ถือหุ้ น
7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้ นใหญ่
รำยชื่ อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 มีดังนี ้
ลาดั บที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ผู้ถือหุ้ น
กลุม่ จุฬำงกูร
ไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น
กลุม่ พัฒนะเมลือง
บริ ษัท ไทยเอ็นวี ดีอำร์ จำกัด
นำยไชยทัศน์ ไชยพิ ภทั รสุข
นำยดำรงค์ กุลธนพงศ์
บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จำกัด (มหำชน)
นำงสำววรำภรณ์ สงฆ์ ประชำ
นำยเทวำรักษ์ วี ระวัฒกำนนท์
นำยพิ ทกั ษ์ วี ระวัฒกำนนท์
นำงสำวดวงพร วี ระวัฒกำนนท์
นำงสำวพรเพ็ญ วี ระวัฒกำนนท์
นำงสุมิตรำ ดำรงกิจชัยพร
ผู้ถือหุ้นรำยย่อยอื่นๆ
รวม
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ทุ นชาระแล้ ว
จานวน 259,800,000 บาท
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
108,512,400
41.77
70,000,000
26.94
31,261,900
12.03
12,518,500
4.82
6,500,000
2.50
6,000,000
2.31
5,378,800
2.07
2,105,400
0.81
1,930,900
0.74
1,750,000
0.67
1,665,500
0.64
1,501,000
0.58
1,500,000
0.58
9,175,600
3.54
259,800,000
100

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

หมำยเหตุ: 1) กลุ่มจุฬำงกูร ประกอบด้ วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนำมสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ ยวข้ องทังหมด
้
4 รำย ได้ แก่
- นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร
ถื อหุ้นจำนวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
- นำยทวีฉัตร
จุฬำงกูร
ถื อหุ้นจำนวน 21,204,900 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
- นำยกรกฤช
จุฬำงกูร
ถื อหุ้นจำนวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
- นำยอภิ ชำติ
จุฬำงกูร
ถื อหุ้นจำนวน
192,500 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ

31.99
8.16
1.54
0.07

ของทุนชำระแล้ ว
ของทุนชำระแล้ ว
ของทุนชำระแล้ ว
ของทุนชำระแล้ ว

2) ผู้ถือหุ้น 10 รำยแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562) ประกอบด้ วย
1. Teraura Investment Co., Ltd
ถื อหุ้นร้ อยละ 20.69
2. JP Morgan Chase Bank
ถื อหุ้นร้ อยละ 6.20
3. Teraura Scholarship Foundation
ถื อหุ้นร้ อยละ 4.06
4. BBH For Fidelity Low–Priced Stock Fund
ถื อหุ้นร้ อยละ 3.90
5. Japan Trustee Services Bank, Ltd.
ถื อหุ้นร้ อยละ 3.36
6. Nippon Life Insurance Company
ถื อหุ้นร้ อยละ 3.29
7. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.
ถื อหุ้นร้ อยละ 2.70
8. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ถื อหุ้นร้ อยละ 2.33
9. Honda Motor CO., LTD.
ถื อหุ้นร้ อยละ 2.22
10. State Street Bank and Trust Company
ถื อหุ้นร้ อยละ 2.16
3) กลุ่มพัฒนะเมลือง ประกอบด้ วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนำมสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
3 รำย ได้ แก่
- นำยสันติ
พัฒนะเมลือง ถื อหุ้นจ ำนวน 10,559,200 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.06 ของทุนชำระแล้ ว
- นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง ถื อหุ้นจำนวน 10,506,400 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 4.04 ของทุนชำระแล้ ว
- นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง ถื อหุ้นจำนวน 10,196,300 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.92 ของทุนชำระแล้ ว

ข้ อจำกัดกำรถือหุ้นของชำวต่ำงชำติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชำวต่ำงชำติ สำมำรถถือครองหุ้นของบริ ษัท รวมกันได้ ไม่เกินร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้น ที่ อ อกและช ำระแล้ ว
โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 หุ้นของบริ ษัท ที่ถือครองโดยชำวต่ำงชำติ มีจำนวนร้ อยละ 27.11
กำรถือหุ้นของคณะกรรมกำรบริ ษัท
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 คณะกรรมกำรบริ ษัท ถือหุ้นรวมกัน ร้ อยละ 48.26 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ ว
ข้ อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่มีข้อตกลงระหว่ำงกัน และไม่มีเรื่ องที่มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์หรื อกำรบริ หำรงำนของบริ ษัท
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7.2.2 การถือครองหลักทรั พย์ ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
การถือครองหุ้ น
(จานวนหุ้น)
ณ วันที่ 30 กั นยายน 2562

ลาดั บ
ที่

ชื่อ - สกุ ล

ประธำนกรรมกำร

83,115,000

คู่ สมรสและ
บุ ตรที่ ยังไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ
0

กรรมกำร
กรรมกำร/ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
กรรมกำร
กรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร
กรรมกำร/ผู้จัดกำรทัว่ ไป (ส่วนงำนวิ จัยและพัฒนำ)

0
21,204,900
0
10,506,400
10,559,200
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

10,196,300

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

ตาแหน่ ง
ตนเอง

1

นำยสรรเสริ ญ

จุฬำงกูร

2
3
4
5
6
7

นำยมำกำโต
นำยทวี ฉตั ร
นำยวุฒิภมู ิ
นำยสริ ศ
นำยสันติ
นำยฮำจิ เมะ

เทรำอุรำ
จุฬำงกูร
จุฬำงกูร
พัฒนะเมลือง
พัฒนะเมลือง
คำโตะ

8
9

นำยปริ ญญำ
นำยอภินันท์

ไววัฒนำ
ณ ระนอง

10
11

นำยฉัตรชัย
นำยวี รวัฒน์

เอียสกุล
ขอไพบูลย์

12

นำงสำวสิริณำ

13

นำยสวัสดิ์

14

นำงสำวภัทรำ

15

นำยปฏิมำ

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส (ส่วนงำนบริ หำรธุรกิจและส่วนงำน
พัฒนะเมลือง
จัดหำ และรักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ ไปส่วนงำนบริ หำรธุ รกิจ)
ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส (ส่วนงำนผลิต และส่วนงำนคุณภำพ
สุขะอำจิ ณ
และรักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ ไปส่วนงำนผลิต)
ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส (ส่วนงำนปฏิบตั ิ กำรธุ รกิจและส่วน
ชัยยศบูรณะ
งำนวิ จัยและพัฒนำ)
ฟูรูซำวำ
ผู้จัดกำรทัว่ ไป (ส่วนงำนปฏิบตั ิ กำรธุรกิจ )

16
17

นำยจักรกฤษณ์
นำงสำวชุลีกร

ประกอบกำร
สุวิจิตร

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

ผู้จัดกำรทัว่ ไป (ส่วนงำนคุณภำพ)
ผู้จัดกำรทัว่ ไป (ส่วนงำนจัดหำ)

7.3 การออกหลักทรั พย์ อ่ ื น
- ไม่มี 7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบำยจ่ำยเงิ นปันผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้ อยละ 25 ของกำไรสุท ธิ ห ลัง จำกหักเงิ น สำรองต่ ำ งๆ ทุกประเภท
ตำมที่ได้ กล่ำวไว้ ในข้ อบังคับและตำมกฎหมำย หำกไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงิ นปันผลนั ้นจะไม่มีผลกระทบต่อ
กำรดำเนิ นงำนปกติ ของบริ ษัทอย่ำงมีสำระสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อพิ จำรณำอนุมตั ิ โดยกำรจ่ำยเงิ น
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ปันผลให้ กระทำใน 1 เดื อนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรื อวันที่คณะกรรมกำรมี มติ แ ล้ ว แต่ กรณี ทั ้งนี ใ้ ห้ แ จ้ งเป็ น
หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ โฆษณำคำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงิ นปันผลนั ้นในหนังสือพิ มพ์
รายละเอี ยดการจ่ ายปั นผลของบริษัทในระยะเวลาที่ ผ่านมา 5 ปี ย้ อนหลัง
รายละเอี ยดการจ่ ายเงินปั นผล
1. เงิ นปันผลจ่ำยอัตรำต่อหุ้น (บำท : หุ้น)
2. รวมจำนวนเงิ นปันผลจ่ำยทั ้งสิ ้น (บำท)
3. สัดส่วนกำรจ่ำยเงิ นปันผล (ร้ อยละ)

ปี 2562
1.00
259,800,000
118.11

ปี 2561
1.00
259,800,000
103.56

ปี 2560
0.80
207,840,000
118.09

ปี 2559
0.50
129,900,000
94.68

ปี 2558
0.50
129,900,000
89.93

8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างองค์ กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

8.1 คณะกรรมการบริษัท
ตำมข้ อบังคับของบริ ษัทระบุว่ำ คณะกรรมกำรประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ำงน้ อยห้ ำ (5) คน แต่ไม่เกินสิบสองคน (12)
คน โดยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั ้งหมดจะต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย กรรมกำรบริ ษัทจะ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
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ทั ้งนี ้บริ ษัทไม่มีกำรกีดกันทำงเพศ รวมทั ้งในกำรดำเนิ นกิจกำรนั ้น กรรมกำรต้ องปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ให้ เป็นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยควำมซื่ อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังรักษำ
ผลประโยชน์ ของบริ ษัท และมอบหมำยให้ ผ้ บู ริ หำรบริ ษัท ปฏิบตั ิ งำนแทนตำมอำนำจอนุมตั ิ
คณะกรรมกำรบริ ษัทตำมหนังสือรับรองกระทรวงพำณิ ชย์ลงวันที่ 5 กันยำยน 2562 มีจำนวน 11 ท่ำน ประกอบด้ วย

กรรมกำรที่เป็นผู้บริ หำร
จำนวน 3 ท่ำน

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริ หำร จำนวน 4 ท่ำน

กรรมกำรที่เป็นอิสระ
จำนวน 4 ท่ำน
จานวนครั ง้ การ จานวนครั ง้ การ
ลาดั บที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
ประชุม
เข้ าร่ วมประชุม
1
นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร
ประธำนกรรมกำร (ไม่เป็นผู้บริ หำร)
6
1
2
นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง กรรมกำร
6
5
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
3
นำยมำกำโต เทรำอุรำ
กรรมกำร (ไม่เป็น ผู้บริ หำร)
6
0
4
นำยทวี ฉตั ร
จุฬำงกูร
กรรมกำร
6
2
5
นำยวุฒิภมู ิ
จุฬำงกูร
กรรมกำร (ไม่เป็น ผู้บริ หำร)
6
5
6
นำยสันติ
พัฒนะเมลือง กรรมกำร (ไม่เป็นผู้บริ หำร)
6
3
7
นำยฮำจิ เมะ คำโตะ
กรรมกำร
6
6
8
นำยปริ ญญำ ไววัฒนำ
กรรมกำรอิสระ
6
6
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
9
นำยอภินันท์ ณ ระนอง
กรรมกำรอิสระ
6
6
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
10
นำยฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมกำรอิสระ
6
6
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
11
นำยวี รวัฒน์
ขอไพบูลย์
กรรมกำรอิสระ
6
6
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี : ไม่มี
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กรรมกำรอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รำย
ใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ทั ้งนี ใ้ ห้ นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมกำรอิสระรำยนั ้นๆ ด้ วย
2. ไม่เป็นหรื อเคยเป็นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้ เงิ นเดื อนประจ ำ หรื อ ผู้มี อ ำนำจควบคุ ม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลำดับเดี ยวกัน ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ หรื อ ของผู้มี อ ำนำจควบคุ มของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำ วมำแล้ ว ไม่น้ อยกว่ ำ 2 ปี ก่อ นวั น ที่ ยื่น ค ำขออนุญ ำตต่ อ สำนั กงำน ทั ้งนี ้
ลักษณะต้ องห้ ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ ำรำชกำรหรื อ ที่ ปรึ กษำข องส่ว นรำชกำร ซึ่ ง เป็ น ผู้ถือ หุ้น
รำยใหญ่หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงสำยโลหิต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่ สมรส พี่
น้ อง และบุตร รวมทั ้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุ ม หรื อ บุค คลที่ จ ะได้ รั บกำรเสนอให้
เป็นผู้บริ หำรหรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อ ผู้มี อ ำนำจควบคุ ม
ของบริ ษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้ วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั ้งไม่เป็นหรื อเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนั ย
หรื อผู้มีอำนำจควบคุม ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ ห รื อ ผู้
มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ ำ 2 ปี กอ่ นวันที่ยื่นคำขออนุญ ำตต่ อ
สำนักงำน

5.

6.

7.
8.

ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ ำที่กระทำเป็นปกติ เพื่ อประกอบกิจกำร กำรเช่ำ หรื อ ให้
เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ กำร หรื อกำรให้ หรื อรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิ น ด้ วยกำรรั บหรื อ ให้
กู้ยืมค ้ำประกัน กำรให้ สิน ทรั พ ย์ เ ป็ น หลักประกัน หนี ส้ ิ น รวมถึง พฤติ กำรณ์ อื่ น ท ำนองเดี ยวกัน ซึ่ ง เป็ น ผลให้ บริ ษัท หรื อ
คู่สญ
ั ญำมีภำระหนี ้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ ำยหนึ่ง ตั ้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทหรื อตั ้งแต่ 20 ล้ ำ นบำท
ขึ ้นไป แล้ วแต่จำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ทั ้งนี ้ กำรคำนวณภำระหนี ้ดังกล่ำวให้ เป็นไปตำมวิ ธีกำรคำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่ เ กี่ ยว
โยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนว่ำด้ วยหลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุโ ลม แต่ ใ นกำร
พิ จำรณำภำระหนี ้ดังกล่ำว ให้ นับรวมภำระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่ำง 1 ปี ก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับบุคคลเดี ยวกัน
ไม่เป็นหรื อเคยเป็นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ หรื อ ผู้มี อ ำนำจควบคุ มของ
บริ ษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่ ง มี ผ้ ู สอบบัญ ชี ข องบริ ษัท บริ ษัท
ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่ จ ะได้ พ้ นจำกกำรมี ลักษณะ
ดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี กอ่ นวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
ไม่เป็นหรื อเคยเป็นผู้ให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้ บริ กำรเป็ น ที่ ปรึ กษำกฎหมำยหรื อ ที่ ปรึ กษำทำงกำรเงิ น ซึ่ ง
ได้ รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ ำนบำทต่อปี จ ำกบริ ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่อ ย บริ ษัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ หรื อ ผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พนั ้นด้ วย เว้ นแต่ จ ะได้
พ้ นจำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้ รับกำรแต่งตั ้งขึ ้นเพื่ อ เป็ น ตั ว แทนของกรรมกำรของบริ ษัท ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ หรื อ ผู้ถือ หุ้น ซึ่ ง เป็ น ผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดี ยวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยหรื อไม่เป็ น หุ้น ส่ว นที่
มีนัยในห้ ำงหุ้นส่วน หรื อเป็นกรรมกำรที่มีสว่ นร่วมบริ หำรงำน ลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงิ นเดื อนประจำ หรื อ ถื อ หุ้น เกิ น

- 41 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ร้ อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัท อื่ น ซึ่ ง ประกอบกิ จ กำรที่ มี สภำพอย่ำ งเดี ยวกัน และเป็ น กำร
แข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถให้ ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัท
ภำยหลังได้ รับกำรแต่งตั ้งให้ เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลกั ษณะเป็นไปตำม (1) ถึง (9) แล้ ว กรรมกำรอิ สระอำจได้ รั บมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรให้ ตัดสินใจในกำรดำเนิ นกิจกำรของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัท ร่ ว ม บริ ษัท ย่อ ยลำดั บเดี ยวกัน
กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์ คณะ (collective decision) ได้
ในกรณี ที่บคุ คลที่บริ ษัทแต่งตั ้งให้ ดำรงตำแหน่ ง กรรมกำรอิ สระเป็ น บุค คลที่ มี ห รื อ เคยมี ค วำมสัมพั น ธ์ ท ำงธุ รกิ จ หรื อ กำร
ให้ บริ กำรทำงวิ ช ำชี พ เกิ น มูลค่ ำ ที่ กำหนดตำมข้ อ (4) หรื อ ข้ อ (6) ให้ บริ ษัท ได้ รั บกำรผ่อ นผัน ข้ อห้ ำ มกำรมี ห รื อ เคยมี
ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจหรื อกำรให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พเกินมูลค่ำดังกล่ำว ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ จั ด ให้ มี ค วำมเห็น คณะกรรมกำร
บริ ษัทที่แสดงว่ำได้ พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แล้ วว่ำ กำรแต่งตั ้งบุคคลดังกล่ำวไม่มี ผลกระทบต่ อ กำรปฏิ บัติ ห น้ ำที่
และกำรให้ ควำมเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิ จ ำรณำแต่ ง ตั ง้
กรรมกำรอิสระด้ วย
ก. ลักษณะควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจหรื อกำรให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พ ที่ทำให้ บคุ คลดัง กล่ำ วมี คุ ณ สมบัติ ไม่เ ป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
ข. เหตุผลและควำมจำเป็นที่ยงั คงหรื อแต่งตั ้งให้ บคุ คลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ
ค. ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริ ษัทในกำรเสนอให้ มีกำรแต่งตั ้งบุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ
เพื่ อประโยชน์ ตำมข้ อ (5) และข้ อ (6) คำว่ำ “หุ้นส่วน” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ได้ รับมอบหมำยจำกสำนักงำนสอบบัญ ชี หรื อ
ผู้ให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พ ให้ เป็นผู้ลงลำยมือชื่ อในรำยงำนกำรสอบบัญชี หรื อรำยงำนกำรให้ บริ กำรทำงวิ ช ำชี พ (แล้ ว แต่ กรณี )
ในนำมของนิ ติบคุ คลนั ้น
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท
นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร หรื อ นำยทวี ฉตั ร จุฬำงกูร หรื อ นำยวุฒิภมู ิ จุฬำงกูร คนใดคนหนึ่ ง ลงลำยมื อ ชื่ อ ร่ ว มกับ นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง หรื อ นำยสันติ พัฒนะเมลือง หรื อ นำยฮำจิ เมะ คำโตะ รวมเป็ น สองคนและประทับตรำสำคั ญ ของบริ ษัท
หรื อ นำยสริ ศ พัฒนะเมลือง หรื อ นำยสันติ พัฒนะเมลือง ลงลำยมือชื่ อร่วมกับนำยฮำจิ เมะ คำโตะ และประทับตรำสำคั ญ
ของบริ ษัท
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8.2 ผู้บริหาร
แผนภำพโครงสร้ ำงภำยในบริ ษัท
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รายชื่อและตาแหน่ งของผู้บริหาร
ลาดั บที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

นำยทวี ฉตั ร
จุฬำงกูร
นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง
นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส (ส่วนงำนบริ หำรธุ รกิจ และส่วนงำนจัดหำ
และรักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ ไปส่วนงำนบริ หำรธุ รกิจ)
4
นำยสวัสดิ์
สุขะอำจิ ณ
ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส (ส่วนงำนผลิต และส่วนงำนคุณภำพ และ
รักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ ไปส่วนงำนผลิต)
5
นำงสำวภัทรำ ชัยยศบูรณะ
ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส ส่วนงำนปฏิบตั ิ กำรธุ รกิจ และส่วนงำนวิ จัย
และพัฒนำ
6
นำงสำวณภัสสร สินนะจิ ตร์
ผู้จัดกำรฝ่ ำยบัญชี และกำรเงิ น
ผู้บริ หำร หมำยควำมว่ำ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริ หำรสี่รำยแรกนับต่อจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ลงมำ รวมถึง ผู้ซึ่ ง ด ำรง
ตำแหน่งเทียบเท่ำผู้บริ หำรรำยที่สี่ทกุ รำย โดยรวมถึง ผู้จั ด กำรฝ่ ำยบัญ ชี (ผู้บริ ห ำรลำดั บที่ 1-6 เป็ น ผู้บริ ห ำรภำยใต้
นิ ยำมดังกล่ำว)
8.3 เลขานุ การบริษัทและผู้ท่ ี ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุ มดู แลการทาบั ญชี
8.3.1 เลขานุ การบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตั ้ง นำงกสิตำ พิ ทกั ษ์ สงครำม ท ำหน้ ำที่ เ ลขำนุกำรบริ ษัท โดยให้ มี อ ำนำจหน้ ำที่ ต ำมที่
กำหนดไว้ ในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมี
คุณสมบัติ ขอบเขตและหน้ ำที่ ดังต่อไปนี ้
คุณสมบัติ
อ้ ำงอิงจำกกฎหมำยมิได้ กำหนดคุณสมบัติของเลขำนุกำรบริ ษัทไว้ จึงถือเป็ น หน้ ำที่ ข องคณะกรรมกำรที่ จ ะต้ องดู แ ล
รับผิดชอบให้ ได้ บคุ คลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมเข้ ำมำปฏิบตั ิ หน้ ำที่ โดยเลขำนุกำรบริ ษัท ซึ่ ง เป็ น ลูกจ้ ำงของ
บริ ษัทมิสำมำรถรับหน้ ำที่เลขำนุกำรบริ ษัทในบริ ษัทอื่นๆ แต่อำจรับหน้ ำที่เลขำนุกำรบริ ษัทในบริ ษัทย่อยได้
ขอบเขตและหน้ ำที่
บริ ษัทได้ จัดให้ มีเลขำนุกำรบริ ษัททำหน้ ำที่ประสำนงำนระหว่ ำ งกรรมกำรบริ ษัท และฝ่ ำยบริ ห ำร ท ำหน้ ำที่ ดู แ ลและ
ประสำนงำนด้ ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง สนับสนุนให้ ดำเนิ นกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี พร้ อม
ปฏิบตั ิ ตำมข้ อบังคับและประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยเลขำนุกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่และควำมรั บผิ ด ชอบตำมที่ กฎหมำยและบริ ษัท
กำหนด ดังนี ้
1. ให้ คำแนะนำเบื ้องต้ นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับข้ อกฎหมำย ระเบียบและข้ อบังคับต่ำงๆ ของบริ ษัท และติ ดตำมให้ มีกำร
ปฏิบตั ิ ตำมอย่ำงถูกต้ องและสม่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมกำร
2. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรบริ ษัท และฝ่ ำยบริ ห ำร ดู แ ลและประสำนงำนด้ ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ ต่ ำ งๆ ที่
เกี่ยวข้ อง รวมทั ้งดำเนิ นกำรให้ มีกำรปฎิบตั ิ ตำมมติ คณะกรรมกำรบริ ษัท
3. จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ให้ เ ป็ น ไปตำมกฎหมำย ข้ อบัง คั บของบริ ษัท และข้ อพึ ง
ปฎิบตั ิ ต่ำงๆ
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4. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมทั ้งติ ดตำมให้ มีกำรปฏิ บัติ ต ำม
มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
5. ดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้ องตำมระเบี ยบและข้ อกำหนดของกลต. และ
ตลท.
6. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมกำร
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรื อผู้บริ หำร
8. ดำเนิ นกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
9. จัดปฐมนิ เทศกรรมกำรใหม่ และกำรส่งเสริ มควำมรู้ควำมเข้ ำใจในเรื่ อ งกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ใ ห้ กับกรรมกำร
ผู้บริ หำร และพนักงำน
10. ติ ดต่อและสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นทัว่ ไปให้ ได้ รับทรำบสิทธิ ต่ำงๆ ของผู้ถือหุ้นและข่ำวสำรของบริ ษัท
11. เรื่ องอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
8.3.2 ผู้ท่ ี ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุ มดู แลการทาบั ญชี
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตั ้ง นำงสำวณภัสสร สินนะจิ ต ร์ ท ำหน้ ำที่ รับผิ ด ชอบโดยตรงในกำรควบคุ มดู แ ลกำรท ำ
บัญชี โดยมีคุณสมบัติอ้ำงอิงตำมข้ อกำหนดของสำนักงำนกลต.และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ พิ จ ำรณำก ำหนดค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ ห ำร*** ที่ เ ป็ น ธรรมและสมเหตุ สมผล
สอดคล้ องกับภำระควำมรับผิดชอบของกรรมกำร สถำนะทำงกำรเงิ นของบริ ษัทและเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทที่ จ ดทะเบี ยน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ที่อยูใ่ นอุตสำหกรรมและธุรกิจที่มีขนำดใกล้ เคี ยงกัน ดังนี ้
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่ เป็ นตั วเงิน
(1) ค่ำตอบแทนกรรมกำร (ในฐำนะกรรมกำรเท่ำนั ้น)
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ภำยในวงเงิ นไม่เกิน 6 ล้ ำนบำท แบ่งเป็นดังนี ้
 ค่ำเบี ้ยประชุม (ต่อครั ้งที่เข้ ำร่วมประชุม) ในอัตรำเดี ยวกับปี 2561 คื อ
- ประธำนกรรมกำรบริ ษัท
เป็นเงิ น 35,000 บำท
- กรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุดย่อย
เป็นเงิ น 25,000 บำท
 จ่ำยบำเหน็จกรรมกำรบริ ษัท ในอัตรำร้ อยละ 1.50 ของเงิ นปันผลที่จ่ำยจำกผลกำรดำเนิ นงำนปี 2561
ทั ้งนี ้ บริ ษัทได้ ขออนุมตั ิ ค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ในปี 2562 มีรำยละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นำยสริ ศ
นำยมำกำโต
นำยทวีฉัตร
นำยวุฒิภูมิ
นำยฮำจิเมะ
นำยสันติ
นำยอภิ นนั ท์
นำยปริ ญญำ
นำยฉัตรชัย
นำยวีรวัฒน์

พัฒนะเมลือง
เทรำอุร ำ
จุฬำงกูร
จุฬำงกูร
คำโตะ
พัฒนะเมลือง
ณ ระนอง
ไววัฒนำ
เอียสกุล
ขอไพบูลย์

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัท
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากั บดูแล
กาหนด
กิ จการ
ค่ าตอบแทน

35,000

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

รวม

บาเหน็ จ
กรรมการ

125,000
50,000
125,000
150,000
75,000
150,000
150,000
150,000
150,000

100,000
100,000
100,000
100,000

50,000
50,000
50,000
50,000

50,000
50,000
50,000
50,000

398,557
398,557
398,557
398,557
295,227
206,659
206,659
398,557
398,557
398,557
398,557

1,160,000

400,000

200,000

200,000

3,897,001

รวม
433,557
523,557
398,557
448,557
420,227
356,659
281,659
748,557
748,557
748,557
748,557
5,857,001

ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริ หำร*** ของบริ ษัท
ค่ าตอบแทน
เงิ นเดื อน โบนัสและอื่น ๆ

ปี 2561
จานวนเงิน (ล้ านบาท)
69.60 (จำนวน 17 รำย)

ปี 2562
จานวนเงิน (ล้ านบาท)
87.00 (จำนวน 19 รำย)

(2) ค่ำตอบแทนผู้บริ หำร***
 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีนโยบำยให้ ปรับค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
ประจำปี 2562 ในอัตรำ 5% ของอัตรำในปี กอ่ นหน้ ำ
 ค่ำตอบแทนของผู้บริ หำร*** ระดับรองลงไป ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพิ นิจของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
ในปี 2562 บริ ษัทได้ จ่ำยค่ำตอบแทนประกอบด้ วยค่ำตอบแทนเงิ นเดื อนและโบนัสให้ กบั ผู้บริ ห ำร*** จ ำนวน 19
รำย รวมทั ้งสิ ้น 87.00 ล้ ำนบำท
8.4.2 ค่ าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ ามี)
 ค่ำตอบแทนอื่นของกรรมกำร
- ไม่มี –
 ค่ำตอบแทนอื่นของผู้บริ หำร***
เงิ นกองทุนสำรองเลี ้ยงชี พ
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บริ ษัทได้ จัดให้ มีกองทุนสำรองเลี ้ยงชี พ โดยพนักงำนจ่ำยสมทบในอัตรำส่วนร้ อยละ 3 หรื อ 5 ของเงิ นเดื อ น และ
บริ ษัทสมทบให้ ในอัตรำเท่ำกัน โดยในปี 2562 บริ ษัทได้ จ่ำยเงิ น สมทบกองทุน สำรองเลี ้ยงชี พ สำหรั บผู้บริ ห ำร
ทั ้งหมด รวมทั ้งสิ ้น 1,150,464.18 บำท
เงิ นประกันสังคม
ในปี 2562 บริ ษัทได้ จ่ำยเงิ นประกันสังคมสำหรับผู้บริ หำรทั ้งหมด รวมทั ้งสิ ้น 84,000 บำท
*** ผู้บริ ห ำรของบริ ษัท ที่ นั บต่ อ จำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ แก่ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ ห ำร, กรรมกำรผู้จั ด กำร,
ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโสและผู้จัดกำรทัว่ ไปทุกรำย และผู้จัดกำรฝ่ ำยบัญชี กำรเงิ น
8.5 บุ คลากร (ไม่ รวมคณะผู้บริหาร)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริ ษัทมีพนักงำนทั ้งสิ ้นจำนวน 864 คน และมีพนักงำนชั่ ว ครำวที่ จ้ ำงผ่ำ นบริ ษัท รั บเหมำ
จ้ ำงแรงงำนอีกจำนวน 422 คน โดยสำมำรถแบ่งแยกตำมประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี ้
30 กันยายน 2560
30 กันยายน 2561
30 กันยายน 2562
ธุ รกิจ
พนั กงาน พนั กงาน พนั กงาน พนั กงาน พนั กงาน พนั กงาน
รายเดื อน ชั่วคราว รายเดื อน ชั่วคราว รายเดื อน ชั่วคราว
254
214
266
213
254
202
 สำยควบคุมรถยนต์
94
8
81
26
79
26
 สำยควบคุม - รถจักรยำนยนต์
17
25
16
29
15
34
 ชุดควบคุม-รำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
 ส่วนกลำง
รวมจานวนพนั กงาน

618

145

528

152

516

160

983

392

891

420

864

422

การเปลี่ยนแปลงจานวนพนั กงานอย่ างมีนัยสาคั ญ
- ไม่มี ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่ สาคั ญในระยะเวลา 3 ปี
- ไม่มี –
ผลตอบแทนพนั กงาน
ค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวกับพนักงำนของบริ ษัททั ้งหมดในปี 2562 (ไม่รวมส่ว นของคณะผู้บริ ห ำร) รวมเป็ น เงิ น 503.03 ล้ ำ น
บำท ประกอบด้ วย
- เงิ นเดื อน ค่ำล่วงเวลำ และโบนัสประจำปี รวมเป็นเงิ น 388.55 ล้ ำนบำท
- ค่ำตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้ วยค่ำรักษำพยำบำล ค่ำรถรับ-ส่งพนักงำน ค่ำเครื่ องแบบ เงิ นสมทบกองทุนทดแทน
เงิ นสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชี พ ค่ำใช้ จ่ำยประกันสังคม ค่ำอบรมสัมมนำ ค่ำประกันชี วิตและประกันสุขภำพ ค่ ำ
สวัสดิ กำรอื่นๆ) รวมเป็นเงิ น 31.51 ล้ ำนบำท
- ค่ำแรงของพนักงำนชั่วครำว รวมเป็นเงิ น 82.97 ล้ ำนบำท
นโยบำยด้ ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกร ตำมปรัชญำ “คนและองค์ กรที่ เ ติ บโตไปพร้ อมกัน ” บริ ษัท สนั บสนุน ให้ มี
กำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงทัว่ ถึงและต่อเนื่ อง เพื่ อเพิ่ มขี ดควำมสำมำรถและขับเคลื่อนองค์ กรให้ บรรลุเ ป้ำ หมำย
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ทำงธุรกิจ ซึ่งบุคลำกรทุกคนจะได้ รับกำรพัฒนำตำมสำยงำนของตนเอง เพื่ อให้ เติ บโตพร้ อมกับองค์ กรอย่ำงยัง่ ยื น โดย
ในปี ที่ผำ่ นมำจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของกำรฝึ กอบรมของพนักงำนอยูท่ ี่ 9.10 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
จั ด อบรมให้ ควำมรู้ อย่ำ งต่อ เนื่ อง เพื่ อ ส่งเสริ มควำมก้ ำวหน้ ำ ของพนั กงำน โดยคำนึ งถึง ประโยชน์ ที่ บริ ษัท จะได้ รั บ
บริ ษัทได้ พัฒนำควำมสำมำรถและทักษะในกำรปฏิบตั ิ งำนให้ พนักงำน เพื่ อนำมำใช้ ในกำรปฏิบตั ิ งำนได้ อ ย่ำ งมื อ อำชี พ
ดำรงชี วิตได้ อย่ำงมีควำมสุข มี กำรเปิ ด โอกำสให้ เ รี ยนรู้ และพั ฒนำในสำยงำนอื่ น ๆ มี กำรสนั บสนุน ให้ พ นั กงำนมี
ควำมก้ ำวหน้ ำในสำยอำชี พของตนเอง ผ่ำนโปรแกรมกำรฝึ กอบรมที่หลำกหลำย รวมถึง มี กำรฝึ กอบรมให้ ค วำมรู้ เรื่ อ ง
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกำรพัฒนำที่ยงั่ ยื น อี กด้ วย นอกจำกนี ย้ ัง สนั บสนุน ให้ พ นั กงำนได้ เข้ ำรั บกำรอบรมกับ
สถำบันภำยนอก เพื่ อแลกเปลี่ยนและนำควำมรู้มำสร้ ำงคุณค่ำให้ กบั องค์ กรต่อไป
ภำพรวมกำรพัฒนำบุคลำกร
ภำพรวมกำรพัฒนำบุคลำกรบริ ษัท มุ่ง เน้ นกำรพั ฒนำบุค ลำกรอย่ำ งต่ อ เนื่ อ งและปรั บปรุ ง แผนกำรพั ฒนำบุค ลำกร
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ กำรดำเนิ นธุรกิจและนวัตกรรมในปัจจุบนั โดยวำงแผนกำรพัฒนำบุค ลำกรตั ง้ แต่ พ นั กงำน
เริ่ มงำนใหม่เพื่ อให้ พ นั กงำนสำมำรถปรั บตั ว ให้ เ ข้ ำกับวั ฒนธรรมกำรท ำงำนในองค์ กร ( On the Job training) กำร
พัฒนำบุคลำกรตำมเส้ นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำยอำชี พ และกำรพัฒนำบุคลำกำรตำมเส้ น ทำงควำมก้ ำ วหน้ ำ
ในสำยอำชี พ
 เส้ นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำยอำชี พ (Training Road Map)
ด้ วยกลยุทธ์ ในกำรดำเนิ นธุรกิจในปัจจุบนั เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิ ม เพื่ อ ให้ กำรพั ฒนำบุค ลำกรสอดคล้ อ งกับกำร
ดำเนิ นธุรกิจในปัจจุบนั บริ ษัทจึงจำเป็นต้ องปรับเปลี่ยนแผนงำนเส้ นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำยอำชี พ ในกำร
พัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่ อเพิ่ มขี ดควำมสำมำรถของบุคลำกรและเส้ นทำงควำมก้ ำวหน้ ำในสำยอำชี พ
 กำรประเมินประสิทธิ ภำพหลังกำรฝึ กอบรม (Training Effectiveness Evaluation)
เพื่ อให้ กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพและเพื่ อสร้ ำงควำมมั่น ใจในกำรน ำควำมรู้ ที่ ได้ รั บจำกกำร
พัฒนำตำมสำยอำชี พมำประยุกต์ ใช้ ในกำรท ำงำน บริ ษัท จึ ง มุ่ง เน้ นกำรประเมิ น ประสิ ท ธิ ภำพหลัง กำรฝึ กอบรม
รวมถึงกำรติ ดตำมประสิทธิ ภำพในกำรทำงำนอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่ อวิ เครำะห์ประสิทธิ ผลในแต่ละหลักสูตร
 กำรประเมินขี ดควำมสำมำรถของพนักงำน (Skill Matrix)
เพื่ อให้ กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นไปตำมเส้ นทำงกำรพัฒนำบุคลำกร บริ ษัทจึงกำหนดกำรประเมิ น ขี ด ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรเพื่ อให้ ทรำบศักยภำพและระดั บควำมสำมำรถของบุค ลำกรแต่ ละท่ำ น และเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ
เส้ น ทำงกำรพั ฒนำบุค ลำกรตำมสำยอำชี พ (Training Road Map) จึ ง มั่น ใจได้ ว่ ำ บุค ลำกรของบริ ษัท มี ค วำม
เชี่ ยวชำญ พร้ อมที่จะเติ บโตไปตำมเส้ นทำงควำมก้ ำวหน้ ำในสำยอำชี พ และพร้ อมที่ จ ะพั ฒนำองค์ กรให้ ก้ำ วไปสู่
ระดับสำกล
ทั ้งนี ้นโยบำยกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรของบริ ษัทมุง่ เน้ นกำรพัฒนำตำมเส้ นทำงกำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำยอำชี พ และ
มุง่ เน้ นกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ องตำมเส้ นทำงควำมก้ ำวหน้ ำในสำยอำชี พ เพื่ อเพิ่ มขี ดควำมสำมำรถของบุคลำกรพร้ อม
ที่จะช่วยพัฒนำองค์ กรให้ ก้ำวไปสูร่ ะดับโลกได้
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นโยบำยกำรดูแลค่ำตอบแทนและสวัสดิ กำรของพนักงำน
บริ ษัทมีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้ แ ก่พ นั กงำนอย่ำ งเหมำะสม และสอดคล้ อ งกับอัต รำจ่ ำ ยในอุต สำหกรรมเดี ยวกัน
ตลอดจนจัดให้ มีสวัสดิ กำรต่ำงๆ เกินกว่ำที่กฏหมำยกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี ้ยงชี พ ตรวจสุขภำพพนัก งำน เงิ น ค่ ำ
เกษี ยณอำยุงำน เบี ้ยขยัน ค่ำครองชี พ เงิ นค่ำทำศพ ค่ำทำงำนในกะกลำงคื น ค่ำระดับงำน เบี ้ยขยันรำยเดื อน เบี ้ยขยัน
ต่อเนื่ องประจำปี ค่ำอำหำร ประกันสุขภำพและประกันอุบตั ิ เหตุ มีกำรส่งเสริ มให้ จัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่ อ ง ให้ พ นั กงำน
ได้ ผอ่ นคลำยจำกกำรทำงำน และได้ ใช้ เวลำทำกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกัน เพื่ อส่งเสริ มให้ พนักงำนมีควำมรักควำมผูกพั น ต่ อ
องค์ กรในระยะยำว
บริ ษัทสนับสนุนควำมคิ ด ในกำรส่ง เสริ มสิ ท ธิ แ รงงำนและสวั สดิ ภำพทำงสัง คมของผู้ใ ช้ แรงงำน มี กำรปฏิ บัติ ต ำม
กฏหมำย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกำรรับสมัครและจ้ ำงงำนทุกประกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยบริ ษัทได้ กำหนดโครงสร้ ำง
เงิ นเดื อนสำหรับพนักงำนทุกระดับและทุกสำยงำนอย่ำงชัดเจน และมีกำรปรับขึ ้นตำมผลกำรปฏิบตั ิ งำนของพนักงำนใน
แต่ละปี
นโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำน
บริ ษัทมีนโยบำยจ่ำยค่ำตอบแทนที่ชัดเจน โดยในระยะสั ้นมี กำรกำหนดเป้ำ หมำยกำรท ำงำนของพนั กงำนและของ
บริ ษัทในแต่ละปี ไว้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนจะสอดคล้ องกับผลกำรปฏิบตั ิ งำนจริ งที่ เกิดขึ ้นในปี นั ้นๆ
สำหรับในระยะยำว บริ ษัทมีกำรจัดทำแผนกำรบริ หำรกำรเติ บโตในตำแหน่งงำนไว้ ลว่ งหน้ ำ 5 ปี โดยมี แ ผนกำรพั ฒนำ
พนักงำนเป็นรำยบุคคลรองรับกำรเติ บโตดังกล่ำว ซึ่งกำรจ่ำยค่ำตอบแทนก็จะสอดคล้ องกับแต่ละตำแหน่ง งำน ผลกำร
ปฏิบตั ิ งำนจริ งที่เกิดขึ ้น และนโยบำยของบริ ษัทที่กำหนดไว้
กำรนำผลกำรประเมินกำรทำงำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร, ผู้บริ หำรระดั บสูง มำเชื่ อมโยงใช้ กบั กำรกำหนด
ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เป็นผู้จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยกำรกำหนดค่ำตอบแทนที่ เ หมำะสม
กับหน้ ำที่ควำมรั บผิ ด ชอบของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ ห ำรและผู้บริ ห ำรระดั บสูง เพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษัท
พิ จำรณำอนุมตั ิ โดยพิ จำรณำจำกผลประกอบกำรของบริ ษัท ผลตำมเป้ำหมำยกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัท และผลสำรวจ
ค่ำตอบแทนในธุรกิจประเภทเดี ยวกัน ทั ้งนี ้ตัวชี ้วัดจะครอบคลุมกำรดำเนิ นงำนเพื่ อบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจควบคู่ไปกับ
เป้ำหมำยด้ ำนสังคมและสิ่งแวดล้ อม
กำรประเมินผลและค่ำตอบแทน
บริ ษัทได้ มีกำรกำหนดให้ ดำเนิ นกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติ ง ำนประจ ำปี โดยใช้ Performance Management System
โดยมีมำตรฐำนกำรประเมินปี ละสองครั ้ง และมีเกณฑ์กำรประเมินผลที่ชัดเจน ดังนี ้
KPI

ตาแหน่ ง

(บุ คคล)

Competency

พนักงำน

80

20

เจ้ ำหน้ ำที่

50

50

หัวหน้ ำแผนก / หัวหน้ ำส่วน

60

40

ผู้ช่วยผู้จัดกำรขึ ้นไป

70

30
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ผลกำรประเมินที่ได้ จะถูกนำมำใช้ ประกอบกำรพิ จำรณำกำหนดค่ำตอบแทนให้ กบั พนักงำนและผู้บริ หำรของบริ ษัท โดย
มีกำรแบ่งระดับกำรพิ จำรณำไว้ ดังนี ้
ผลรวมคะแนนจากการประเมิน
90 - 100
75 - 89
60 - 74
50 - 59
0 - 49

ระดั บเกรด
A
B
C
D
F

อั ตราการปรั บค่ าตอบแทน

ตำมนโยบำยของบริ ษัทในแต่ละปี

นอกเหนื อ จำกกำรใช้ Performance Management System ในกำรกำหนดค่ ำ ตอบแทนแล้ ว กำรประเมิ น ผลกำร
ปฏิบตั ิ งำนยังมีคุณค่ำต่อกระบวนกำรพัฒนำงำน กล่ำวคื อ สำมำรถนำมำเป็นแนวทำงในกำรทำแผนพัฒนำบุคลำกรให้
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถสอดคล้ องกับแนวทำงกำรเติ บโตของบริ ษัท ได้ อย่ำงเหมำะสม ตำมขั ้นตอนดังต่อไปนี ้
1. พิ จำรณำผลกำรประเมินคุณลักษณะ (Competency) และดัชนี ้ชี ้วัดกำรทำงำน (KPIs) เพื่ อกำรพัฒนำ
2. เลือก Competency ที่จะพัฒนำจำนวน 2 Competency โดยพิ จำรณำจำกระดับควำมสำคัญต่อพนักงำน/ผู้บริ หำร
และระดับควำมสำคัญต่องำน
3. เลือกแนวทำงในกำรพัฒนำและวิ ธีในกำรพัฒนำในตัวอย่ำงกิจกรรมและวิ ธีกำรพัฒนำ โดยเลือกวิ ธีในกำรพัฒนำไม่
เกิน 3 วิ ธีสำหรับ Competency แต่ละตัว
4. จัดทำแผนกำรพัฒนำรำยบุคคล โดยกำรกรอกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์ มประเมินผลงำน
8.6 ขอบเขตและอานาจหน้ าที่ ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั ิ หน้ ำที่ให้ เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบัง คั บบริ ษัท ตลอดจนมติ ที่ ประชุ มผู้ถือ หุ้น ที่ เ ห็น ชอบด้ ำน
กฎหมำย ด้ วยควำมซื่ อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ ของบริ ษัท เพื่ อผลประโยชน์ สงู สุดของผู้ถือหุ้น
2. พิ จำรณำอนุมตั ิ แต่งตั ้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบี ยบ
ที่เกี่ยวข้ อง ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ
3. พิ จำรณำคัดเลือกบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่ อจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำ ตอบแทนที่ จ ะด ำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำรอิสระ โดยพิ จำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญ ญั ติ บริ ษัท มหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้ อบังคับ และ/หรื อ ระเบี ยบ
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่ อนำเสนอต่อ ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อ ที่ ประชุ มผู้ถือ หุ้น เพื่ อ พิ จ ำรณำแต่ ง ตั ง้ เป็ น
กรรมกำรอิสระของบริ ษัทต่อไป
4. พิ จำรณำแต่งตั ้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยว่ำ ด้ วยหลักทรั พ ย์ แ ละตลำดหลักทรั พ ย์
รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. พิ จำรณำอนุมตั ิ แต่งตั ้งผู้บริ หำรโดยพิ จำรณำจำกบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่ อจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน รวมถึงกำรพิ จำรณำแต่งตั ้งกรรมกำรผู้จัดกำร กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรั บผิ ด ชอบของ
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กรรมกำรผู้จัดกำร และมอบหมำยอำนำจให้ กรรมกำรผู้จัดกำรทำหน้ ำที่ แ ทนบริ ษัท เกี่ ยวกับกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ของ
บริ ษัทตำมปกติ
6. พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรกำหนดโครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัทให้ เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของกิจกำร
7. คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจพิ จำรณำกำหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่ อกรรมกำรซึ่งมี อ ำนำจลงนำมผูกพั น บริ ษัท
ได้
8. พิ จำรณำแต่งตั ้งหรื อมอบหมำยให้ กรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรื อหลำยคนหรื อบุคคลอื่นกระทำกำรอย่ำ งหนึ่ ง อย่ำ งใด
แทนคณะกรรมกำรตำมที่เห็นสมควรได้ และสำมำรถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอำนำจนั ้นๆ ได้
9. พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรกำหนดนโยบำยกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษัท และนโยบำยหลักในกำรลงทุ น ในบริ ษัท ย่อ ย
บริ ษัทร่วมและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
10. พิ จำรณำอนุมตั ิ จ่ำยเงิ นปันผลระหว่ำงกำลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมื่อเห็นว่ำบริ ษัทมีผลกำไรสมควรพอที่ จ ะท ำเช่ น นั น้ และ
รำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป
11. พิ จำรณำอนุมตั ิ เรื่ องที่มีสำระสำคัญ เช่น นโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำร กำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ ำ งกัน ของ
บริ ษัท รำยกำรที่เกี่ยวโยง และกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท จดทะเบี ยนตำมประกำศ ข้ อบัง คั บ
และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิ จำรณำอนุมตั ิ เรื่ องที่กฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้ มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
13. พิ จำรณำอนุมตั ิ ให้ ควำมเห็นชอบเรื่ องดังต่อไปนี ้
(1) นโยบำย แนวทำงยุทธศำสตร์ กำรทำธุรกิจ เป้ำหมำย แผนงำน และงบประมำณประจำปี ของบริ ษัท
(2) ผลงำนและผลประกอบกำรประจำไตรมำสของบริ ษัท เทียบกับแผนและงบประมำณ และพิ จ ำรณำแนวโน้ ม
ระยะต่อไปของปี
(3) กำรลงทุนในโครงกำรที่ไม่มีในงบประมำณประจำปี หรื อ ตำมอำนำจกำรอนุมตั ิ
(4) กำรใช้ เงิ นลงทุนเกินงบลงทุนโครงกำรที่ได้ รับอนุมตั ิ ไว้ รวมร้ อยละ 10 และเกิ น งบลงทุน อื่ น ๆ ที่ ไม่ใ ช่ ง บลงทุน
โครงกำรรวมเกินร้ อยละ 10
(5) กำรซื ้อ และจำหน่ำยสิ น ทรั พ ย์ กำรซื อ้ กิ จ กำรและเข้ ำร่ ว มในโครงกำรร่ ว มทุน ที่ ไม่ขั ด กับเกณฑ์ ข องตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมลู ค่ำเกินจำนวนที่มอบอำนำจให้ ฝ่ำยบริ หำรตำมอำนำจกำรอนุมตั ิ
(6) กำรทำธุรกรรมหรื อกำรกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงิ น ภำระหนี ส้ ิ น ยุท ธศำสตร์ กำร
ทำธุรกิจ และชื่ อเสียงของบริ ษัท
(7) กำรทำสัญญำใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับกำรทำธุรกิจปกติ และสัญญำที่เกี่ยวกับกำรทำธุรกิจปกติ ที่มี ควำมสำคัญ
(8) กำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกันระหว่ำงบริ ษัท บริ ษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ไม่เข้ ำข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ
(9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้ โครงสร้ ำงเงิ นทุนของบริ ษัทมีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
(10) กำรจ่ำยเงิ นปันผลระหว่ำงกำล
(11) กำรเปลี่ยนนโยบำยและวิ ธี ปฏิ บัติ ที่ มี นั ยสำคั ญ เกี่ ยวกับกำรบัญ ชี กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง และกำรควบคุ ม
ภำยใน
(12) กำรว่ำจ้ ำงผู้บริ หำรระดับสูง
(13) กำรกำหนดและกำรเปลี่ยนแปลงอำนำจอนุมตั ิ ที่มอบให้ ผ้ บู ริ หำรระดับสูง
(14) กำรเสนอแต่งตั ้งและกำรสิ ้นสุดสถำนภำพของกรรมกำร และเลขำนุกำรบริ ษัท
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(15) กำรมอบอ ำนำจหน้ ำที่ ใ ห้ กรรมกำรผู้จั ด กำร ฝ่ ำยบริ ห ำร หรื อ กรรมกำรบริ ษัท คนใดคนหนึ่ ง รวมถึง กำร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ ไขกำรมอบอำนำจหน้ ำที่ดังกล่ำว ต้ องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลำดหลักทรั พ ย์ ฯ
และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ
(16) กำรแต่งตั ้ง และกำหนดอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย
(17) กำรจัดให้ มีและกำกับดูแลให้ มีกำรบริ หำรจัดกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
(18) กำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ ไขโครงสร้ ำงองค์ กร ระดับกรรมกำรผู้จัดกำรขึ ้นไป
(19) กำรดำเนิ นกำรอื่นใดเพื่ อให้ เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริ ษัท
ประธานคณะกรรมการบริษัท
1. ทำหน้ ำที่ประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
2. ทำหน้ ำที่ประธำนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมกำรประชุมให้ เป็นไปตำมข้ อบังคับ และระเบียบที่กำหนดไว้
3. เสริ มสร้ ำงมำตรฐำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของคณะกรรมกำร
4. ปฏิบตั ิ หน้ ำที่ตำมที่กฎหมำยกำหนดไว้ โดยเฉพำะให้ เป็นหน้ ำที่ของประธำนกรรมกำร
5. ดูแลให้ กำรติ ดต่อสื่อสำรระหว่ำงกรรมกำรและผู้มีสว่ นได้ เสียเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้ วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง มีขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่อ้ำงอิงตำมกฎบัตร
ของบริ ษัทที่ได้ รับกำรอนุมตั ิ จำกคณะกรรมกำรบริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว
(รำยละเอียดเพิ่ มเติ มที่ https://www.thaisteelcable.com/th/ กฎบัตร)
ฝ่ ายบริหาร
ฝ่ ำยบริ หำร หมำยถึง ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส และผู้จัดกำรทัว่ ไป
ฝ่ ำยบริ หำร มีอำนำจหน้ ำที่ดำเนิ นกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มอบหมำย ซึ่งอยูภ่ ำยใต้ กฎระเบี ยบและข้ อบัง คั บ
ของบริ ษัท ทั ้งนี ้กำรมอบอำนำจดังกล่ำวต้ องไม่มีลกั ษณะเป็นกำรมอบอำนำจที่ทำให้ ฝ่ำยบริ หำรสำมำรถอนุมั ติ รำยกำร
ที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ใ นลักษณะอื่ น ใดกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ซึ่งกำรอนุมตั ิ รำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้ องผ่ำนมติ ที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรื อ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี ) เพื่ อพิ จำรณำรำยกำรดังกล่ำวตำมที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกำหนด
ยกเว้ นเป็นกำรอนุมตั ิ รำยกำรที่เป็นไปตำมปกติ ธุรกิจที่มีกำรกำหนดขอบเขตชัดเจน โดยสำมำรถสรุ ปขอบเขตอ ำนำจ
หน้ ำที่ได้ ดังนี ้
1. รับผิดชอบดูแลกำรบริ หำรงำนทัว่ ไปที่มีลกั ษณะเป็นกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ ของบริ ษัท
2. บริ หำรกิจกรรมภำยในของบริ ษัท รวมทั ้งกำหนดระบบกำรบริ หำรงำนด้ ำนต่ำงๆ ของบริ ษัท
3. วำงแผนและกำหนดโครงกำรด้ ำนต่ำงๆ ของบริ ษัท
4. กำหนดนโยบำยต่ำงๆ ของบริ ษัท เพื่ อกำรประกอบธุรกิจโดยปกติ
5. กำหนดโครงสร้ ำงในกำรบริ หำรองค์ กรร่วมกับคณะกรรมกำรบริ ษัท
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6. บังคับบัญชำ ประสำนงำน ติ ดตำมกำรปฏิบตั ิ กำร กำรกำหนดหน่วยงำนและกำหนดตำแหน่งหน้ ำที่ กำหนดควำม
รับผิดชอบ และมอบหมำยหน้ ำที่กำรบริ หำรงำน โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสม และมีประสิทธิ ภำพ
7. กำหนดแนวทำงสำหรับกำรควบคุมกำรบริ หำรที่รัด กุมและเหมำะสม เพื่ อให้ เกิ ดกำรปฏิ บัติ กำรที่ บรรลุเ ป้ำ หมำย
อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และเป็นไปตำมนโยบำยบริ ษัท
8. ดำเนิ นกิจกำรและบริ หำรงำนประจ ำวั น ของบริ ษัท ให้ เ ป็ น ไปตำมนโยบำย แผนงำน เป้ำ หมำย ข้ อบัง คั บและ
ระเบียบบริ ษัทที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด
9. ดำเนิ นกิจกำรและบริ หำรงำนให้ เป็นไปตำมมติ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ด้ วยงบประมำณที่ ได้ รั บอนุมัติ อ ย่ำ ง
เคร่งครัด ซื่ อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ ของบริ ษัท และผู้ถือหุ้นอย่ำงดี ที่สดุ
10. รำยงำนควำมก้ ำ วหน้ ำจำกกำรด ำเนิ น งำนตำมมติ และผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษัท ที่ สำคั ญ ต่ อ ที่ ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่ องตำมกำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
11. ดำเนิ นกิจกำรของบริ ษัท ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท
12. ต้ องไม่ประกอบกิจกำรหรื อเข้ ำร่วมในกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดี ยวกัน และเป็นกำรแข่ง ขันกับกิจกำรของบริ ษัท ไม่
ว่ำจะทำเพื่ อประโยชน์ ตนหรื อผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชำหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท รั บทรำบและได้ รั บกำร
พิ จำรณำเห็นชอบให้ ประกอบกิจกำรนั ้นๆ ได้

9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดู แลกิจการ
บริ ษัทมีควำมมุง่ มัน่ ที่จะเป็นผู้ผลิตชิ ้นส่วนยำนยนต์ ระดับโลก สร้ ำงควำมน่ำเชื่ อ ถื อ ให้ กับผู้ที่ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ยต่ อ กำร
ดำเนิ นธุรกิจ เพิ่ มมูลค่ำขององค์ กร และส่งเสริ มกำรเติ บโตอย่ำ งยั่ง ยื น ของบริ ษัท ด้ วยกำรบริ ห ำรจั ด กำรธุ รกิ จ ตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรอันเป็นสำกล เพื่ อให้ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและรั กษำคุ ณ ธรรมอัน เป็ น คุ ณ ค่ ำ พื น้ ฐำนของ
องค์ กรชั ้นนำ ดังนั ้นคณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ จัดทำและอนุมตั ิ ”นโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จ กำร” เพื่ อ ส่ง เสริ มหลักธรร
มำภิบำลขององค์ กร โดยมุง่ เน้ นกำรดำเนิ นธุรกิจด้ วยควำมโปร่งใส มีคุณธรรม จริ ยธรรม และควำมซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต บน
พื ้นฐำนจริ ยธรรมทำงธุรกิจ เพื่ อใช้ เป็นแนวปฏิบตั ิ ที่ดีของคณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนของบริ ษัท ซึ่ ง จะ
นำไปสูก่ ำรเป็นองค์ กรที่ยงั่ ยืนอย่ำงแท้ จริ ง
แนวทำงกำรส่งเสริ มให้ เกิดกำรปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ มีดังนี ้
1. คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคน ต้ องปฏิบตั ิ ตำมคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจ กำรของบริ ษัท และบริ ห ำร
จัดกำรธุรกิจทุกระดับด้ วยควำมเชื่ อมัน่ ศรัทธำ และเข้ ำใจในหลักกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำร โดยถื อ เป็ น วั ฒนธรรมที่ ดี
ขององค์ กร
2. คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคน ต้ องยึดมัน่ ในควำมเป็น ธรรม ปฏิ บัติ ต่ อ ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ยอย่ำ งเท่ำ
เทียมกัน และปฏิบตั ิ งำนเพื่ อผลประโยชน์ ของบริ ษัทอย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้ วยควำมสุจ ริ ต โปร่ ง ใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได้
3. คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคน สำมำรถเสนอแนะปรับปรุ ง นโยบำยกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำรของบริ ษัท
เพื่ อให้ สอดคล้ องและเหมำะสมกับมำตรฐำนกำรดำเนิ น ธุ รกิ จ และมำตรฐำนสำกล ตลอดจนควำมต้ องกำรของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
4. บริ ษัทจัดทำเส้ นทำงกำรฝึ กอบรมบุคลำกร (Training Road Map) สำหรับทุกตำแหน่ ง งำน เพื่ อ ให้ มี กำรศึ กษำและ
ทบทวนคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรอย่ำงต่อเนื่ อง
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5. บริ ษัทเพิ่ มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ คู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรให้ พนักงำนทุกคนรั บทรำบ ผ่ำ นทำงเว็ บไซต์
บริ ษัท กำรอบรมบุคลำกร และประชำสัมพันธ์ ผำ่ นช่องทำง Social Media และบอร์ ดข้ อมูลข่ำวสำร
6. ผู้บริ หำรทุกคนได้ รับฟั งสรุปสำระสำคัญคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรในที่ประชุมระดับผู้บริ หำรเป็น ประจำทุกปี
7. คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรติ ดตำมผลกำรปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยฯ ในรำยงำนแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจ ำปี (แบบ
56-1) ทุกปี เริ่ ม พ.ศ. 2558 และทบทวนคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็นประจำทุกปี
บริ ษัทมีกำรบริ หำรและปฏิบตั ิ งำนโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิ ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยตระหนั กถึง ควำมสำคั ญ
และควำมรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทมำโดยตลอด ด้ วยควำมมุง่ มัน่ ทุม่ เทและควำมร่ ว มมื อ
อย่ำงเต็มที่ของทุกฝ่ ำย จำกคณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคน โดยได้ เผยแพร่คู่มือหลักกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำร
ซึ่งได้ รวมถึงนโยบำยจริ ยธรรมธุรกิจ จรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำน จรรยำบรรณธุ รกิ จ จรรยำบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์ นโยบำยกำรไม่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรที่บริ ษัทอื่นของกรรมกำรผู้จัดกำร ตลอดจนนโยบำยสำคัญ และ
ระเบียบปฏิบตั ิ ที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งกำหนดให้ คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำนปฏิ บัติ ต ำม ตลอดจนเผยแพร่ ใ ห้ ผ้ มู ี ส่ว นได้
เสียรับทรำบบนเว็บไซต์ ของบริ ษัท แล้ ว หมวดข้ อมูลสำหรั บนั กลงทุน (Investor information) หัว ข้ อเอกสำรเผยแพร่
(Publication)
ทั ้งนี ้ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิ ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมแนวปฏิบตั ิ ข องตลำดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง
ประเทศไทย และได้ รับกำรประเมินผลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัท (IOD)
ผลสำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำร ประจำปี 2562 อยูใ่ นระดับ “ดี เลิศ” ด้ วยคะแนน ร้ อยละ 94 ทั ้งนี ค้ ะแนนเฉลี่ ยของ
บริ ษัทจดทะเบียนอยูท่ ี่ ร้ อยละ 82
สมำคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
คุณภำพกำรจัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อยูใ่ นระดับ “ดี เยี่ยม” ด้ วยคะแนน 99 คะแนน จำกจ ำนวน
บริ ษัทจดทะเบียนทั ้งสิ ้น 672 บริ ษัท ทั ้งนี ้คะแนนเฉลี่ยของบริ ษัทจดทะเบียนอยูท่ ี่ 93.70 คะแนน
นอกจำกนี ้บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิ ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรครอบคลุมเนื ้อหำ 5 หมวด ได้ แก่ สิทธิ ของผู้ถือหุ้น กำรปฏิ บัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน บทบำทของผู้มีสว่ นได้ เสีย กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใส และควำมรับผิด ชอบของ
คณะกรรมกำร โดยมีเนื ้อหำดังนี ้
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หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้ น

1. การประชุมผู้ถือหุ้ น
1.1. คณะกรรมกำรสนับสนุนและส่งเสริ มผู้ถือ หุ้น ทุกกลุ่ม รวมถึง ผู้ถือ หุ้น ประเภทสถำบัน ให้ เ ข้ ำร่ ว มประชุ มผู้ถือ หุ้น
อ้ ำงอิงคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร "นโยบำยสิทธิ และควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น"
1.2. คณะกรรมกำรกำหนดให้ บริ ษัทมีกำรให้ ข้อมูล วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุ ม โดยมี ค ำชี แ้ จงและเหตุ ผล
ประกอบในแต่ละวำระหรื อประกอบมติ ที่ขอตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิ ญประชุมสำมัญ และวิ สำมัญ ผู้ถือ หุ้น หรื อ ใน
เอกสำรแนบวำระกำรประชุม ตลอดจนละเว้ นกำรกระท ำใดๆ ที่ เ ป็ น กำรจ ำกัด โอกำสของผู้ถือ หุ้น ในกำรศึ กษำ
สำรสนเทศของบริ ษัท
โดยก่อนวันประชุม บริ ษัทแจ้ งกำหนดกำรพร้ อมวำระกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ ำปี 2562 แก่ผ้ ถู ื อ หุ้น ทรำบ
ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้ ำตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 20 พฤศจิ กำยน 2561
และได้ เผยแพร่หนังสือเชิ ญประชุม ตลอดจนข้ อมูลทั ้งหมดที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม บนเว็บไซต์
ของบริ ษั ท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หัว ข้ อ “ข้ อมูล สำหรั บ นั ก ลงทุ น (Investor Information)”) ทั ง้
ภำษำไทยและภำษำอัง กฤษ ในวั น ที่ 21 ธั น วำคม 2561 เพื่ อ เปิ ด โอกำสให้ ผ้ ถู ื อ หุ้น ได้ มี เ วลำศึ กษำข้ อมูล
ประกอบกำรประชุมล่วงหน้ ำอย่ำงเพี ยงพอ โดยบริ ษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นำยทะเบียนของ
บริ ษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิ ญประชุมในรูปแบบเอกสำรที่มีข้อมูลเช่นเดี ยวกับที่ ปรำกฎบนเว็ บไซต์ ใ ห้ กับผู้ถือ หุ้น
ล่วงหน้ ำในวันที่ 21 ธันวำคม 2561 (ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 7 วันหรื อ 14 วัน ในบำงกรณี ) ตำมหลักเกณฑ์ของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือเชิ ญประชุมดังกล่ำวได้ ระบุข้อเท็จจริ งและเหตุผล ควำมเห็นของคณะกรรมกำรใน
แต่ละวำระ กฎเกณฑ์และวิ ธีกำรเข้ ำร่วมประชุม พร้ อมทั ้งแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้ องที่มีรำยละเอียดครบถ้ ว นเพี ยงพอ
ประกอบกำรพิ จำรณำของผู้ถือหุ้น และประกำศหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ มลงในหนั ง สื อ พิ มพ์ รำยวั น ในวั น ที่ 16 - 18
มกรำคม 2562 ตำมที่กฎหมำยกำหนด
สำหรับนักลงทุนสถำบัน เพื่ อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนและเข้ ำร่วมประชุม ทำงบริ ษัทจะติ ดต่อ
ประสำนงำน เพื่ อจัดเตรี ยมหนังสื อ มอบฉัน ทะให้ พ ร้ อมก่อ นวั น ประชุ ม ซึ่ ง ได้ ด ำเนิ น กำรระหว่ ำ งวั น ที่ 10 - 19
มกรำคม 2562
1.3 คณะกรรมกำรอำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ในกำรเข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มที่ และละเว้ น
กำรกระทำใดๆ ที่เป็นกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ ำประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น กำรเข้ ำประชุมเพื่ อออกเสียงลงมติ ไม่ค วรมี
วิ ธีกำรที่ยงุ่ ยำกหรื อมีค่ำใช้ จ่ำยมำกเกินไป สถำนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อกำรเดิ นทำง เป็นต้ น
1.4 คณะกรรมกำรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวำระกำรประชุ มและเสนอชื่ อ บุค คลเข้ ำรั บกำรเลื อ กตั ง้ เป็ น กรรมกำร
ตลอดจนส่งคำถำมล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม ตั ้งแต่วันที่ 15 สิงหำคม – 15 พฤศจิ กำยน 2561 โดยอำจเป็ น ผู้ถือ หุ้น
รำยเดี ยวหรื อหลำยรำยรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 3 จำกจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั ้งหมดของบริ ษัท เพื่ อ ให้
คณะกรรมกำรพิ จำรณำบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้ องปฏิ บัติ ต ำมหลักเกณฑ์ ต ำมที่ บริ ษัท
กำหนดไว้ ทั ง้ นี บ้ ริ ษั ท แจ้ งช่ อ งทำงและช่ ว งเวลำในกำรรั บ เรื่ อ งให้ ผ้ ถู ื อ หุ้ นทรำบผ่ำ นเว็ บไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.thaisteelcable.com ภำยใต้ ห ัว ข้ อ “ข้ อมูลสำหรั บนั กลงทุน (Investor Information)”) ในวั น ที่ 7 สิ ง หำคม
2561 และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.5 คณะกรรมกำรสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผ้ ถู ื อ หุ้น สำมำรถกำหนดทิ ศ ทำงกำรลงคะแนน
เสียงได้ และเสนอชื่ อกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 คน เป็นทำงเลือกในกำรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
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1.6 บริ ษัทแต่งตั ้ง บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้ ำที่เป็นนำยทะเบียนหลักทรั พ ย์ ข องบริ ษัท
เพื่ ออำนวยควำมสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นในกำรดำเนิ นกำรเกี่ยวกับงำนทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัท
1.7 ตำมข้ อบังคับบริ ษัท กำหนดให้ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั ้งให้ กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ ง หนึ่ ง ในสำม (1/3) และ
ให้ มีกำรเลือกตัง้ กรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ โดยกรรมกำรผู้ที่ต้องออกตำมวำระสำมำรถกลับ เข้ ำด ำรง
ตำแหน่งอีกวำระหนึ่งได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ ดังนี ้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ ั ้งหมดเลือกตั ้งบุคคลเดี ยวหรื อ หลำยคนเป็ น กรรมกำรก็ได้ แต่ จ ะแบ่ง
คะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพี ยงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตำมลำดับลงมำ เป็นผู้ได้ รับเลือกเป็นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะ
พึงเลือกตั ้งในครั ้งนั ้น ในกรณี ที่บคุ คลซึ่งได้ รับกำรเลือกตั ้งในลำดั บถัด ลงมำมี ค ะแนนเสี ยงเท่ำ กัน เกิ น จ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมี ให้ ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติ ให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้ วยคะแนนเสี ยง
ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมี ห้ นุ นั บรวมกัน ได้ ไม่น้ อยกว่ ำ กึ่ง
หนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
นอกจำกนี ้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิ ในกำรถอดถอนกรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึง ครำวออกตำมวำระได้ ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมี ห้ นุ นั บรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ตลอดจนบริ ษัทให้ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้นพิ จำรณำอนุมตั ิ ค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุ ด ย่อ ยด้ วย โดยบริ ษัท แนบ
รำยละเอียดกรรมกำรแต่ละท่ำนที่เสนอเข้ ำรับกำรเลือกตั ้ง พร้ อมทั ้งรำยละเอี ยดค่ ำ ตอบแทนที่ มี ข้ อมูลเพี ยงพอ
ประกอบกำรพิ จำรณำของผู้ถือหุ้น
1.8 บริ ษัทกำหนดให้ มีวำระกำรแต่งตั ง้ ผู้สอบบัญ ชี และกำหนดค่ ำ ตอบแทน เสนอผู้ถือ หุ้น พิ จ ำรณำอนุมัติ ใ นกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ทกุ ครั ้ง พร้ อมทั ้งแนบรำยละเอียดผู้สอบบัญชี ที่เสนอเข้ ำรับกำรแต่งตั ้งและค่ำ ตอบแทนที่ มี
ข้ อมูลเพี ยงพอประกอบกำรพิ จำรณำของผู้ถือหุ้น
1.9 บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูล ข่ำวสำรต่ำงๆ ซึ่งเป็นสำระสำคัญ โดยเผยแพร่ผำ่ นระบบข่ำวสำรของตลำดหลักทรั พ ย์ ฯ และ
เว็บไซต์ บริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”)
1.10 บริ ษัทมีกำรจัดสรรกำไรให้ กบั ผู้ถือหุ้นในรู ปแบบของเงิ นปันผล โดยมีนโยบำยจ่ำยเงิ นปันผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้ อย
ละ 25 ของกำไรสุทธิ หลังจำกหักเงิ นสำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่ได้ กล่ำวไว้ ในข้ อบังคับและตำมกฎหมำย หำก
ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและกำรจ่ำยเงิ นปันผลนั ้นจะไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำนปกติ ของบริ ษัทอย่ำงมี
สำระสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อพิ จำรณำอนุมตั ิ โดยกำรจ่ำยเงิ นปันผลให้ กระทำใน 1 เดื อนนับ
แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรื อวันที่คณะกรรมกำรมีมติ แ ล้ วแต่กรณี ทั ้งนี ้ให้ แจ้ งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้
โฆษณำคำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงิ นปันผลนั ้นในหนังสือพิ มพ์
2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้ น
2.1 คณะกรรมกำรส่งเสริ มให้ บริ ษัท น ำเทคโนโลยี มำใช้ กับกำรประชุ มผู้ถือ หุ้น ทั ้งกำรลงทะเบี ยนผู้ถือ หุ้น กำรนั บ
คะแนนและแสดงผล เพื่ อให้ กำรด ำเนิ น กำรประชุ มสำมำรถกระท ำได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง แม่น ยำ รวมทั ้งจั ด ให้ มี
เจ้ ำหน้ ำที่ อำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสอบเอกสำรล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมมำกกว่ำ 1 ชั่วโมง
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2.2 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร รวมทั ้งผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ได้ เข้ ำร่วมประชุมเพื่ อเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ื อ
หุ้นซักถำมในที่ประชุม มีกำรแนะนำกรรมกำรผู้บริ หำรที่เข้ ำร่วมประชุ ม ตลอดจนวิ ธี กำรลงคะแนนเสี ยงและนั บ
คะแนนเสียงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบก่อนเริ่ มประชุม จำกนั ้นจะดำเนิ นกำรประชุมเรี ยงตำมวำระที่ ระบุไว้ ในหนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุม โดยไม่มีกำรเพิ่ มวำระอื่นนอกเหนื อที่ระบุไว้
2.3 บริ ษัทจัดให้ มีบตั รลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ และตรวจนับคะแนนเสียง เปิ ดเผยกำรลงคะแนนเสี ยงในทุกวำระ
ทั ้งเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสี ยง และบัต รเสี ย เพื่ อ ควำมโปร่ ง ใสและตรวจสอบได้ ในกรณี มี ข้ อโต้ แย้ ง ใน
ภำยหลัง
2.4 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้ มีกำรลงมติ เป็นแต่ละรำยกำรในกรณี ที่วำระนั ้นมีหลำยรำยกำร เช่ น วำระกำรแต่ ง ตั ง้
กรรมกำร ซึ่งเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลโดยเสนอชื่ อกรรมกำรให้ ผ้ ถู ื อ หุ้น
ลงคะแนนทีละคน
2.5 คณะกรรมกำรส่งเสริ มให้ บริ ษัทจัดให้ มีบคุ คลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสี ยงในกำรประชุ ม
และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทรำบพร้ อมบันทึกไว้ ในรำยงำนกำรประชุม ซึ่ง ในปี 2562 นำงศุ ภิสรำ เกี ยรติ ค ณำรั ต น์ ผู้
ถือหุ้น ได้ แสดงควำมประสงค์ เป็นผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงในกำรประชุม
2.6 ประธำนในที่ประชุมจัดสรรเวลำให้ เหมำะสมและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกำสในกำรแสดงควำมเห็น และตั ง้ ค ำถำม
ต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท รวมทั ้งมีกำรบันทึกประเด็นซักถำมและข้ อคิ ดเห็นที่สำคั ญ ในรำยงำนกำร
ประชุม
2.7 นำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบ ได้ แก่ ค่ำเบี ้ยประชุม ค่ำ บำเหน็ จ กรรมกำร ให้ ผ้ ถู ื อ หุ้น พิ จ ำรณำอนุมัติ
เป็นประจำทุกปี
2.8 บริ ษัทไม่ได้ เพิ่ มวำระกำรประชุม หรื อเปลี่ยนแปลง ข้ อมูลสำคั ญ โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ื อ หุ้น ทรำบล่ว งหน้ ำในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี 2562 อีกทั ้งยังเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมคิ ดเห็นและซั กถำมในที่ ประชุ มซึ่ ง
รำยละเอียดได้ มีกำรบันทึกไว้ ในรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2.9 บริ ษัทได้ อำนวยควำมสะดวกและส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยเข้ ำร่ ว มประชุ มฯ โดยจั ด สถำนที่ ประชุ มฯ ที่ สำมำรถ
เดิ นทำงได้ สะดวก
2.10 ปี 2562 บริ ษัท จั ด กำรประชุ มผู้ถือ หุ้น ทั ้งหมด 1 ครั ง้ ซึ่ ง เป็ น กำรประชุ มสำมัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ ำปี ในวั น ที่ 22
มกรำคม 2562 โดยมีกรรมกำรเข้ ำร่วมประชุม 10 คน และได้ มอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรั พ ย์ (ประเทศไทย)
จำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริ ษัท ดำเนิ นกำรจัดส่งหนังสือเชิ ญประชุมให้ แ ก่ผ้ ถู ื อ หุ้น ล่ว งหน้ ำเป็ น เวลำ 14
วัน และ ได้ เผยแพร่หนังสือเชิ ญประชุมไว้ ในเว็บไซต์ ของบริ ษัททั ้งภำษำไทยและภำษำอัง กฤษ ล่ว งหน้ ำเป็ น เวลำ
32 วัน เพื่ อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศึกษำข้ อมูลก่อนวันประชุม
3. การจั ดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้ น
3.1 บริ ษัทแจ้ งมติ ที่ประชุมผ่ำนระบบข่ำวสำรของตลำดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 22 มกรำคม 2562 โดยมติ ดังกล่ำวได้ ระบุ
คะแนนเสียงทั ้งเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวำระ
3.2 รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกกำรชี แ้ จงขั ้นตอนกำรลงคะแนน และวิ ธี กำรแสดงผลคะแนนให้ ที่ ประชุ มทรำบ
ก่อนดำเนิ นกำรประชุม รวมทั ้งเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นตั ้งประเด็น หรื อซักถำม นอกจำกนี ้ มีกำรบันทึกคำถำมคำตอบ
และผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำมีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสี ยงเป็ น อย่ำ งไร รวมถึง บัน ทึก
รำยชื่ อกรรมกำรผู้เข้ ำร่วมประชุมและกรรมกำรที่ลำประชุม ทั ้งภำษำไทยและภำษำอัง กฤษ ส่ง ตลำดหลักทรั พ ย์ ฯ
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง ในวันที่ 4 กุมภำพั น ธ์ 2562 (ภำยใน 14 วั น นั บแต่ วั น ประชุ ม) พร้ อมทั ้งเผยแพร่ บน
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เว็บไซต์ ของบริ ษัท ในวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2562 (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสำหรั บนั กลงทุน
(Investor Information)”) เพื่ อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเที ยมกัน
1. การให้ ข้อมูลก่ อนการประชุมผู้ถือหุ้ น
1.1 บริ ษัทแจ้ งกำหนดกำรประชุมพร้ อมระเบียบวำระ และควำมเห็น ของคณะกรรมกำรต่ อ ตลำดหลักทรั พ ย์ ฯ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ บริ ษัท ในวันที่ 21 ธันวำคม 2561
1.2 บริ ษัทแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ใช้ ในกำรประชุม ขั ้นตอนกำรออกเสียงลงมติ รวมทั ้งสิทธิ กำรออกเสี ยง
ลงคะแนนตำมแต่ละประเภทของหุ้น โดยหุ้นของบริ ษัทมีเพี ยงหุ้นสำมัญประเภทเดี ยวเท่ำนั ้น
1.3 หนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำเป็นภำษำอังกฤษทั ้งฉบับ และเผยแพร่พร้ อมกับหนังสือเชิ ญประชุมผู้ถือ หุ้น ที่ เ ป็ น
ฉบับภำษำไทย
1.4 คณะกรรมกำรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ พิ จ ำรณำแต่ ง ตั ง้ เป็ น กรรมกำรล่ว งหน้ ำ ตั ง้ แต่ วั น ที่ 15
สิงหำคม – 15 พฤศจิ กำยน 2561 ทั ้งนี ้บริ ษัทแจ้ งช่องทำงและช่วงเวลำในกำรรับเรื่ องให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบผ่ำนเว็บไซต์
ของบริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสำหรั บนั กลงทุน (Investor Information)”) ในวั น ที่ 7
สิงหำคม 2561 และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. วันประชุมผู้ถือหุ้ น
2.1 ให้ สิทธิ ออกเสียงแก่ผ้ ถู ือหุ้น ตำมจำนวนหุ้นที่ถืออย่ำงเท่ำเทียมกัน
3. การคุ้ มครองสิทธิของผู้ถือหุ้ นส่ วนน้ อย
3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริ หำรไม่เพิ่ มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้ แจ้ งเป็นกำรล่วงหน้ ำโดยไม่จำเป็น โดยเฉพำะวำระสำคั ญ ที่ ผ้ ู
ถือหุ้นต้ องใช้ เวลำในกำรศึกษำข้ อมูลก่อนตัดสินใจ
3.2 คณะกรรมกำรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ในกำรแต่งตั ้งกรรมกำรเป็นรำยคน
4. การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญกับเรื่ องกำรดูแลกำรใช้ ข้อมูลภำยใน อัน เป็ น ส่ว นสำคั ญ ในกำรเสริ มสร้ ำงกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนั ้นบริ ษัทจึงได้ กำหนดนโยบำยกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในขึ น้ (เปิ ด เผยในคู่ มื อ หลักกำร
กำกับดูแลกิจกำร) เพื่ อเป็นกำรป้องกันกำรนำข้ อมูลภำยในที่สำคัญของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้ เปิ ด เผยต่ อ สำธำรณชนไปใช้
เพื่ อประโยชน์ ต่อตนเองหรื อผู้อื่ น และแจ้ งแนวทำงดั ง กล่ำ วให้ กรรมกำร ผู้บริ ห ำร และพนั กงำนทุกคนถื อ ปฏิ บัติ
ตลอดจนกำหนดให้ กรรมกำรทุกคนและผู้บริ หำรที่มีหน้ ำที่รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพ ย์ ต ำมกฎหมำยจั ด ส่ง รำยงำน
ดังกล่ำวให้ แก่คณะกรรมกำรเป็นประจำ รวมทั ้งให้ มีกำรเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี
5. การมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
5.1 คณะกรรมกำรกำหนดให้ กรรมกำรรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียก่อนกำรพิ จำรณำวำระนั ้น และบันทึกไว้ ในรำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร
5.2 คณะกรรมกำรกำหนดให้ กรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียอย่ำงมีนัยสำคัญในลักษณะที่อำจทำให้ กรรมกำรรำยดั ง กล่ำ วไม่
สำมำรถให้ ควำมเห็นได้ อย่ำงอิสระ งดเว้ นจำกกำรมีสว่ นร่วมในกำรประชุมพิ จำรณำในวำระนั ้น
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
1. การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
1.1 คณะกรรมกำรกำหนดจรรยำบรรณต่อผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี ้ยังดำเนิ นกำรในด้ ำนต่ ำ งๆ
ต่อไปนี ้
(1) มีกำรกำหนดขอบเขตในกำรดูแลลูกค้ ำอย่ำงเป็นระบบในด้ ำนสุขภำพ ควำมปลอดภัย และกำรชดเชยจำกกำร
ใช้ สินค้ ำหรื อบริ กำรในช่วงอำยุของสินค้ ำ
(2) มีกำรกำหนดขั ้นตอนและวิ ธีปฏิบตั ิ ในกำรคัดเลือกคู่ค้ำหรื อผู้รับเหมำของบริ ษัท
(3) ดำเนิ นกำรอย่ำงเป็ น ระบบบริ ษัท เพื่ อ ให้ มั่น ใจได้ ว่ ำ ห่ว งโซ่ อ ุปทำน (Value Chain) ของบริ ษัท เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้ อม และส่งเสริ มกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนอย่ำงสม่ำเสมอ
(4) สร้ ำงปฏิสมั พันธ์ อนั ดี กบั ชุมชนที่สถำนประกอบกำรของบริ ษัทตั ้งอยู่
(5) เข้ ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตั ิ ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต รวมถึง กำรสนั บสนุน กิ จ กรรมที่
ส่งเสริ มและปลูกฝังให้ พนักงำนทุกคนปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำย และระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
(6) กำหนดวิ ธีกำรและแนวปฏิบตั ิ ในเรื่ องสิทธิ ของเจ้ ำหนี อ้ ย่ำงเป็นธรรม
(7) ปฏิบตั ิ กบั พนักงำนและลูกจ้ ำงอย่ำงเป็นธรรมรวมทั ้งมีกำรพัฒนำควำมรู้และศักยภำพของพนักงำน
1.2 คณะกรรมกำรจัดให้ มีกระบวนกำรและช่องทำงในกำรรับและจัดกำรกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยเปิ ด เผย
กระบวนกำรและช่ อ งทำงบนเว็ บไซต์ บริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หัว ข้ อ “ข้ อมูลสำหรั บนั กลงทุน
(Investor Information)”) หรื อรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท
2. การเปิ ดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจั ดทารายงานความยั่งยืน
2.1 บริ ษัทเปิ ดเผยกิจกรรมต่ำงๆ ที่แสดงให้ เห็นถึงกำรดำเนิ นกำรตำมจรรยำบรรณข้ ำงต้ น
2.2 คณะกรรมกำรดูแลให้ บริ ษัทจัดทำรำยงำนแห่งควำมยั่ง ยื น ด้ ำนควำมรั บผิ ด ชอบต่ อ สัง คมของกิ จ กำร เป็ น ฉบับ
ต่ำงหำกแยกจำกรำยงำนประจำปี มีผลตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยรำยงำนดังกล่ำวจัดทำแบบบูรณำกำร (Integrated
Report) เป็นกำรรำยงำนควำมยัง่ ยืนที่ครอบคลุมทั ้งด้ ำนเศรษฐกิจ ด้ ำนสังคม และด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
1. การเปิ ดเผยข้ อมูล
1.1 คณะกรรมกำรมีกลไกที่จะดูแลให้ มนั่ ใจได้ ว่ำข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้ อง ไม่ทำให้ สำคั ญ ผิ ด และเพี ยงพอ
ต่อกำรตัดสินใจของนักลงทุน
1.2 คณะกรรมกำรรำยงำนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยด้ ำนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง และ
นโยบำยเกี่ยวกับกำรดูแลสิ่งแวดล้ อมและสังคม ที่ได้ ให้ ควำมเห็นชอบไว้ โดยสรุป และผลกำรปฏิ บัติ ต ำมนโยบำย
ดังกล่ำว รวมทั ้งกรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยดังกล่ำวได้ พร้ อมด้ วยเหตุผล โดยรำยงำนผ่ำนช่องทำงต่ ำ งๆ
เช่น รำยงำนประจำปี และเว็บไซต์ ของบริ ษัท
1.3 คณะกรรมกำรจัดให้ มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิ น แสดงควบคู่ กับรำยงำน
ของผู้สอบบัญชี ในรำยงำนประจำปี
1.4 คณะกรรมกำรสนับสนุนให้ บริ ษัทจัดทำคำอธิ บำยและกำรวิ เ ครำะห์ ข องฝ่ ำยจั ด กำร (Management Discussion
and Analysis หรื อ MD&A) เพื่ อประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิ นทุกไตรมำส ทั ้งนี ้ เพื่ อให้ นักลงทุนได้ รั บทรำบข้ อมูล
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1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

และเข้ ำใจกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัทในแต่ละไตรมำสได้ ดี ยิ่ง ขึ น้
นอกเหนื อจำกข้ อมูลตัวเลขในงบกำรเงิ นเพี ยงอย่ำงเดี ยว
คณะกรรมกำรดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยค่ำสอบบัญชี และค่ำบริ กำรอื่นที่ผ้ สู อบบัญชี ให้ บริ กำรไว้
คณะกรรมกำรดูแลให้ มีกำรเปิ ดเผยบทบำทและหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุ ด ย่อ ย จ ำนวนครั ง้
ของกำรประชุมและจำนวนครั ้งที่กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ ำร่วมประชุมในปี ที่ผำ่ นมำและควำมเห็นจำกกำรท ำหน้ ำที่
รวมถึงกำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิ ชำชี พอย่ำงต่อเนื่ องของคณะกรรมกำรในรำยงำนประจำปี
คณะกรรมกำรเปิ ดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนแก่กรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูงที่สะท้ อนถึงภำระหน้ ำที่ แ ละ
ควำมรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั ้งรูปแบบหรื อลักษณะของค่ ำ ตอบแทนด้ วย ทั ้งนี ้ จ ำนวนเงิ น ค่ ำ ตอบแทนที่
เปิ ดเผย รวมถึงค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละท่ำนได้ รับจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริ ษัทย่อย
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริ หำรไว้ อย่ำงชัดเจน และกำหนดนโยบำยให้ กรรมกำรและ
ผู้บริ หำรต้ องรำยงำนรำยกำรเกี่ยวโยงและรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียของกรรมกำรและผู้บริ ห ำร ตำมนโยบำยกำร
รำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียของกรรมกำร ผู้บริ หำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง (เปิ ดเผยในคู่มือ หลักกำรกำกับดู แ ล
กิจกำร) เพื่ อป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ของกรรมกำรและผู้บริ หำร ตำมแนวกำรปฏิบตั ิ ตำมจรรยำบรรณ
ว่ำด้ วยกำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ (เปิ ดเผยในคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร) จึงได้ รำยงำนต่อประธำนกรรมกำร
และบรรจุเป็นวำระเพื่ อแจ้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัททรำบเป็นรำยไตรมำส
ไม่มีประวัติกำรถูกสัง่ ให้ แก้ ไขงบกำรเงิ นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ

2. ข้ อมูลขัน้ ต่ าที่ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ ของบริษัท
2.1 นอกจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลตำมเกณฑ์ที่กำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรำยกำรข้ อมูล
ประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจำปี แล้ ว คณะกรรมกำรพิ จำรณำให้ มีกำรเปิ ด เผยข้ อมูลทั ้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษผ่ำนช่องทำงอื่นด้ วย เช่น เว็บไซต์ ของบริ ษัท โดยกระทำอย่ำงสม่ำเสมอ พร้ อมทั ้งนำเสนอข้ อมูลที่เป็น
ปัจจุบนั อนึ่งข้ อมูลบนเว็บไซต์ ข องบริ ษัท อย่ำ งน้ อยควรประกอบด้ วยข้ อมูลต่ อ ไปนี แ้ ละปรั บปรุ ง ข้ อมูลให้ เ ป็ น
ปัจจุบนั
(1) วิ สยั ทัศน์ และพันธกิจของบริ ษัท
(2) ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท
(3) รำยชื่ อคณะกรรมกำรและผู้บริ หำร
(4) งบกำรเงิ นและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน ทั ้งฉบับปัจจุบนั และของปี กอ่ นหน้ ำ
(5) แบบ 56-1 และรำยงำนประจำปี ที่สำมำรถให้ ดำวน์ โหลดได้
(6) ข้ อมูลหรื อเอกสำรอื่นใดที่บริ ษัทนำเสนอต่อนักวิ เครำะห์ ผู้จัดกำรกองทุน หรื อสื่อต่ำงๆ
(7) โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นทั ้งทำงตรงและทำงอ้ อม
(8) โครงสร้ ำงกลุ่มบริ ษัท รวมถึง บริ ษัท ย่อ ย บริ ษัท ร่ ว ม บริ ษัท ร่ ว มค้ ำ และ Special purpose enterprises/
vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ ำมี)
(9) กลุม่ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท ั ้งทำงตรงและทำงอ้ อมที่ถือหุ้นตั ้งแต่ ร้ อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทั ้งหมด
และมีสิทธิ ออกเสียง
(10) กำรถือหุ้นทั ้งทำงตรงและทำงอ้ อมของกรรมกำร และผู้บริ หำรระดับสูง
(11) หนังสือเชิ ญประชุมสำมัญและวิ สำมัญผู้ถือหุ้น
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(12) ข้ อบังคับบริ ษัท และข้ อตกลงของกลุม่ ผู้ถือหุ้น (ถ้ ำมี)
(13) นโยบำยด้ ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท
(14) นโยบำยด้ ำนบริ หำรควำมเสี่ยง รวมถึงวิ ธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ ำนต่ำงๆ
(15) กฎบัตร หรื อหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ คุณสมบัติ วำระกำรดำรงตำแหน่งของคณะกรรมกำร รวมถึง เรื่ อ งที่ ต้ อง
ได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
(16) กฎบัต ร หรื อ หน้ ำที่ ค วำมรั บผิ ด ชอบ คุ ณ สมบัติ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ ง ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรกำกับดู แ ล
กิจกำร
(17) จรรยำบรรณสำหรับพนักงำนและกรรมกำรของบริ ษัท รวมถึงจรรยำบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
(18) ข้ อมูลติ ดต่อบุคคลที่รับผิดชอบงำนนักลงทุนสัมพันธ์ โดยนักลงทุนทัว่ ไป นักวิ เครำะห์ แ ละภำครั ฐ ที่ เ กี่ ยวข้ อง
อย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ทั ้งนี ้ผู้ลงทุนสำมำรถติ ดต่อขอทรำบข้ อมูลของบริ ษัท เพิ่ มเติ มได้ ที่
ฝ่ ำยกำกับหลักทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ
: นำงกสิตำ พิ ทกั ษ์ สงครำม (เลขำนุกำรบริ ษัท)
หมำยเลขโทรศัพท์ : (038) 447 200 - 10 ต่อ 401, 122
หมำยเลขโทรสำร : (038) 185 025
อีเมล์
: ir@thaisteelcable.com
เว็บไซต์
: http://www.thaisteelcable.com
หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมกำรกำหนดโครงสร้ ำงของคณะกรรมกำรให้ ประกอบด้ วยกรรมกำรที่มีคุณสมบัติหลำกหลำย ทั ้งในด้ ำน
ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถเฉพำะด้ ำนที่ เ ป็ น ประโยชน์ กับ บริ ษั ท และมี กรรมกำรที่ ไม่ ได้ เป็ น
กรรมกำรบริ หำรอย่ำงน้ อย 1 คนที่มีประสบกำรณ์ ใ นธุ รกิ จ หรื อ อุต สำหกรรมหลักที่ บริ ษัท ด ำเนิ น กิ จ กำรอยู่ และ
คณะกรรมกำรจัดให้ มีกำรเปิ ดเผยนโยบำยในกำรกำหนดองค์ ประกอบของคณะกรรมกำรที่ มี ค วำมหลำกหลำย
รวมถึงจำนวนปี กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทของกรรมกำรแต่ ละคนในรำยงำนประจ ำปี และบนเว็ บไซต์
ของบริ ษัท
1.2 คณะกรรมกำรมีขนำดที่เหมำะสม และประกอบด้ วยบุค คลที่ มี ค วำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถที่ เ พี ยง
พอที่จะปฏิบตั ิ หน้ ำที่ได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่เกิน 12 คน
1.3 คณะกรรมกำรมีกรรมกำรอิสระที่สำมำรถให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ ำยจัดกำรได้ อย่ำงอิสระในจำนวนที่
สำนักงำน ก.ล.ต. ประกำศกำหนด
1.4 คณะกรรมกำรพิ จำรณำคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมกำรอิสระ” เพื่ อ ให้ กรรมกำรอิ สระของบริ ษัท มี ค วำม
เป็นอิสระอย่ำงแท้ จริ ง เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของบริ ษัท โดยควำมเป็ น อิ สระอย่ำ งน้ อยต้ องเป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์ที่สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรั พ ย์ ฯ กำหนด ในกรณี ที่ จ ะแต่ ง ตั ง้ กรรมกำรอิ สระนั น้ ให้ ด ำรง
ตำแหน่งต่อไป คณะกรรมกำรพิ จำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถึงควำมจำเป็นดังกล่ำว
1.5 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรมีหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบต่ำงกัน คณะกรรมกำรกำหนดอ ำนำจหน้ ำที่ ข อง
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรอย่ำงชัดเจน และเพื่ อไม่ให้ คนใดคนหนึ่ ง มี อ ำนำจโดยไม่จ ำกัด ควรแยก
บุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร
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1.6 คณะกรรมกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรให้ กรรมกำรดำรงตำแหน่งในบริ ษัทอื่น โดยพิ จำรณำถึง ประสิ ท ธิ ภำพกำร
ทำงำนของกรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งหลำยบริ ษัทอย่ำงรอบคอบ และเพื่ อให้ มนั่ ใจว่ำกรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำ
ในกำรปฏิบตั ิ หน้ ำที่ในบริ ษัทได้ อย่ำงเพี ยงพอ
1.7 คณะกรรมกำรกำหนดนโยบำยและวิ ธีปฏิบตั ิ ในกำรไปดำรงตำแหน่ ง กรรมกำรที่ บริ ษัท อื่ น ของกรรมกำรผู้จั ด กำร
และผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัทอย่ำงชัดเจน ทั ้งประเภทของตำแหน่งกรรมกำรและจำนวนบริ ษัทที่สำมำรถไปด ำรง
ตำแหน่งได้ ทั ้งนี ้ต้ องผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน
1.8 บริ ษัทมีเลขำนุกำรบริ ษัทซึ่งทำหน้ ำที่ให้ คำแนะนำด้ ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้ องทรำบ
และปฏิบตั ิ หน้ ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร รวมทั ้งประสำนงำนให้ มีกำรปฏิบตั ิ ตำมมติ ค ณะกรรมกำร
ดังนั ้น คณะกรรมกำรจัดให้ มีกำรกำหนดคุณสมบัติและประสบกำรณ์ ของเลขำนุกำรบริ ษัทที่เหมำะสม ที่ จ ะปฏิ บัติ
หน้ ำที่ในฐำนะเลขำนุกำรบริ ษัท นอกจำกนี ้ มีกำรเปิ ด เผยคุ ณ สมบัติ แ ละประสบกำรณ์ ข องเลขำนุกำรบริ ษัท ใน
รำยงำนประจำปี และบนเว็บไซต์ ของบริ ษัท
1.9 เลขำนุกำรบริ ษัทได้ รับกำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่ องด้ ำนกฎหมำย กำรบัญชี หรื อ กำรปฏิ บัติ ห น้ ำที่
เลขำนุกำรบริ ษัท
2 คณะกรรมการชุดย่ อย
นอกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ต้องจัดให้ มีตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว คณะกรรมกำรควรพิ จ ำรณำ
จัดให้ มีคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นเพื่ อกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี ้
(1) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เป็ น กรรมกำรอิ สระทั ้งคณะ ท ำหน้ ำที่ พิ จ ำรณำหลักเกณฑ์ แ ละ
กระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่ อ ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรและผู้บริ ห ำรระดั บสูง ตำม
กระบวนกำรสรรหำที่ได้ กำหนดไว้ ตลอดจนทำหน้ ำที่พิจำรณำหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยและรูปแบบค่ ำ ตอบแทนของ
กรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูง และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรเป็ น ผู้อ นุมัติ ค่ ำ ตอบแทน
ของผู้บริ หำรระดับสูง ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุ มผู้ถือ หุ้น ให้ เ ป็ น ผู้แ ต่ ง ตั ง้ กรรมกำร และค่ ำ ตอบแทนของกรรมกำร
คณะกรรมกำรจะต้ องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็นผู้อนุมตั ิ
(2) คณะกรรมการกากับดู แลกิจการ
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ทำหน้ ำที่สนับสนุนกำรปฏิบตั ิ งำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท ในกำรกำกับดู แ ลกำร
ดำเนิ นงำนของบริ ษัทให้ เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมีนโยบำยส่ง เสริ มและ
สนับสนุนกำรนำหลักกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำรไปประยุกต์ ใ ช้ ในกำรบริ ห ำรงำนและกำรปฏิ บัติ ง ำนของกรรมกำร
ผู้บริ หำรและพนักงำนได้ อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่ อให้ องค์ กรมีกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใส เปิ ดเผย ตรวจสอบได้ มี
ควำมเป็นธรรมกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ตลอดจนมีประสิทธิ ภำพต่อกิจกำร สำมำรถสร้ ำงควำมเชื่ อ มั่น ให้ แ ก่ผ้ ถู ื อ
หุ้น นักลงทุน และผู้มีสว่ นได้ เสีย
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ทำหน้ ำที่กำหนดนโยบำยด้ ำนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง ให้ ค รอบคลุมทั ้งองค์ กร
รวมทั ้งกำกับดูแลให้ มีระบบหรื อกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่ อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริ ษัท
ทั ้งนี ้คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดข้ ำงต้ น ดำเนิ นกำรตำมหลักกำรดังนี ้
1. ในกรณี ที่คณะกรรมกำรได้ แต่งตั ้งบุค คลใดให้ เ ป็ น ที่ ปรึ กษำของคณะกรรมกำร ต้ องมี กำรเปิ ด เผยข้ อมูลของที่
ปรึกษำนั ้นไว้ ในรำยงำนประจำปี รวมทั ้งควำมเป็นอิสระ หรื อไม่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
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2. ประธำนคณะกรรมกำรไม่เ ป็ น ประธำนหรื อ สมำชิ ก ในคณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย เพื่ อให้ กำรท ำหน้ ำที่ ข อง
คณะกรรมกำรชุดย่อยมีควำมเป็นอิสระอย่ำงแท้ จริ ง
3. เพื่ อให้ กำรปฏิบตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย เป็นไปอย่ำงมีประสิ ท ธิ ภำพ และบรรลุวั ต ถุประสงค์ ต่ อ หน้ ำที่
และควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร จะมี กำรประชุ มอย่ำ งน้ อย 2 ครั ง้ ต่ อ ปี เพื่ อ พิ จ ำรณำ
หำรื อ และดำเนิ นกำรใดๆ ให้ สำเร็จลุลว่ งตำมหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของตน
3. บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
1) ปฏิบตั ิ หน้ ำที่ให้ เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริ ษัท ตลอดจนมติ ที่ ประชุ มผู้ถือ หุ้น ที่ เ ห็น ชอบด้ ำน
กฎหมำย ด้ วยควำมซื่ อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ ของบริ ษัท เพื่ อผลประโยชน์ สงู สุดของผู้ถือหุ้น
2) พิ จำรณำอนุมตั ิ แต่งตั ้งบุคคลที่ มี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่มี ลักษณะต้ องห้ ำ มตำมที่ กำหนดในพระรำชบัญ ญั ติ บริ ษัท
มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระ
3) พิ จำรณำคัดเลือกบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่ อจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนที่ จ ะด ำรงต ำแหน่ ง
กรรมกำรอิสระ โดยพิ จำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้ องห้ ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติ บริ ษัท มหำชน
จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศข้ อบังคับ และ/หรื อระเบี ยบ
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่ อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อ ที่ ประชุ มผู้ถือ หุ้น เพื่ อ พิ จ ำรณำแต่ ง ตั ง้ เป็ น
กรรมกำรอิสระของบริ ษัทต่อไป
4) พิ จำรณำแต่งตั ้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพ ย์ แ ละตลำดหลักทรั พ ย์
รวมถึงประกำศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5) พิ จำรณำอนุมตั ิ แต่งตั ้งผู้บริ หำรโดยพิ จำรณำจำกบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่ อจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน รวมถึงกำรพิ จำรณำแต่งตั ้งกรรมกำรผู้จัดกำร กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรผู้จัดกำร และมอบหมำยอ ำนำจให้ กรรมกำรผู้จั ด กำรท ำหน้ ำที่ แ ทนบริ ษัท เกี่ ยวกับกำรด ำเนิ น งำน
ตำมปกติ ของบริ ษัท
6) พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรกำหนดโครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัทให้ เป็นไปตำมควำมเหมำะสมของกิจกำร
7) คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจพิ จำรณำกำหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่ อกรรมกำรซึ่งมีอำนำจลงนำมผูกพั น บริ ษัท
ได้
8) พิ จำรณำแต่งตั ้งหรื อมอบหมำยให้ กรรมกำรคนใดคนหนึ่งหรื อหลำยคนหรื อบุคคลอื่นกระทำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำ งใด
แทนคณะกรรมกำรตำมที่เห็นสมควรได้ และสำมำรถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอำนำจนั ้นๆ ได้
9) พิ จำรณำอนุมตั ิ กำรกำหนดนโยบำยกำรจ่ำยเงิ น ปั น ผลของบริ ษัท และนโยบำยหลักในกำรลงทุน ในบริ ษัท ย่อ ย
บริ ษัทร่วมและบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
10) พิ จำรณำอนุมตั ิ จ่ำยเงิ นปันผลระหว่ำงกำลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เมื่อเห็นว่ำบริ ษัทมีผลกำไรสมควรพอที่ จ ะท ำเช่ น นั น้ และ
รำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป
11) พิ จำรณำอนุมตั ิ เรื่ องที่มีสำระสำคัญ เช่น นโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำร กำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน ของ
บริ ษัท รำยกำรที่เกี่ยวโยง และกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียนตำมประกำศ ข้ อบัง คั บ
และ/หรื อ ระเบียบที่เกี่ยวข้ องของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12) พิ จำรณำอนุมตั ิ เรื่ องที่กฎหมำยกำหนดให้ ต้ องได้ มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
13) พิ จำรณำอนุมตั ิ ให้ ควำมเห็นชอบ เรื่ องดังต่อไปนี ้
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(1) นโยบำย แนวทำงยุทธศำสตร์ กำรทำธุรกิจ เป้ำหมำย แผนงำน และงบประมำณประจำปี ของบริ ษัท
(2) ผลงำนและผลประกอบกำรประจำไตรมำสของบริ ษัท เทียบกับแผนและงบประมำณ และพิ จ ำรณำแนวโน้ ม
ระยะต่อไปของปี
(3) กำรลงทุนในโครงกำรที่ไม่มีในงบประมำณประจำปี หรื อ ตำมอำนำจกำรอนุมตั ิ
(4) กำรใช้ เงิ นลงทุนเกินงบลงทุนโครงกำรที่ได้ รับอนุมตั ิ ไว้ รวมร้ อยละ 10 และเกิ น งบลงทุน อื่ น ๆ ที่ ไม่ใ ช่ ง บลงทุน
โครงกำรรวมเกินร้ อยละ 10
(5) กำรซื ้อ และจำหน่ำยสินทรัพย์ กำรซื อ้ กิ จ กำรและเข้ ำร่ ว มในโครงกำรร่ ว มทุน ที่ ไม่ขั ด กับเกณฑ์ ข องตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมลู ค่ำเกินจำนวนที่มอบอำนำจให้ ฝ่ำยบริ หำรตำมอำนำจกำรอนุมตั ิ
(6) กำรทำธุรกรรมหรื อกำรกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงิ น ภำระหนี ส้ ิ ้น ยุท ธศำสตร์ กำร
ทำธุรกิจ และชื่ อเสียงของบริ ษัท
(7) กำรทำสัญญำใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับกำรทำธุรกิจปกติ และสัญญำที่เกี่ยวกับกำรทำธุรกิจปกติ ที่มีควำมสำคัญ
(8) กำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกันระหว่ำงบริ ษัท บริ ษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ไม่เข้ ำข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ
(9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้ โครงสร้ ำงเงิ นทุนของบริ ษัทมีอตั รำส่วนหนี ้สิน ต่อทุนเกิน 1.5 : 1
(10) กำรจ่ำยเงิ นปันผลระหว่ำงกำล
(11) กำรเปลี่ยนนโยบำยและวิ ธีปฏิบตั ิ ที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับกำรบัญ ชี กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง และกำรควบคุ ม
ภำยใน
(12) กำรว่ำจ้ ำงผู้บริ หำรระดับสูง
(13) กำรกำหนดและกำรเปลี่ยนแปลงอำนำจอนุมตั ิ ที่มอบให้ ผ้ บู ริ หำรระดับสูง
(14) กำรเสนอแต่งตั ้งและกำรสิ ้นสุดสถำนภำพของกรรมกำร และเลขำนุกำรบริ ษัท
(15) กำรมอบอ ำนำจหน้ ำที่ ใ ห้ กรรมกำรผู้จั ด กำรฝ่ ำยบริ ห ำร หรื อ กรรมกำรบริ ษัท คนใดคนหนึ่ ง รวมถึง กำร
ปรั บปรุ ง เปลี่ ยนแปลงแก้ ไขกำรมอบอ ำนำจหน้ ำที่ ดั ง กล่ำ ว ต้ องไม่ขั ด กับ กฎเกณฑ์ ข้ อกำหนดตลำด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ
(16) กำรแต่งตั ้ง และกำหนดอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย
(17) กำรจัดให้ มีและกำกับดูแลให้ มีกำรบริ หำรจัดกำรตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
(18) กำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ ไขโครงสร้ ำงองค์ กร ระดับกรรมกำรผู้จัดกำรขึ ้นไป
(19) กำรดำเนิ นกำรอื่นใดเพื่ อให้ เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ทั ้งนี ้ในปี 2562 คณะกรรมกำรได้ ติดตำมดูแลให้ มีกำรนำกลยุทธ์ ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ อย่ำงต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตำม
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยของบริ ษัทประจำปี ที่กำหนดไว้ อ้ ำงอิงกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2563 เมื่ อ วั น ที่
15 ตุลำคม 2562
4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริ ษัทจัดให้ มีกำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ ำ ทุกปี และแจ้ งให้ กรรมกำรแต่
ละคนทรำบกำหนดกำรดังกล่ำว เพื่ อให้ กรรมกำรสำมำรถจัดเวลำและเข้ ำร่วมประชุมได้
4.2 จ ำนวนครั ง้ ของกำรประชุ มคณะกรรมกำรพิ จำรณำให้ เ หมำะสมกั บภำระหน้ ำที่ แ ละควำมรั บผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำรและลักษณะกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษัท ไม่น้อยกว่ำ 6 ครั ้งต่อปี ในกรณี ที่ บริ ษัท ไม่ได้ มี กำรประชุ ม
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ทุกเดื อน บริ ษัทควรส่งรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนให้ ค ณะกรรมกำรทรำบในเดื อ นที่ ไม่ได้ มี กำรประชุ ม เพื่ อ ให้
คณะกรรมกำรสำมำรถกำกับควบคุมและดูแลกำรปฏิบตั ิ งำนของฝ่ ำยจัดกำรได้ อย่ำงต่อเนื่ องและทันกำรณ์
4.3 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำรร่วมกันพิ จำรณำกำรเลือกเรื่ องเข้ ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร โดยดู ใ ห้
แน่ใจว่ำเรื่ องที่สำคัญได้ นำเข้ ำรวมไว้ แล้ วโดยเปิ ดโอกำสให้ กรรมกำรแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็นประโยชน์
ต่อบริ ษัทเข้ ำสูว่ ำระกำรประชุม
4.4 เอกสำรประกอบกำรประชุมนำส่งให้ แก่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วันทำกำรก่อนวันประชุม
4.5 กรรมกำรทุกคนควรเข้ ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ทั ้งหมดที่ ได้
จัดให้ มีขึ ้นในรอบปี
4.6 ประธำนคณะกรรมกำรจัดสรรเวลำไว้ อย่ำงเพี ยงพอที่ฝ่ำยจัดกำรจะเสนอเรื่ อ งและมำกพอที่ กรรมกำรจะอภิ ปรำย
ปัญหำสำคัญกันอย่ำงรอบคอบโดยทัว่ กัน ประธำนกรรมกำรส่งเสริ มให้ มีกำรใช้ ดุลยพิ นิ จ ที่ รอบคอบ กรรมกำรทุก
คนควรให้ ควำมสนใจกับประเด็นทุกเรื่ องที่นำสูท่ ี่ประชุม รวมทั ้งประเด็นกำรกำกับดูแลกิจกำร
4.7 คณะกรรมกำรสนับสนุนให้ กรรมกำรผู้จัดกำรเชิ ญผู้บริ หำรระดับสูงเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรเพื่ อให้ สำรสนเทศ
รำยละเอียดเพิ่ มเติ มในฐำนะที่ เ กี่ ยวข้ องกับปั ญ หำโดยตรงและเพื่ อ มี โ อกำสรู้ จั กผู้บริ ห ำรระดั บสูง สำหรั บใช้
ประกอบกำรพิ จำรณำแผนกำรสืบทอดงำน
4.8 คณะกรรมกำรเข้ ำถึงสำรสนเทศที่จำเป็นเพิ่ มเติ มได้ จ ำกกรรมกำรผู้จั ด กำร เลขำนุกำรบริ ษัท หรื อ ผู้บริ ห ำรอื่ น ที่
ได้ รับมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยที่กำหนด และในกรณี ที่จำเป็น คณะกรรมกำรอำจจัดให้ มีควำมเห็นอิสระ
จำกที่ปรึกษำหรื อผู้ประกอบวิ ชำชี พภำยนอก โดยถือเป็นค่ำใช้ จ่ำยของบริ ษัท
4.9 คณะกรรมกำรถือเป็นนโยบำยให้ กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริ หำรมีโอกำสที่จะประชุ มระหว่ ำ งกัน เองตำมควำมจ ำเป็ น
เพื่ ออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อ ยู่ใ นควำมสนใจโดยไม่มี ฝ่ำยจั ด กำรร่ ว มด้ วย และควรแจ้ งให้
กรรมกำรผู้จัดกำรทรำบถึงผลกำรประชุมด้ วย
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย ทำกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติ ง ำนด้ วยตนเองเป็ น ประจ ำทุกปี เพื่ อ ให้
คณะกรรมกำรร่วมกันพิ จำรณำผลงำนและปัญหำ เพื่ อกำรปรับปรุงแก้ ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัด ฐำนที่ จ ะใช้
เปรี ยบเทียบกับผลปฏิบตั ิ งำนอย่ำงมีหลักเกณฑ์
5.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ ง ำนของคณะกรรมกำร ด ำเนิ น กำรประเมิ น ทั ้งคณะและรำยบุค คล รวมทั ้งเปิ ด เผย
หลักเกณฑ์ ขั ้นตอนและผลกำรประเมินในภำพรวมไว้ ในรำยงำนประจำปี
6. ค่ าตอบแทน
6.1 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรจัดให้ อยูใ่ นลักษณะที่เปรี ยบเทียบได้ กบั ระดับที่ปฏิบตั ิ อยูใ่ นอุต สำหกรรม ประสบกำรณ์
ภำระหน้ ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรั บผิ ด ชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง ประโยชน์ ที่
คำดว่ำจะได้ รับจำกกรรมกำรแต่ละคน
6.2 ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ ห ำร กรรมกำรผู้จั ด กำรและผู้บริ ห ำรระดั บสูง เป็ น ไปตำมหลักกำรและ
นโยบำยที่คณะกรรมกำรกำหนดภำยในกรอบที่ ได้ รั บอนุมัติ จ ำกที่ ประชุ มผู้ถือ หุ้น และเพื่ อ ประโยชน์ สูง สุด ของ
บริ ษัท โดยระดับค่ำตอบแทนที่เป็นเงิ นเดื อน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจควรสอดคล้ องกับผลกำรปฏิ บัติ ง ำนของ
ผู้บริ หำรแต่ละคนและต้ องคำนึงผลประโยชน์ ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ
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7. การพั ฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมกำรส่งเสริ มและอำนวยควำมสะดวกให้ มี กำรฝึ กอบรมและกำรให้ ค วำมรู้ แก่ผ้ เู กี่ ยวข้ องในระบบกำร
กำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริ ห ำร เลขำนุกำรบริ ษัท เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ มีกำร
ปรับปรุงกำรปฏิบตั ิ งำนอย่ำงต่อเนื่ อง กำรฝึ กอบรมและให้ ควำมรู้อำจกระท ำเป็ น กำรภำยในบริ ษัท หรื อ ใช้ บริ กำร
ของสถำบันภำยนอก
7.2 ทุกครั ้งที่มีกำรแต่งตั ้งกรรมกำรใหม่ คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยให้ เลขำนุกำรบริ ษัทจัดให้ มี เ อกสำรและข้ อมูล
ที่เป็นประโยชน์ ต่อกำรปฏิบตั ิ หน้ ำที่ของกรรมกำรใหม่ รวมถึงกำรแนะน ำลักษณะธุ รกิ จ และแนวทำงกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษัทให้ แก่กรรมกำรใหม่
7.3 คณะกรรมกำรกำหนดให้ กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนเพื่ อทรำบเป็ น ประจ ำถึง แผนกำรพั ฒนำและสื บทอดงำน ซึ่ ง
กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริ หำรระดับสูงควรมีกำรเตรี ยมให้ พร้ อมเป็นแผนที่ต่อเนื่ องถึง ผู้สืบทอดงำน ในกรณี ที่ ต น
ไม่สำมำรถปฏิบตั ิ หน้ ำที่ได้
7.4 คณะกรรมกำรจัดให้ มีโครงกำรสำหรับพัฒนำผู้บริ หำรโดยให้ กรรมกำรผู้จัดกำรรำยงำนเป็ น ประจ ำทุกปี ถึง สิ่ ง ที่ ได้
ทำไปในระหว่ำงปี และควรพิ จำรณำควบคู่กนั ไปเมื่อพิ จำรณำแผนสืบทอดงำน
8. การสรรหากรรมการ
คณะกรรมกำรให้ ควำมสำคัญต่อกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ โดยกำหนดนโยบำยว่ำคณะกรรมกำรต้ อง
ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำยสำขำ เพื่ อให้ สำมำรถให้ คำแนะนำกำรดำเนิ นธุรกิจได้ อย่ำงเหมำะสมและรอบด้ ำน
ได้ มำกที่สดุ โดยกำรสรรหำกรรมกำรจะต้ องพิ จำรณำจำกทักษะที่คณะกรรมกำรยังคงขำดอยูก่ อ่ นเป็นอันดับแรกและ
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษัท ตำมวิ ธีกำรที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ลว่ งหน้ ำ
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 ประกอบด้ วยคณะกรรมกำรชุ ด ย่อ ยจ ำนวน 4 คณะ ได้ แก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำ ตอบแทน คณะกรรมกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำร และ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ดังนี ้

คณะกรรมการบริ ษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
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9.2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ลาดั บที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

จานวนครั ง้ การ
ประชุม
4
4
4
4

1
นำยปริ ญญำ
ไววัฒนำ*
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2
นำยอภินันท์
ณ ระนอง
กรรมกำรตรวจสอบ
3
นำยฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมกำรตรวจสอบ
4
นำยวี รวัฒน์
ขอไพบูลย์
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี
- ไม่มี * นำยปริ ญญำ ไววัฒนำ เป็นกรรมกำรตรวจสอบผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ ด้ำนบัญชี และกำรเงิ น

จานวนครั ง้ การเข้ า
ร่ วมประชุม
4
4
4
4

โดยมีนำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง (ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส ส่วนงำนบริ หำรธุรกิจ และส่วนงำนจัดหำ และรั กษำกำรผู้จั ด กำร
ทัว่ ไป ส่วนงำนบริ หำรธุรกิจ) เป็นรักษำกำรเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ง้ ที่ 6/2562 เมื่ อ วั น ที่ 17 กัน ยำยน 2562 ได้ พิ จ ำรณำทบทวนกฎบัต รคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้ เป็นปัจจุบนั แล้ ว ซึ่งมีควำมสอดคล้ องและเป็นไปในแนวทำงเดี ยวกันกับสำนักงำนกลต. และตลำดหลักทรัพ ย์ ฯ
มีผลบังคับตั ้งแต่วันที่ 18 กันยำยน 2562 โดยได้ เผยแพร่ให้ คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และผู้มี ส่ว นเกี่ ยวข้ องได้ เสี ย
รั บ ทรำบบนเว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท แล้ ว (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หั ว ข้ อ “ข้ อมู ล ส ำหรั บ นั ก ลงทุ น (Investor
Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริ ษัทดังต่อไปนี ้
1. กำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรสอบบัญชี
1.1 สอบทำนให้ บริ ษัทมีรำยงำนทำงกำรเงิ นอย่ำงถูกต้ อง และเพี ยงพอ
1.2 สอบทำนกำรเลือกใช้ นโยบำยบัญ ชี ที่ สำคั ญ อย่ำ งเหมำะสม และถื อ ปฏิ บัติ อ ย่ำ งสม่ ำ เสมอ ใช้ ดุ ลยพิ นิ จ อย่ำ ง
ระมัดระวัง และประมำณกำรที่สมเหตุสมผลในกำรจัดทำ รวมทั ้งมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญอย่ำงเพี ยงพอ
1.3 จั ด ให้ มี กำรรั บแจ้ งข้ อมูล หรื อ เบำะแสเกี่ ย วกับรำยกำรในงบกำรเงิ น ที่ ไม่เ หมำะสม หรื อ ประเด็ น อื่ น ๆ จำก
พนักงำนและผู้บริ หำร โดยใช้ กระบวนกำรสอบสวนที่เป็นอิสระ และดำเนิ นกำรติ ดตำมอย่ำงเหมำะสม
1.4 พิ จำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั ง้ บุค คลซึ่ ง มี ค วำมเป็ น อิ สระเพื่ อ ท ำหน้ ำที่ เ ป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษัท และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั ้งเข้ ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่วมประชุมด้ วยอย่ำ ง
น้ อยปี ละ 1 ครั ้ง
1.5 สอบทำนกับ ฝ่ ำยบริ ห ำรเกี่ ย วกับกำรจั ด ท ำบทรำยงำนและกำรวิ เ ครำะห์ ข องฝ่ ำยบริ ห ำร ( Management’s
Discussion and Analysis หรื อ MD&A) ซึ่งเปิ ดเผยในรำยงำนประจำปี
2. กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน
2.1 สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) ระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และ
ระบบบริ หำรควำมเสี่ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิ ผล
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2.2 พิ จำรณำควำมเป็นอิสระของหน่ว ยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ ค วำมเห็น ชอบในกำรพิ จ ำรณำแต่ ง ตั ง้
โยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อ หน่ ว ยงำนอื่ น ใดที่ รับผิ ด ชอบเกี่ ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน รวมทั ้งกำรกำหนดค่ำตอบแทนของหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ส่ว น
ร่วมในกำรพิ จำรณำ และเห็น ชอบด้ วย และมี กำรดู แ ลให้ ผ้ ดู ำรงต ำแหน่ ง หัว หน้ ำงำนตรวจสอบภำยในมี วุ ฒิ
กำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และกำรอบรม ที่เหมำะสมเพี ยงพอกับกำรปฏิบตั ิ หน้ ำที่ดังกล่ำว
2.3 พิ จำรณำอนุมตั ิ กฎบัตรหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
2.4 สอบทำนและให้ ค วำมเห็น ชอบแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี และพิ จำรณำผลกำรตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภำยใน
2.5 สอบทำนกระบวนกำรภำยในเกี่ยวกับกำรรั บแจ้ งเบำะแสและกำรรับข้ อร้ องเรี ยน โดยกระบวนกำรดังกล่ำวต้ องทำ
ให้ ผ้ แู จ้ งเบำะแสมัน่ ใจว่ำ มีกำรสอบสวนที่เป็นอิสระ โดยแจ้ งตรงต่อประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรื อ
คณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่ อให้ มนั่ ใจว่ำมีกำรดำเนิ นกำรอย่ำงเหมำะสม
3. กำรปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ อง
3.1 สอบทำนให้ บริ ษัทปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์แ ละตลำดหลักทรั พ ย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรั พ ย์
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
3.2 พิ จำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรื อรำยกำรที่อำจมีค วำมขั ด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตำมกฎหมำยและ
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทั ้งนี ้ เพื่ อให้ มนั่ ใจว่ำรำยกำรดั ง กล่ำ วสมเหตุ สมผลและเป็ น ประโยชน์ สูง สุด ต่ อ
บริ ษัท
3.3 กำหนดให้ มี กำรป้อ งกัน กำรทุจ ริ ต และคอร์ รัป ชั่ น โดยเปิ ด ช่ อ งทำงให้ แ จ้ งเบำะแสโดยตรงไปยัง ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่ อดำเนิ นกำรหำกมีมลู ควำมผิดเกิดขึ ้น
4. กำรปฏิบตั ิ ตำมหลักจริ ยธรรม จรรยำบรรณผู้บริ หำรและพนักงำน
4.1 สอบทำนให้ มนั่ ใจว่ำหลักจริ ยธรรมธุ รกิจ จรรยำบรรณผู้บริ หำรและพนักงำน นโยบำยกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ ได้ จัดทำเป็นลำยลักษณ์ อกั ษร โดยผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบ
4.2 ส่ง เสริ มให้ เ กิ ด กำรปฏิ บั ติ ตำมหลั กจริ ย ธรรม จรรยำบรรณ และนโยบำยกำรป้อ งกัน ควำมขั ด แย้ งทำง
ผลประโยชน์
5. กำรรำยงำน
5.1 จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท ซึ่ง รำยงำนดั ง กล่ำ วต้ อง
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่ำงน้ อย ดังต่อไปนี ้
 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็นที่เชื่ อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงิ นของบริ ษัท
 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพี ยงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษัท
 ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ วยหลักทรั พ ย์ แ ละตลำดหลักทรั พ ย์ ข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
 ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
 ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
 จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
 ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิ หน้ ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)
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 รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่ แ ละควำมรั บผิ ด ชอบที่ ได้ รั บ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
5.2 ในกำรปฏิบตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบหำกพบหรื อมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรื อ กำรกระท ำดั ง ต่ อ ไปนี ้ ซึ่ ง
อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัท ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยงำนต่ อ คณะกรรมกำรของบริ ษัท เพื่ อ ด ำเนิ น กำรปรั บปรุ ง แก้ ไขภำยในเวลำที่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร
 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
 กำรทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
 กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรั พ ย์ หรื อ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
หำกคณะกรรมกำรของบริ ษัท หรื อ ผู้บริ ห ำรไม่ด ำเนิ น กำรให้ มี กำรปรั บปรุ ง แก้ ไ ขภำยในเวลำตำมวรรคหนึ่ ง
กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่ ง อำจรำยงำนว่ ำ มี ร ำยกำรหรื อกำรกระท ำตำมวรรคหนึ่ ง ต่ อ สำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ
6. หน้ ำที่อื่นๆ
6.1 จัดให้ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ งำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยประเมินผลกำรปฏิ บัติ ง ำนด้ วยตนเองเป็ น
ประจำทุกปี ตำมวิ ธีกำรที่คณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนด และรำยงำนผลกำรประเมิ น ต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษัท
ทรำบ
6.2 ทบทวนและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้ อยปี ละครั ง้ หรื อ ตำมควำมจ ำเป็ น เพื่ อ ให้ ท ัน สมัย และ
เหมำะสมกับสภำพแวดล้ อมขององค์ กรและนำเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัทพิ จำรณำอนุมตั ิ
6.3 ปฏิบตั ิ กำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริ ษัทมอบหมำย ด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อำนำจ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจในกำรดำเนิ นกำรต่ำงๆ ที่อยูภ่ ำยใต้ ขอบเขตควำมรั บผิ ด ชอบที่ กำหนดไว้ ในหัว ข้ อ หน้ ำที่
และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. มี อ ำนำจในกำรเชิ ญ ฝ่ ำยจั ด กำร หรื อ พนั กงำนของบริ ษัท มำร่ ว มประชุ มชี แ้ จง ให้ ค วำมเห็น หรื อจั ด ส่ง เอกสำรที่
ร้ องขอตำมควำมจำเป็น
2. พิ จำรณำและให้ ควำมเห็นชอบในกำรแต่ ง ตั ง้ ถอดถอน โยกย้ ำ ย หรื อ เลิ กจ้ ำง และพิ จ ำรณำควำมดี ควำมชอบของ
ผู้บริ หำรสูงสุดของฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
3. จั ด หำที่ ปรึ กษำจำกภำยนอก หรื อ ผู้เ ชี่ ยวชำญทำงวิ ช ำชี พ ในกำรให้ ค ำแนะน ำ ปรึ กษำ หรื อ ให้ ค วำมเห็น ได้ ตำมที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จำรณำว่ำเหมำะสม
4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่ อหำรื อประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยอำจไม่มีฝ่ำยจัดกำรร่วมด้ วย
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9.2.2 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ลาดั บที่
1
นำยอภินันท์
2
นำยปริ ญญำ
3
นำยฉัตรชัย
4
นำยวี รวัฒน์
กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี
- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล
ณ ระนอง
ไววัฒนำ
เอียสกุล
ขอไพบูลย์

ตาแหน่ ง
ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

จานวนครั ง้ การ
ประชุม

จานวนครั ง้ การเข้ า
ร่ วมประชุม

2
2
2
2

2
2
2
2

โดยมีนำงกสิตำ พิ ทกั ษ์ สงครำม เป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2562 ได้ พิจำรณำทบทวนกฎบัต รคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนให้ เป็นปัจจุบนั แล้ ว มี ผลบัง คั บตั ง้ แต่ วั น ที่ 18 กัน ยำยน 2562 โดยได้ เผยแพร่ ใ ห้ ค ณะกรรมกำร
ผู้บริ หำร พนักงำน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ เสีย รับทรำบบนเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หวั ข้ อ
“ข้ อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))
ขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบตั ิ หน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท โดยมี ข อบเขต
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
 งำนด้ ำนกำรสรรหำ
1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรชุดย่อ ย โดยกำหนดจ ำนวนโครงสร้ ำง และ
องค์ ประกอบของคณะกรรมกำร คุณสมบัติของกรรมกำร เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุมัติ ต่ อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำ ผู้บริ หำรระดับสูงเพื่ อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
3. พิ จำรณำสรรหำและเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริ หำร
ระดับสูง
4. สนับสนุนให้ บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยเสนอรำยชื่ อบุคคลเข้ ำรับกำรพิ จำรณำสรรหำเป็นกรรมกำรบริ ษัท
5. ดำเนิ นกำรใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรสรรหำตำมได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
 งำนด้ ำนกำรกำหนดค่ำตอบแทน
1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ ำ ตอบแทนที่ เ หมำะสมกับหน้ ำที่ ค วำมรั บผิ ด ชอบของคณะกรรมกำร
บริ ษัท กรรมกำรชุดย่อย เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และขออนุมตั ิ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ ำที่ ค วำมรั บผิ ด ชอบของผู้ บริ ห ำรระดั บสูง
เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
3. ให้ คำชี ้แจงและตอบคำถำมที่เกี่ยวข้ องกับค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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4. รำยงำนนโยบำยกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร โดยเปิ ดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจ ำปี (56-1)
และรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท
5. ดำเนิ นกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
9.2.3 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ลาดั บที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

จานวนครั ง้ การ
ประชุม

จานวนครั ง้ การเข้ า
ร่ วมประชุม

นำยปริ ญญำ
นำยอภินันท์
นำยฉัตรชัย

ไววัฒนำ
ณ ระนอง
เอียสกุล

ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร

2
2
2

2
2
2

4
นำยวี รวัฒน์
กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี
- ไม่มี -

ขอไพบูลย์

กรรมกำร

2

2

โดยมีนำงกสิตำ พิ ทกั ษ์ สงครำม (เลขำนุกำรบริ ษัท) เป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2562 ได้ พิจำรณำทบทวนกฎบัต รคณะกรรมกำรกำกับ
ดู แ ลกิ จ กำรให้ เ ป็ น ปั จ จุ บัน แล้ ว มี ผลบัง คั บตั ง้ แต่ วั น ที่ 18 กัน ยำยน 2562 โดยได้ เผยแพร่ ใ ห้ ค ณะกรรมกำร ผู้บริ ห ำร
พนักงำน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ เสีย รับทรำบบนเว็บไซต์ ของบริ ษัท แล้ ว (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หัว ข้ อ “ข้ อมูล
สำหรับนักลงทุน (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))
ขอบเขตและอำนำจหน้ ำที่
1. กำกับดูแลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัท กำรปฏิบตั ิ ห น้ ำที่ ข องคณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย รวมทั ้งฝ่ ำย
บริ หำรและพนักงำน ให้ เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สอดคล้ องกับนโยบำย ระเบียบปฏิบัติ ข องบริ ษัท และ
ข้ อกำหนดกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
2. พิ จำรณำกำหนดแนวทำง เสนอแนะแนวนโยบำย / แนวปฏิบตั ิ เกี่ยวกับจรรยำบรรณและจริ ยธรรมทำงธุ รกิ จ ตำมระบบ
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอต่อกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนของบริ ษัท
3. กำกับดูแลให้ คำปรึกษำ ประเมินผล ทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบตั ิ ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณ
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่ องและเหมำะสม เพื่ อยกระดับกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัทสูม่ ำตรฐำนสำกล
4. ดำเนิ นกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย
5. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เกี่ ยวกับกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ข องบริ ษั ท พร้ อมควำมเห็น ในแนวปฏิ บัติ เพื่ อ
ดำเนิ นกำรแก้ ไขปรับปรุงตำมขั ้นตอนของบริ ษัท
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9.2.4 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
ลาดั บที่

ชื่อ-สกุล

ประธำน

จานวนครั ง้ การ
ประชุม
4

จานวนครั ง้ การ
เข้ าร่ วมประชุม
4

กรรมกำร

4

4

กรรมกำร

4

4

กรรมกำร

4

4

กรรมกำร

3

3

กรรมกำร

1

1

กรรมกำร

-

-

ตาแหน่ ง

1

นำยสริ ศ พัฒนะเมลือง
(กรรมกำรผู้จัดกำร)
2
นำยสวัสดิ์ สุขะอำจิ ณ1
(ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส – ส่วนงำนผลิต และ
ส่วนงำนคุณภำพ และรักษำกำรผู้จัดกำร
ทัว่ ไปส่วนงำนผลิต )
3
นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง2
(ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส – ส่วนงำน
บริ หำรธุ รกิจ และส่วนงำนจัดหำ และ
รักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ ไป ส่วนงำน
บริ หำรธุ รกิจ)
4
นำงสำวภัทรำ ชัยยศบูรณะ 3
(ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส ส่วนงำนปฏิ บตั ิ กำร
ธุรกิจ และส่วนงำนวิ จัยและพัฒนำ)
5
นำยฮำจิ เมะ คำโตะ
(ผู้จัดกำรทัว่ ไป ส่วนงำนวิ จัยและพัฒนำ)
6
นำงสำวชุลีกร สุวิจิตร3
(ผู้จัดกำรทัว่ ไป ส่วนงำนจัดหำ)
กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี
1
นำยสุทน เปรมปรี 4
(ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส - ส่วนงำนคุณภำพ)
1

ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส – ส่วนงำนผลิต และส่วนงำนคุณภำพ และรักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ ไปส่วนงำนผลิต วันที่ 28 มกรำคม 2562

2

ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้จดั กำรทัว่ ไปอำวุโส – ส่วนงำนปฏิ บัติกำรธุรกิ จ และส่ วนงำนจัด หำ และรั ก ษำกำรผู้ จัด กำรทั่วไปส่ วนงำนบริ หำรธุ ร กิ จ วันที่ 28

มกรำคม 2562
3

ได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้จดั กำรทัว่ ไป ส่วนงำนปฏิ บัติกำรธุรกิ จ และส่วนงำนวิจยั และพัฒนำ วันที่ 28 มกรำคม 2562

4

นำยสุทน เปรมปรี ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำร วันที่ 1 ธันวำคม 2561

คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงทั ้งหมดเป็นผู้บริ หำรของบริ ษัท จึงไม่ประสงค์ จะรับค่ำเบี ้ยประชุมฯ
โดยมีนำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง (ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส ส่วนงำนบริ หำรธุรกิจ และส่วนงำนจัดหำ และรั กษำกำรผู้จั ด กำร
ทัว่ ไป ส่วนงำนบริ หำรธุรกิจ) เป็นรักษำกำรเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
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ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2562 ได้ พิจำรณำทบทวนกฎบัต รคณะกรรมกำรบริ ห ำร
ควำมเสี่ยง ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บัน แล้ ว มี ผลบัง คั บตั ง้ แต่ วั น ที่ 18 กัน ยำยน 2562 โดยได้ เผยแพร่ ใ ห้ ค ณะกรรมกำร ผู้บริ ห ำร
พนักงำน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ เสีย รับทรำบบนเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หัว ข้ อ “ข้ อมูล
สำหรับนักลงทุน (Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงมีหน้ ำที่ตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริ ษัทดังต่อไปนี ้
1. กำหนดและทบทวนกรอบบริ หำรควำมเสี่ยงองค์ กรที่เหมำะสมกับกำรดำเนิ นธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และเป็ น ไปตำม
มำตรฐำนสำกล รวมทั ้งให้ ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่สอดคล้ องต่อทิศทำงกลยุทธ์ กำรด ำเนิ น งำน
และแผนธุรกิจ
2. กำหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบำย และกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงองค์ กร รวมทั ้งกฎบัต รคณะกรรมกำรบริ ห ำร
ควำมเสี่ยง ให้ สอดคล้ องกับกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงองค์ กร เพื่ อ ให้ มี ประสิ ท ธิ ผลและมี ค วำมเพี ยงพอ สอดคล้ อ ง
ตำมสภำวกำรณ์ ที่เปลี่ยนแปลง
3. กำกับดูแล ติ ดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่สำคัญ พร้ อมทั ้งให้ คำแนะน ำ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ ำ มี
กำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และเหมำะสมกับกำรดำเนิ นธุรกิจ บริ ษัท
4. รำยงำนและประสำนผลกำรด ำเนิ น งำนด้ ำนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงต่ อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่ อ รั บทรำบ ขอ
คำแนะนำ และให้ ควำมเห็นเพิ่ มเติ มตำมควำมเหมำะสม เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
5. รำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่สำคัญให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบ ในกรณี ที่มีปัจจัยหรื อ เหตุ กำรณ์ ที่ สำคั ญ ซึ่ ง
อำจมีผลกระทบต่อบริ ษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ ต้ องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่ อพิ จำรณำโดยเร็วที่สดุ
6. สนับสนุนและพัฒนำกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงในทุกระดั บทั่ ว ทั ้งองค์ กร รวมทั ้งเครื่ อ งมื อ ต่ ำ งๆ อย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง และมี
ประสิทธิ ภำพ รวมถึงส่งเสริ มวัฒนธรรมบริ หำรควำมเสี่ยง
7. ปฏิบตั ิ หน้ ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำย
อำนำจ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงมีอำนำจในกำรดำเนิ นกำรต่ำงๆ ที่อยูภ่ ำยใต้ ขอบเขตควำมรับผิดชอบที่กำหนดไว้ ในหัว ข้ อ
หน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. มีอำนำจให้ ผ้ บู ริ หำรฝ่ ำยต่ำงๆ หรื อพนักงำนของบริ ษัทมำร่วมประชุมชี ้แจง ให้ ควำมเห็น หรื อจัดส่งเอกสำรที่ร้องขอตำม
ควำมจำเป็น
2. จัดหำที่ปรึกษำจำกภำยนอก หรื อผู้เชี่ ยวชำญทำงวิ ชำชี พในกำรให้ คำแนะนำ ปรึกษำ หรื อ ให้ ค วำมเห็น ได้ ตำมที่ ค ณะ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงพิ จำรณำว่ำเหมำะสม
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และ/หรื อผู้ตรวจสอบภำยใน รวมทั ้งผู้รับจ้ ำง (Outsource) ให้ บริ กำรงำนอื่ น ๆ เพื่ อ หำรื อ
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง
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9.3 การสรรหาและแต่ งตั ง้ กรรมการและผู้บริหารระดั บสูง
9.3.1 กรรมการและผู้บริหารระดั บสูง
กำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรชุ ด ต่ ำ งๆ กรรมกำรผู้จั ด กำร ตลอดจนผู้บริ ห ำรระดั บสูง จะมี กำรพิ จ ำรณำ
คัดเลือกและกลัน่ กรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนก่อน จึงจะนำเสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษัท
และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนิ นกำรตำมนโยบำยของบริ ษัท
กำรสรรหำกรรมกำร
1. หลักเกณฑ์และวิ ธีกำร
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะพิ จำรณำและคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมำะสมสอดคล้ อ งตำมกฎบัต ร
คณะกรรมกำรบริ ษัท โดยต้ องเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีเวลำทำงำนให้ บริ ษัท อย่ำ งเพี ยงพอตำมข้ อบัง คั บ
ของบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ำงน้ อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมกำรไม่น้ อยกว่ ำ กึ่ง
หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั ้งหมดจะต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย กรรมกำรบริ ษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่กไ็ ด้
ทั ้งนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอิ สระ โดยกำหนดนโยบำยว่ ำ คณะ
กรรมกำรฯ ต้ องประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำยสำขำ เพื่ อ ให้ สำมำรถให้ ค ำแนะน ำกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ได้ อย่ำ ง
เหมำะสมและรอบด้ ำนได้ มำกที่สดุ
ในกำรสรรหำกรรมกำร จะต้ องพิ จำรณำจำกทักษะที่คณะกรรมกำรยังคงขำดอยูก่ อ่ นเป็นอันดับแรก และสอดคล้ องกับ
กลยุทธ์ ในกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษัท ตำมวิ ธีกำรที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ลว่ งหน้ ำ
คุ ณสมบั ติกรรมการ
ผู้ที่จะได้ รับคัดเลือกให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัท ต้ องมีคุณสมบัติเบื ้องต้ นดังต่อไปนี ้
1. มีควำมรู้ ควำมชำนำญในกำรดำเนิ นธุรกิจ
2. มีประสบกำรณ์ เป็นผู้บริ หำรองค์ กรในระดับไม่ต่ ำกว่ำผู้จัดกำรอย่ำงน้ อย 5 ปี ขึ ้นไป
3. เป็นผู้มีธรรมมำภิบำล มีควำมประพฤติ เหมำะสม ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่ระบุไว้ ในกฏหมำยว่ ำ ด้ วยบริ ษัท
มหำชนจำกัด และไม่เคยถูกดำเนิ นคดี ทำงอำญำ
4. สำมำรถอุทิศเวลำในกำรปฏิบตั ิ หน้ ำที่กรรมกำรได้ อย่ำงเต็มที่ และเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร ประชุม
ผู้ถือหุ้น และกำรประชุมอื่นๆ ที่สำคัญได้ ทกุ ครั ้ง
โครงสร้ างและความหลากหลายของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรฯ ประกอบด้ วยกรรมกำรที่เป็นผู้บริ หำรและกรรมกำรอิ สระ โดยกรรมกำรอิ สระจะต้ องมี จ ำนวนไม่ต่ ำ
กว่ำสำมคน และไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทั ้งคณะ
คณะกรรมกำรฯ ได้ กำหนดนโยบำยว่ำ คณะกรรมกำรต้ องประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำยสำขำ เพื่ อ ให้ สำมำรถ
ให้ คำแนะนำกำรดำเนิ นธุรกิจได้ อย่ำงเหมำะสมและรอบด้ ำนมำกที่สดุ แต่ จ ะต้ องมี กรรมกำรที่ มี ค วำมเชี่ ยวชำญใน
ธุรกิจของบริ ษัท และกรรมกำรที่มีทกั ษะในวิ ชำชี พทำงบัญชี ประเภทละหนึ่งท่ำนเป็นอย่ำงน้ อย ดังนี ้
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ความเชี่ยวชาญและทั กษะ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

ธุรกิจยำนยนต์

1. คุณสรรเสริ ญ จุฬำงกูร
2. คุณมำกำโต เทรำอุรำ
3. คุณสริ ศ พัฒนะเมลือง
4. คุณฮำจิ เมะ คำโตะ
5. คุณสันติ พัฒนะเมลือง
6. คุณวุฒิภมู ิ จุฬำงกูร

1. คุณวี รวัฒน์ ขอไพบูลย์

บัญชี / กำรเงิ น

1. คุณทวี ฉตั ร จุฬำงกูร

1.คุณปริ ญญำ ไววัฒนำ

ธุรกิจอื่น

-

รวม

7 ท่ าน

1.คุณอภินันท์ ณ ระนอง
2.คุณฉัตรชัย เอียสกุล
4 ท่ าน

หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและกระบวนกำรแต่งตั ้งกรรมกำรใหม่
หลักเกณฑ์กำรคัดเลือก
บริ ษัทจะคัดเลือกกรรมกำรจำก 2 ช่องทำงคื อ
1. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะสรรหำผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม โดยพิ จ ำรณำจำกบัญ ชี รำยชื่ อ
คณะกรรมกำร (Director's Pool) ของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทยก่อนเป็ น อัน ดั บแรก หำกไม่พ บผู้
มีคุณสมบัติตรงตำมควำมต้ องกำรของบริ ษัท จึงจะสรรหำจำกแหล่งอื่นๆ
2. ผู้ถือหุ้นเสนอชื่ อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม
กระบวนกำรแต่งตั ้งกรรมกำรใหม่
เมื่อได้ รำยชื่ อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมเป็ น กรรมกำรใหม่แ ล้ ว เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ จะน ำเสนอเข้ ำที่ ประชุ ม
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่ อพิ จำรณำคุณสมบัติเบื ้องต้ นและข้ อมูลประกอบอื่นๆ
หำกคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนมีมติ เ ห็น ชอบจะน ำเสนอต่ อ ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่ อ
เสนอต่อที่ประชุมประจำปี ผ้ ถู ือหุ้นต่อไป
กำรแต่งตั ้งกรรมกำรใหม่จะต้ องได้ รับมติ เห็นชอบจำกที่ประชุมประจำปี ผ้ ถู ือหุ้น ตำมกำหนดเวลำดังนี ้
ช่วงเวลำ
กิจกรรม
สิงหำคม - พฤศจิ กำยน แจ้ งชื่ อผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
พฤศจิ กำยน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนพิ จำรณำ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนนำเสนอรำยชื่ อต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีมติ เห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมประจำปี ผ้ ถู ือหุ้น
มกรำคม ของปี ถดั ไป
ที่ประชุมประจำปี ผ้ ถู ือหุ้นพิ จำรณำลงมติ
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2. กำรแต่งตั ้ง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี ้
กรณีท่ ี 1 ตาแหน่ งกรรมการว่ างลงตามคราวออกตามวาระ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั ้งกรรมกำรแทนผู้ครบกำหนดออกตำมวำระ โดยกรรมกำรที่ ค รบกำหนด
ออกจำกตำแหน่งอำจได้ รับคัดเลือกเข้ ำเป็นกรรมกำรอีกได้ โดยในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ ประจ ำปี ท ุก
ครั ้ง ให้ กรรมกำรออกจำกตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรในขณะนั น้ ถ้ ำ จ ำนวนกรรมกำร
จะแบ่งให้ ตรงออกเป็นสำมส่วนไม่ได้ กใ็ ห้ ออกโดยจำนวนใกล้ ที่ สุด กับส่ว น 1 ใน 3 กรรมกำรซึ่ ง พ้ นจำก
ตำแหน่งอำจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ำมำรับตำแหน่งอีกได้ กรรมกำรที่จะต้ องออกจำกตำแหน่งในปี แรกหรื อ
ปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัทนั ้นให้ จับสลำกกัน ส่วนปี ถดั ไปให้ กรรมกำรคนที่ อ ยู่ใ นต ำแหน่ ง นำน
ที่สดุ เป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง
กรณีท่ ี 2

ตาแหน่ งกรรมการว่ างลงเพราะเหตุ อ่ ื นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้ คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ เข้ ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุ มคณะกรรมกำรครำว
ถัดไป เว้ นแต่วำระของกรรมกำรผู้นั ้นจะเหลือน้ อยกว่ำ 2 เดื อ น โดยบุค คลดั ง กล่ำ วจะอยู่ใ นต ำแหน่ ง
กรรมกำรได้ เพี ยงเท่ำ วำระที่ ยัง เหลื อ อยู่ข องกรรมกำรที่ ต นเข้ ำมำแทน โดยมติ ข องกรรมกำรต้ อง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่

3. หลักเกณฑ์และวิ ธีกำรที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งกรรมกำร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ ั ้งหมดเลือกตั ้งบุคคลเดี ยวหรื อหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพี ยงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้ รับคะแนนสูงสุดตำมลำดับลงมำ เป็นผู้ได้ รับเลือกเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ จะพึ ง
เลือกตั ้งในครั ้งนั ้น ในกรณี ที่บคุ คลซึ่งได้ รับกำรเลือกตั ้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมี ให้ ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติ ให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้ วยคะแนนเสี ยงไม่
น้ อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่ ง ของ
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
กำรสรรหำผู้บริ หำรระดับสูง
ดำเนิ นกำรตำมแผนสืบทอดตำแหน่งงำนของ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่ อมัน่ ใจได้ ว่ ำ บริ ษัท มี
ผู้บริ หำรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถเพี ยงพอต่อกำรปฏิบตั ิ หน้ ำที่ ดังนี ้
1. คณะกรรมกำรบริ ษัท กำหนดให้ มี แ ผนพั ฒนำศั กยภำพผู้บริ ห ำร เพื่ อ จั ด ท ำแผนสื บทอดต ำแหน่ ง ประกอบ ด้ วย
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
2. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน พิ จ ำรณำกำหนดควำมรู้ ควำมสำมำรถ ( Competency)
ประสบกำรณ์ ของแต่ละตำแหน่ง เพื่ อคัดเลือกผู้บริ หำรที่มีคุณสมบัติสอดคล้ องตำมที่กำหนด สำมำรถสื บทอดงำน
ของแต่ละตำแหน่งได้
3. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร ประเมินกำรปฏิบตั ิ งำนและควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้บริ ห ำรที่ มี คุ ณ สมบัติ สอดคล้ อ ง
เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องกำร เพื่ อจัดทำแผนกำรพัฒนำรำยบุคคลในกำรลด Competency Gap
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4. ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร จัดให้ มีกำรหมุนเวี ยนหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริ ห ำรที่ มี คุ ณ สมบัติ สอดคล้ อ ง และ
มอบหมำยให้ กรรมกำรผู้จัดกำรเข้ ำร่วมประชุมฝ่ ำยบริ หำร เพื่ อให้ มีควำมเข้ ำใจ ประสบกำรณ์ และควำมพร้ อมใน
กำรบริ หำรองค์ กรต่อไปในอนำคต
5. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ทบทวนและสรุ ปผลกำรจั ด ท ำแผนกำรสื บทอดต ำแหน่ ง งำนของ
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร และกรรมกำรผู้จัดกำร เป็นประจำและรำยงำนคณะกรรมกำรบริ ษัท ทรำบปี ละ 2 ครั ้ง
กรรมกำรที่มำจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่แต่ละกลุม่
กลุ่ม
ลาดั บ
ชื่อ - สกุ ล
1
นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร
2
นำยทวี ฉตั ร
จุฬำงกูร
1. จุ ฬางกูร
3
นำยวุฒิภมู ิ
จุฬำงกูร
4
นำยมำกำโต
เทรำอุรำ
2. Hi-Lex Corporation
5
นำยฮำจิ เมะ
คำโตะ
6
นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง
3. พั ฒนะเมลือง
7
นำยสันติ
พัฒนะเมลือง
9.3.2 กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ ทั ้งด้ ำนคุณสมบัติและกระบวนกำรสรรหำ บริ ษัท ด ำเนิ น กำรสรรหำ
ตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรข้ ำงต้ น โดยอ้ ำงอิงคุณสมบัติกรรมกำรอิสระจำกกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษัท
ควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจหรื อกำรให้ บริ กำรทำงวิ ชำชี พของกรรมกำรอิสระในรอบระยะเวลำบัญชี ที่ผำ่ นมำ
-ไม่มี9.4 การกากับดู แลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
-ไม่มี 9.5 การดู แลเรื่ องการใช้ ข้อมู ลภายใน
บริ ษัทกำหนดนโยบำยและจรรยำบรรณฯ ห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนที่รับทรำบข้ อมูลภำยในน ำข้ อมูลไป
ใช้ เพื่ อประโยชน์ สว่ นตนและผู้อื่น โดยสื่อสำรกำรใช้ ข้อมูลภำยในคู่ มื อ กำรกำกับดู แ ลกิ จ กำรให้ ผ้ ทู ี่ เ กี่ ยวข้ องรั บทรำบ
อย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่งคณะกรรมกำร คณะผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัท มีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิ อย่ำงเคร่งครั ด ในกรณี ที่ พ บ
เห็นกำรปฏิบตั ิ ที่ขัดต่อนโยบำยดังกล่ำวให้ รำยงำนผู้บงั คับบัญชำหรื อฝ่ ำยบริ หำรทรั พ ยำกรบุค คล หรื อ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทแล้ วแต่กรณี สรุปได้ ดังนี ้
 จรรยำบรรณว่ ำ ด้ วยกำรขั ด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ ระบุว่ ำ ห้ ำ มมิ ใ ห้ กรรมกำรและลูกจ้ ำงใช้ ข้ อมูลภำยในเพื่ อ
ผลประโยชน์ ตนเองและบุคคลภำยนอก ซึ่งข้ อมูลภำยในหมำยรวมถึง ข้ อมูลที่ ไม่ได้ มี กำรเปิ ด เผยสู่สำธำรณชน
ภำยใต้ กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้ องกำหนด
 จรรยำบรรณว่ำด้ วยกำรรักษำควำมลับและกำรใช้ ข้อมูลภำยใน ระบุว่ำห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริ ห ำร และพนั กงำน
ทุกคน หรื อบุคคลใดก็ตำมที่รับทรำบข้ อมูลภำยในอันเป็นสำระสำคัญและมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรั พ ย์ ซึ่ ง ข้ อมูล
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นั ้นยังไม่ได้ เปิ ดเผยในตลำดหลักทรัพย์ ภำยใต้ ของกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรั พ ย์ แ ละตลำดหลักทรั พ ย์ พ.ศ. 2535
และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้ องมำซื ้อขำยหลักทรัพย์กอ่ นเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรดูแลกำรใช้ ข้อมูลภำยใน อันเป็นส่วนสำคัญในกำรเสริ มสร้ ำงกำรกำกับดู แ ล
กิจกำรที่ดี ดังนั ้น บริ ษัทจึงกำหนดนโยบำยกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในขึ น้ เพื่ อ เป็ น กำรป้อ งกัน กำรน ำเอำข้ อมูล
ภำยในที่สำคัญของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ไปใช้ เพื่ อประโยชน์ ต่อ ตนเองหรื อ ผู้อื่ น โดยมี สำระสำคั ญ
ดังต่อไปนี ้
1. ข้ อมูลภำยในที่สำคัญของบริ ษัท คื อ ข้ อมูลที่มีควำมสำคั ญ และจู ง ใจให้ ผ้ ทู ี่ รับรู้ ข้ อมูลท ำกำรซื อ้ หรื อ ขำยหุ้น และ
ข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน รวมถึงข้ อมูลที่ บริ ษัท จั ด เก็บไว้ และยัง ไม่เ ปิ ด เผยต่ อ สำธำรณชนเป็ น กำร
ชั่วครำว
2. แนวทำงและมำตรกำรกำรดูแลกำรใช้ ข้อมูลภำยใน มีดังนี ้
2.1 ห้ ำมไม่ให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนั กงำนที่ เ กี่ ยวข้ องกับกำรจั ด ท ำงบกำรเงิ น เลขำนุกำรบริ ษัท เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรชุดย่อย หรื อบุคคลภำยนอกอื่น ๆ ที่ ได้ รั บกำรบอกกล่ำ วเกี่ ยวกับข้ อมูลภำยในที่ สำคั ญ เปิ ด เผย
ข้ อมูลที่สำคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแก่บคุ คลอื่น รวมทั ้งห้ ำมซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทในช่ ว ง 1 เดื อ น
ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิ นต่อสำธำรณชน และไม่ทำกำรซื ้อ ขำย โอน หรื อรับหลักทรั พ ย์ ข องบริ ษัท อัน เป็ น กำร
เอำเปรี ยบต่อบุคคลอื่นโดยใช้ ข้อมูลภำยในที่สำคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อ สำธำรณชน ไม่ว่ ำ กำรกระท ำดั ง กล่ำ วจะ
เป็นไปเพื่ อผลประโยชน์ ของตนเองหรื อผู้อื่น
2.2 กำหนดให้ กรรมกำร และผู้บริ หำร รวมถึงคู่สมรส และบุต รที่ ยัง ไม่บรรลุนิ ติ ภำวะ จั ด ท ำและส่ง รำยงำนกำรถื อ
ครองหลักทรัพย์ภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ รับกำรแต่งตั ้ง รวมทั ้งจัดทำและจัดส่งรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถื อ
ครองหลักทรัพย์ อันเนื่ องมำจำกกำรซื ้อ ขำย โอน หรื อรับหลักทรัพย์ของบริ ษัท ภำยใน 3 วั น ท ำกำร ตำมมำตรำ
59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรำยงำนกำรถื อ ครองหลักทรั พ ย์ ที่ อ อก
โดยบริ ษัทต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็นประจำทุกไตรมำส
2.3 กำหนดให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรแจ้ งต่อ คณะกรรมกำรเกี่ ยวกับกำรซื อ้ ขำย โอน หรื อ รั บหลักทรั พ ย์ ข องบริ ษัท
อย่ำงน้ อย 1 วันล่วงหน้ ำก่อนดำเนิ นกำรทุกครั ้ง
2.4 บริ ษัทกำหนดให้ พนักงำนทุกคนยึดมัน่ เกี่ยวกับกำรปกป้องรักษำควำมลับของข้ อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกิจกรรมต่ ำ งๆ
ในกำรดำเนิ นธุรกิจ และห้ ำมมิให้ แสวงหำผลประโยชน์ ใ ห้ ต นเองและผู้อื่ น โดยใช้ ข้ อมูลภำยในที่ สำคั ญ ที่ ยัง ไม่
เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน หรื อดำเนิ นกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ต่อบริ ษัท
นอกจำกนั ้นคณะกรรมกำรบริ ษัท กำหนดนโยบำยกำรรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสี ยของกรรมกำร ผู้บริ ห ำร และบุค คลที่ มี
ควำมเกี่ยวข้ อง โดยอ้ ำงอิงตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบัญ ญั ติ ห ลักทรั พ ย์ แ ละตลำดหลักทรั พ ย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 ที่แก้ ไขเพิ่ มเติ ม และคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ได้ ออกประกำศที่ ทจ. 2/2552 กำหนดให้ กรรมกำรและ
ผู้บริ หำร ต้ องรำยงำนให้ บริ ษัททรำบถึงกำรรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียของตนหรื อของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง ซึ่งเป็น ส่ว น
ได้ เสี ยที่ เ กี่ ยวกั บกำรบริ ห ำรจั ด กำรกิ จ กำรของบริ ษั ท โดยให้ มี ผลนั บตั ง้ แต่ วั น ที่ 1 กรกฎำคม 2552 เป็ น ต้ นไป
วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ บริ ษัทมีข้อมูลประกอบกำรดำเนิ นกำร ตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรที่ เ กี่ ยวโยงกัน ซึ่ ง เป็ น
รำยกำรที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และอำจนำไปสูก่ ำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ของบริ ษัท นอกจำกนี ้ กำร
ที่กรรมกำรและผู้บริ หำรต้ องปฏิบตั ิ หน้ ำที่ด้วยควำมระมัดระวังและซื่ อสัตย์สจุ ริ ต (Fiduciary duties) ซึ่งต้ องตัดสิน ใจโดย
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ไม่มีสว่ นได้ เสียไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อมในเรื่ องที่ตัดสินใจ ข้ อมูลในรำยงำนดังกล่ำ วจึ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำรติ ด ตำม
ดูแลให้ กำรทำหน้ ำที่ของกรรรมกำรและผู้บริ หำรเป็นไปตำมหลักกำรดังกล่ำว
ซึ่งกำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริ หำรและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง ดำเนิ นกำรรำยงำนกำรมีส่ว นได้ เสี ยตำมหลักเกณฑ์ แ ละ
วิ ธีกำรรำยงำน ดังต่อไปนี ้
1. รำยงำนครั ้งแรกภำยใน 15 วัน นับจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ อนุมตั ิ แบบรำยงำนฯ
2. แจ้ งกำรเปลี่ยนแปลงข้ อมูลทุกๆ ครั ้ง ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
3. เลขำนุกำรบริ ษัท รวบรวมข้ อมูลเพื่ อนำเสนอประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7 วั น
นับจำกวันที่ได้ รับรำยงำนฯ
ทั ้งนี ้สำมำรถขอรับแบบแจ้ งรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียของกรรมกำร ผู้บริ หำรและบุค คลที่ มี ค วำมเกี่ ยวข้ องได้ ที่ ฝ่ำยกำกับ
หลักทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลักทรั พ ย์ แ ละนั กลงทุน สัมพั น ธ์ หมำยเลขติ ด ต่ อ (038) 447 200 – 10 ต่ อ 401, 122
หรื อทำงอีเมล์ ir@thaisteelcable.com
ทั ้งนี ้รวมถึงกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่สำคัญต้ องได้ รับกำรพิ จำรณำและอนุมตั ิ จำกคณะกรรมกำรบริ ษัทด้ วย
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบั ญชี
1. ค่ าตอบแทนจากการสอบบั ญชี (Audit Fee)
รายการที่
1.
2.

ชื่อผู้สอบบั ญชี

ประเภทของงานตรวจสอบ

บจ. สำนักงำน อีวำย

ค่ าตอบแทนของงาน
ตรวจสอบ

ตรวจสอบบัญชี

1,180,000

ตรวจสอบ BOI

410,000

รวมค่ าตอบแทนของงานตรวจสอบ

1,590,000

2. ค่ าบริการอื่ น (Non-Audit Fee)

รายการ

ประเภทของงานบริการอื่ น
(non-audit service)

ผู้ให้ บริการ

1.

ค่ำบริ กำรทนำยควำมคดี BKF

บริ ษัท สำนักกฎหมำยโอภำส

2.

บริ กำรให้ คำปรึ กษำด้ ำน BOI

3.

บริ กำรให้ คำปรึ กษำคดี Outer

ค่ าตอบแทน
ของงานบริการอื่ น
ส่ วนที่ จ่ายไป
ส่ วนที่ จะ
ในระหว่ างปี
ต้ องจ่ าย
บั ญชี
ในอนาคต
28,367.00

-

บจก. เดี ยบอน พี ซี

556,701.03

-

นำยนิ ติพัฒน์ เสถียรไพศำล

763,140.00

-
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รายการ

ประเภทของงานบริการอื่ น
(non-audit service)

ผู้ให้ บริการ

ค่ าตอบแทน
ของงานบริการอื่ น
ส่ วนที่ จ่ายไป
ส่ วนที่ จะ
ในระหว่ างปี
ต้ องจ่ าย
บั ญชี
ในอนาคต

4.

บริ กำรให้ คำปรึ กษำด้ ำน BOI

บริ ษัท บำงกอก เมเนจเม้ นท์ / ชื่ อเดิ ม
บจก. บำงกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล

111,975.00

-

5.

บริ กำรให้ คำปรึ กษำและพยำนคดี Outer

นำยพิ ทกั ษ์ สำรำญสุข

120,000.00

-

6.

IT Consultant Service

บจก. คลำวด์คูลสั (ประเทศไทย)

375,000.00

-

7.

Our fees for filing THREE trademark TNEX

บริ ษัท อนันต์ ดำ อินเทลเลคชวล

53,596.76

-

8.

บริ กำรให้ คำปรึ กษำกฏหมำยศุลกำกร

ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ วี เอ็มเอส

120,000.00

-

รวมค่ าตอบแทนสาหรั บงานบริการอื่น (non-audit fee)

ข้ อ
1

2

3

4

2,128,779.79

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดู แลกิจ การที่ ดีในเรื่ องอื่ นๆ
9.7.1 เรื่ องที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิ ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี ้
เรื่ อง
แนวทำงกำรดำเนิ นกำร
หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร”
คณะกรรมกำรควรประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำ
กึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั ้งหมด ในกรณี ที่ประธำน
คณะกรรมกำรไม่เป็นกรรมกำรอิ สระ
หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร”
คณะกรรมกำรควรกำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่งของ
ไม่สำมำรถปฏิบตั ิ ได้
กรรมกำรไว้ อย่ำงชัดเจน โดยระบุไว้ ในนโยบำยกำรกำกับ
เนื่ องจำกไม่สอดคล้ องและไม่เหมำะสมกับ
ดูแลกิจกำร
กำรปฏิ บตั ิ งำนจริ ง
หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร”
คณะกรรมกำรควรกำหนดให้ กรรมกำรอิสระมีวำระกำร
ดำรงตำแหน่งต่อเนื่ องไม่เกิน 9 ปี นับจำกวันที่ได้ รับ
แต่งตั ้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระครั ้งแรก
หมวด 5 “ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร”
คณะกรรมกำรควรเลือกกรรมกำรอิสระดำรงตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

9.7.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ งำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนดให้ มีกำรประเมิน ผลกำรปฏิ บตั ิ งำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด อย่ำง
น้ อยปี ละ 1 ครั ้ง ในเดื อนกันยำยน มีกระบวนกำรดังนี ้
1. คณะกรรมกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำร ทบทวนแบบประเมิ น ผลฯ ให้ มี ค วำมถูกต้ อง ครบถ้ ว น และเป็ น ไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
2. คณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย ดำเนิ นกำรจัดทำแบบประเมินฯ และนำส่งเลขำนุกำรคณะฯ
3. เลขำนุกำรบริ ษัท รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
4. คณะกรรมกำรบริ ษัท พิ จำรณำดำเนิ นกำรปรับปรุงกำรปฏิบตั ิ งำนให้ มีประสิทธิ ภำพมำกยิ่งขึ ้น
โดยเกณฑ์และผลประเมิน ประจำปี 2562 เป็นดังนี ้
คณะกรรมกำรบริ ษัท
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ งำน (รำยคณะและรำยบุคคล) อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง เพื่ อให้ คณะกรรมกำร
พิ จำรณำผลงำนและดำเนิ นกำรปรับปรุงให้ มี ประสิทธิ ภำพมำกยิ่งขึ ้น

หมวด
ที่
1
2
3
4
5
6

หั วข้ อการประเมิน
โครงสร้ ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
กำรประชุมคณะกรรมกำร
กำรทำหน้ ำที่ของกรรมกำร
ควำมสัมพันธ์ กบั ฝ่ ำยจัดกำร
กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริ หำร
รวม

รายคณะ
จานวน
คะแนน
ข้ อ
มาตรฐาน
(ร้ อยละ)
11
75
12
75
9
75
7
75
5
75
6
75
50
75

รายบุ คคล
จานวน
คะแนน
ข้ อ
มาตรฐาน
(ร้ อยละ)
2
75
5
75
4
75
11
75

ช่วงระดับคะแนน :
ช่ วงคะแนน (ร้ อยละ)
ความหมาย
100
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ดี เยี่ยม”
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ดี ”
75 ≥ X < 100
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “พอสมควร”
50 ≥ X < 75
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “เล็กน้ อย”
25 ≥ X < 50
< 25
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ไม่มีกำรดำเนิ นกำร”
หมำยเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ ้น อ้ ำงอิงจำกแบบประเมินฯ ของฝ่ ำยพัฒนำธรรมำภิบำลเพื่ อตลำดทุน ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภำพันธ์ 2558
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ซึ่งผลประเมินกำรปฏิ บตั ิ งำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท ประจำปี 2562 สรุปได้ ดังนี ้
รายคณะ
รายบุ คคล

77.82%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี "

89.26%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี "

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ งำน (รำยคณะและรำยบุคคล) อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง เพื่ อให้ คณะกรรมกำร
พิ จำรณำผลงำนและปรับปรุงต่อไป
ส่ วนที่
หั วข้ อการประเมิน
วัตถุประสงค์
จานวนข้ อ
1 กำรท ำหน้ ำที่ โ ดยรวมของ 1. เพื่ อเป็นแนวทำงกำรพิ จำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ ำงและ
21
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
องค์ ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ ำ มี ลั ก ษณะ
สนับสนุนกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิ ภำพหรื อไม่
2. เพื่ อพิ จำรณำสภำพแวดล้ อมทัว่ ไปว่ำเอื ้อต่อกำรทำหน้ ำที่หรื อไม่
2 กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่เฉพำะด้ ำน 1. เพื่ อ เ ป็ น แ น ว ท ำ งกำ รพิ จ ำ รณ ำ กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ข อ ง
73
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ ำ ในรอบปี ที่ ผ่ำ นมำได้ ปฏิ บัติ ห น้ ำที่
ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้ วนหรื อไม่
รวม
94

ส่วน
ที่

1

2

ซึ่งผลประเมินกำรปฏิ บตั ิ งำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจำปี 2562 สรุปได้ ดังนี ้
จานวนข้ อ (ผลประเมิน) ส่ วนที่ จานวนข้ อ (ผลประเมิน) ส่ วนที่
1
2
ใน
ไม่
ระหว่ำง
หัวข้ อกำรประเมิน
เพี ยง
ทำ
ไม่ ไม่ได้
ใช่
ไม่ใช่
เพี ยง
ปี ไม่มี
พอ
แล้ ว แน่ใจ ทำ
พอ
กรณี
ดังกล่ำว
กำรทำหน้ ำที่โดยรวมของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

10

1*

10

รวม

10

1

10

* ข้ อ 9 ยังไม่มีกำหนดระยะ
เวลำนำนสุดที่ AC จะอยูใ่ น
วำระอย่ำงต่อเนื่ อง

-

กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่เฉพำะด้ ำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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หมำยเหตุ

65

-

1**

7

65

-

1

7

**ข้ อ 2.10 จัดให้ มีกำร
ประเมินคุณภำพงำน
ตรวจสอบฯ โดยผู้ประเมิน
อิสระภำยนอกทุกๆ 5 ปี

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

หมวด
1
2

3
4
5
6

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ งำน (รำยคณะและรำยบุคคล) อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง เพื่ อให้ คณะกรรมกำร
พิ จำรณำผลงำนและปรับปรุงต่อไป
รายคณะ
รายบุ คคล
คะแนน
คะแนน
หั วข้ อการประเมิน
จานวน
จานวน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ข้ อ
ข้ อ
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
โครงสร้ ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
4
75
3
75
บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
 ด้ ำนกำรสรรหำ
2
75
2
75
 ด้ ำนกำหนดค่ำตอบแทน
3
75
3
75
กำรประชุมคณะกรรมกำร
5
75
5
75
กำรทำหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร
4
75
4
75
ควำมสัมพันธ์ กบั ฝ่ ำยจัดกำร
3
75
3
75
กำรพัฒนำตนเองของคณะกรรมกำร
5
75
5
75
รวม
26
75
25
75
ช่วงระดับคะแนน :
ช่ วงคะแนน (ร้ อยละ)
ความหมาย
100
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ดี เยี่ยม”
75 - 99
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ดี ”
50 - 74
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “พอสมควร”
25 - 49
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “เล็กน้ อย”
ต่ ำกว่ำ 25
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ไม่มีกำรดำเนิ นกำร”
หมำยเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ ้น อ้ ำงอิงจำกแบบประเมินฯ ของฝ่ ำยพัฒนำธรรมำภิบำลเพื่ อตลำดทุน ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภำพันธ์ 2558
ซึ่งผลประเมินกำรปฏิ บตั ิ งำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประจำปี 2562 สรุปได้ ดังนี ้
รายคณะ
รายบุ คคล

99.52%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี "

99.50%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี "
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ งำน (รำยคณะและรำยบุคคล) อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง เพื่ อให้ คณะกรรมกำร
พิ จำรณำผลงำนและปรับปรุงต่อไป
รายคณะ
รายบุ คคล
หมวด
จานวน
คะแนน
จานวน
คะแนน
หั วข้ อการประเมิน
ที่
ข้ อ
มาตรฐาน
ข้ อ
มาตรฐาน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
1
โครงสร้ ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
5
75
2
75
2
บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
4
75
5
75
คณะกรรมกำร
3
กำรประชุมคณะกรรมกำร
6
75
4
75
รวม
15
75
11
75
ช่วงระดับคะแนน :
ช่ วงคะแนน (ร้ อยละ)
ความหมาย
100
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ดี เยี่ยม”
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ดี ”
75 ≥ X < 100
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “พอสมควร”
50 ≥ X < 75
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “เล็กน้ อย”
25 ≥ X < 50
< 25
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ไม่มีกำรดำเนิ นกำร”
หมำยเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ ้น อ้ ำงอิงจำกแบบประเมินฯ ของฝ่ ำยพัฒนำธรรมำภิบำลเพื่ อตลำดทุน ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภำพันธ์ 2558
ซึ่งผลประเมินกำรปฏิ บตั ิ งำนของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ประจำปี 2562 สรุปได้ ดังนี ้
รายคณะ
รายบุ คคล

79.17%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี "

83.52%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี "
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คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ งำน (รำยคณะและรำยบุคคล) อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง เพื่ อให้ คณะกรรมกำร
พิ จำรณำผลงำนและปรับปรุงต่อไป
รายคณะ
รายบุ คคล
หมวด
จานวน
คะแนน
จานวน คะแนนมาตรฐาน
หั วข้ อการประเมิน
ที่
ข้ อ
มาตรฐาน
ข้ อ
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
1 โครงสร้ ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2
75
1
75
2 บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
5
75
4
75
คณะกรรมกำร
3 กำรประชุมคณะกรรมกำร
5
75
4
75
รวม
12
75
9
75
ช่วงระดับคะแนน :
ช่ วงคะแนน (ร้ อยละ)
ความหมาย
100
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ดี เยี่ยม”
75 ≥ X < 100
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ดี ”
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “พอสมควร”
50 ≥ X < 75
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “เล็กน้ อย”
25 ≥ X < 50
< 25
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรอยูใ่ นระดับ “ไม่มีกำรดำเนิ นกำร”
หมำยเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ ้น อ้ ำงอิงจำกแบบประเมินฯ ของฝ่ ำยพัฒนำธรรมำภิบำลเพื่ อตลำดทุน ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภำพันธ์ 2558
ซึ่งผลประเมินกำรปฏิ บตั ิ งำนของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ประจำปี 2562 สรุปได้ ดังนี ้
รายคณะ
รายบุ คคล

98.96%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี "

97.69%
อยูใ่ นเกณฑ์ "ดี "
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9.7.3 กำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิ งำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรประเมินผลกำรปฏิ บตั ิ งำนของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร (CEO) อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง เพื่ อ
ปรับปรุง ประสิทธิ ภำพในกำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่อย่ำงต่อเนื่ อง
ผลคะแนน
คะแนนเต็ม
ประจาปี
หั วข้ อ
หั วข้ อการประเมิน
(ร้ อยละ)
2562
(ร้ อยละ)
10
9.70
1 ควำมเป็นผู้นำ
10
9.55
2 กำรกำหนดกลยุทธ์
10
9.85
3 กำรปฏิ บตั ิ ตำมกลยุทธ์
10
9.62
4 กำรวำงแผนและผลปฏิบตั ิ ทำงกำรเงิ น
10
9.92
5 ควำมสัมพันธ์ กบั คณะกรรมกำร
10
9.77
6 ควำมสัมพันธ์ กบั ภำยนอก
10
9.85
7 กำรบริ หำรงำนและควำมสัมพันธ์ กบั บุคลำกร
10
9.62
8 กำรสืบทอดตำแหน่ง
10
9.70
9 ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริ กำร
10
9.92
10 คุณลักษณะส่วนตัว
รวม
100
97.50
ช่วงระดับคะแนน :
ช่ วงคะแนน (ร้ อยละ)
ความหมาย
90 - 100
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร อยูใ่ นระดับ “ยอดเยี่ยม”
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร อยูใ่ นระดับ “ดี เยี่ยม”
80 ≥ X < 90
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร อยูใ่ นระดับ “ดี ”
70 ≥ X < 80
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร อยูใ่ นระดับ “พอสมควร”
60 ≥ X < 70
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร อยูใ่ นระดับ “ผ่ำน”
50 ≥ X < 60
< 50
กำรปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ของประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร อยูใ่ นระดับ “ต้ องดำเนิ นกำรปรับปรุง”
9.7.4

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริ หำร
กรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรปฐมนิ เทศและกำรอบรมให้ กับกรรมกำร โดยมี น โยบำยสรุ ปได้
ดังนี ้
1. กำหนดให้ มีกำรปฐมนิ เทศกรรมกำรใหม่ทกุ ครั ้ง โดยมอบหมำยให้ เลขำนุกำรบริ ษัท นำเสนอเอกสำรและข้ อมูลที่
เป็นประโยชน์ ต่อกำรปฏิบตั ิ หน้ ำที่ของกรรมกำรใหม่ ได้ แก่ คู่มือกรรมกำรบริ ษัท จดทะเบี ยน คู่ มื อ หลัก กำรกำกับ
ดูแลกิจกำร (ซึ่งประกอบด้ วยจรรยำบรรณของบริ ษัท) ข้ อบังคับบริ ษัท โครงสร้ ำงทุน โครงสร้ ำงผู้ถือ หุ้น ผลกำร
ดำเนิ นงำน กฎหมำย ข้ อพึงปฏิบตั ิ ที่ดี กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง และหลักสูตรกำรอบรมกรรมกำร รวมทั ้งข้ อมูล
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อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษัท ทั ้งนี ้เพื่ อเสริ มสร้ ำงควำมรู้ควำมเข้ ำใจในธุรกิจและกำรดำเนิ น งำน
ด้ ำนต่ำงๆ ของบริ ษัทให้ แก่กรรมกำรที่เข้ ำรับตำแหน่งในบริ ษัทเป็นครั ้งแรก
2. มอบหมำยให้ บริ ษัทอำนวยควำมสะดวกให้ แก่กรรมกำรใหม่ในกำรเข้ ำเยี่ยมชมกิจ กำร เพื่ อ ให้ เ ข้ ำใจกำรด ำเนิ น
ธุรกิจของบริ ษัทได้ ดียิ่งขึ ้น
3. ส่งเสริ มให้ กรรมกำรได้ เข้ ำรับกำรฝึ กอบรมในหัวข้ อหรื อหลักสูตรที่จะเพิ่ มพู น ควำมเข้ ำใจในบทบำท หน้ ำที่ แ ละ
ภำรกิจ ภำยใต้ แผนงำนกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี อ ย่ำ งสม่ ำ เสมอ โดยกรรมกำรสำมำรถเข้ ำรั บกำรอบรมที่
สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD) หรื อ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ยวข้ อง โดยบริ ษัท เป็ น ผู้ด ำเนิ น กำรและ
รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยทั ้งหมด เพื่ อให้ มีกำรปรับปรุงและกำรปฏิบตั ิ หน้ ำที่อย่ำงต่อเนื่ อง
และเพื่ อให้ กรรมกำรทุกท่ำนมีศักยภำพสำมำรถขับเคลื่อนบริ ษัท ให้ เ ป็ น ไปตำมวิ สัยทัศ น์ และภำรกิ จ ของบริ ษัท ที่
กำหนดไว้ ได้ นั ้น คณะกรรมกำรบริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ มให้ กรรมกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่ อ ง ทั ้ง
ในแง่กำรกำกับดูแลกิจกำร ภำวะอุตสำหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่ อ ช่ ว ยสนั บสนุน กำร
ปฏิบตั ิ หน้ ำที่อย่ำงมีประสิทธิ ภำพของกรรมกำร ทั ้งนี ก้ รรมกำรบริ ษัท ต้ องเข้ ำรั บกำรอบรมในหลักสูต รที่ เกี่ ยวข้ อง
อย่ำงน้ อย 1 ท่ำนต่อปี
ผู้บริ หำร
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรตำมปรัชญำ “คนและองค์ กรที่เติ บโตไปพร้ อมกัน” ซึ่งแสดงให้ เ ห็น ได้ ว่ ำ
บริ ษัทมีควำมตั ้งใจที่จะพัฒนำทรัพยำกรบุค คลให้ เติ บโต และขับเคลื่อนองค์ กรให้ บรรลุเ ป้ำ หมำยทำงธุ รกิ จ ดั ง นั น้
บุคลำกรทุกคนจะได้ รับกำรพัฒนำตำมสำยอำชี พของตนเอง เพื่ อให้ สำมำรถเจริ ญ เติ บโตไปพร้ อมกับองค์ กรอย่ำ ง
ยัง่ ยืน
โดยผู้บริ หำรจะได้ รับกำรพัฒนำกำรอบรมตำมสำยอำชี พ (Training Road map) อย่ำงต่อเนื่ องทุกปี
9.7.5 กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรบริ ษัทจัดให้ มีกำรประชุมอย่ำงน้ อย 6 ครั ้งต่อปี โดยกำหนดตำรำงกำรประชุมไว้ เป็นกำรล่วงหน้ ำตลอด
ทั ้งปี และแจ้ งให้ คณะกรรมกำรแต่ละท่ำนทรำบ อำจมีกำรประชุมพิ เศษตำมควำมเหมำะสม โดยกำหนดวำระกำร
ประชุม แจ้ งให้ สมำชิ กทรำบล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วันทำกำรก่อนถึงวันประชุม และให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเพี ยงพอ
ทั ้งนี ้ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ต้ องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั ้งหมดจึ ง
จะครบเป็นองค์ ประชุม และให้ ประธำนกรรมกำรทำหน้ ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำร ในกรณี ที่ ประธำน
กรรมกำรไม่อ ยู่ใ นที่ ประชุ มหรื อ ไม่สำมำรถปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ได้ ในกรณี มี รองประธำนกรรมกำรอยู่ ให้ รองประธำน
กรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม แต่หำกไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรื อมีแ ต่ ไม่อ ยู่ใ นที่ ประชุ มนั น้ หรื อ ไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิ หน้ ำที่ได้ ให้ กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนที่ประชุม
และจำนวนองค์ ประชุมขั ้นต่ ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติ ในที่ประชุ ม ต้ องมี กรรมกำรอยู่ไม่น้ อยกว่ ำ 2 ใน 3
ของจำนวนกรรมกำรทั ้งหมด
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กำรวิ นิจฉัยชี ้ขำดของที่ประชุมคณะกรรมกำรให้ ถือเสียงข้ ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน
เว้ นแต่กรรมกำรซึ่งมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดเรื่ อ งหนึ่ ง ไม่มี สิท ธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ อ งนั น้ และถ้ ำ คะแนนเสี ยง
เท่ำกัน ให้ ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่ อเป็นเสียงชี ้ขำด
9.7.6 วำระกำรดำรงตำแหน่ง
วำระกำรดำรงตำแหน่ง ของกรรมกำรบริ ษัท ให้ เ ป็ น ไปตำมพระรำชบัญ ญั ติ บริ ษัท มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท กล่ำวคื อ ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมกำรบริ ษัท ต้ องหมุน เวี ยนออกจำกต ำแหน่ ง เป็ น
จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรบริ ษัททั ้งหมด โดยให้ กรรมกำรที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สดุ เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ ง
ก่อน ถ้ ำจำนวนกรรมกำรที่จะออกไม่อำจแบ่งให้ ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ เคี ยงที่สดุ กับส่ว น 1 ใน 3
และกรรมกำรซึ่งพ้ นจำกตำแหน่งแล้ วอำจได้ รับเลือกเข้ ำรับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมำะสม ให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และน ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อพิ จำรณำอนุมตั ิ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ก ำหนดให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำ ตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร มี ว ำระกำรด ำรงต ำแหน่ ง ครำวละ 3 ปี และ
อำจได้ รับกำรแต่งตั ้งกลับเข้ ำมำดำรงตำแหน่งต่อไปได้ อีกตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นว่ำเหมำะสม
คณะกรรมกำรบริ ษัทจะพ้ นจำกตำแหน่งเมื่อ
1. เสียชี วิต
2. ลำออก
3. ขำดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยว่ำด้ วยบริ ษัทมหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ ำ ด้ วยหลักทรั พ ย์
และตลำดหลักทรัพย์
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ให้ ออกตำมข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อที่ 21
5. ศำลมีคำสัง่ ให้ ออก
9.7.7 กำรพบปะนักวิ เครำะห์
– ไม่มี –

10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
10.1 นโยบายความรั บผิดชอบต่ อสังคมอย่ างยั่งยืน
บริ ษัทยึดมัน่ ในกำรดำเนิ นธุรกิจภำยใต้ จริ ยธรรมทำงธุรกิ จ และหลักกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ควบคู่ ไปกับกำรดู แ ล
รักษำสิ่งแวดล้ อมและสังคมอย่ำงต่อเนื่ อง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนทำกิจกรรมต่ำงๆ เพื่ อ
มีสว่ นในกำรดูแลสิ่งแวดล้ อม กำรสร้ ำงควำมเป็นอยูท่ ี่ดีของคนในสังคมและชุมชนเพื่ อ น ำไปสู่กำรพั ฒนำธุ รกิ จ อย่ำ ง
ยัง่ ยืนโดยมีนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดังนี ้
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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บริ ษัทดำเนิ นธุรกิจอย่ำงถูกต้ อง ตำมกฎหมำย ข้ อบัง คั บและระเบี ยบที่ เ กี่ ยวข้ อง เปิ ด เผยข้ อมูลที่ สำคั ญ โปร่ ง ใส
สำมำรถตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุ รกิ จ และหลักปรั ช ญำของบริ ษัท
โดยคำนึงถึงประโยชน์ ที่จะเกิดขึ ้นต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
กำรประกอบกิจกำรด้ วยควำมเป็นธรรม
บริ ษัทส่งเสริ มกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำอย่ำงเสรี ดำเนิ นกำรแข่งขันธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม หลีกเลี่ ยงกำรด ำเนิ น กำรที่ อ ำจ
ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึง กำรส่ง เสริ มควำมรั บผิ ด ชอบต่ อ
สังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั ้นตอน
กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทต่อต้ ำนกำรทุจริ ต คอร์ รัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยต่อกำรคอร์ รัปชั่นของบริ ษัทอย่ำ งเคร่ ง ครั ด
และเข้ ำร่ ว มเป็ น สมำชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำนทุจ ริ ต (Collective Action Coalition
Against Corruption หรื อ CAC)
กำรเคำรพสิทธิ มนุษยชน
บริ ษัทสนับสนุนกำรปฏิบตั ิ ตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้ วยสิทธิ มนุษยชน" และมำตรฐำนสำกลด้ ำนสิ ท ธิ มนุษยชนอื่ น ๆ
นอกจำกนี ้ยังมีกำรตรวจสอบประเด็นด้ ำนสิทธิ มนุษยชนในกำรพิ จำรณำดูแลพนักงำน ปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยกำรละเมิ ด
สิทธิ มนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิ มนุษยชน
กำรปฏิบตั ิ ต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บริ ษัทจะปฏิบตั ิ ต่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม จัดให้ มีสวัสดิ กำร ควำมปลอดภัยและอำชี วอนำ
มัย อีกทั ้งสนับสนุนควำมคิ ดในกำรส่งเสริ มสิทธิ แรงงำน และสวัสดิ ภำพทำงสัง คมของผู้ ใช้ แรงงำน ตลอดจนปฏิ บัติ
ตำมกฎหมำยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับกำรรับสมัครและจ้ ำงงำนทุกประกำรอย่ำงเคร่งครัด
ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
บริ ษัทมุง่ พัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่กอ่ ให้ เกิดอันตรำยต่อผู้บริ โภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ภำยใต้ เงื่ อนไขที่ เ ป็ น
ธรรมและให้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่ำงถูกต้ อง เพี ยงพอ ไม่เ กิ น ควำมเป็ น จริ ง รั กษำควำมลับของลูกค้ ำไม่น ำไปใช้ เพื่ อ
ประโยชน์ ในทำงมิชอบ
กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม
บริ ษัทถือเป็นภำระหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่สำคัญในกำรสนับสนุนให้ มีกำรจั ด กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ สัง คม
สิ่งแวดล้ อมและพัฒนำชุมชน เพื่ อเสริ มสร้ ำงคุณภำพชี วิตที่ดีในสังคมไทยในด้ ำนต่ำงๆ อย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เป็ น กำร
ตอบแทนและคื นกำไรสูส่ งั คม
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักและให้ ควำมสำคัญ โดยมีกระบวนกำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ยงและผลกระทบด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อ ม ควำม
ปลอดภั ยและอำชี ว อนำมั ยในกระบวนกำรธุ รกิ จ รวมถึง สนั บสนุน ให้ มี ก ำรใช้ ทรั พ ยำกรอย่ำ งประหยั ด และมี
ประสิทธิ ภำพ
นวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรม
บริ ษัทสนับสนุนกำรสร้ ำงสรรค์ กำรพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ ำงควำมสมดุลของกำรดำเนิ น ธุ รกิ จ กับสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้
ธุรกิจเติ บโตอย่ำงยัง่ ยืน
ทั ้งนี ้ บริ ษัทได้ สง่ เสริ มให้ คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำนรับทรำบ และปฏิ บัติ ต ำมนโยบำยดั ง กล่ำ วข้ ำงต้ น เพื่ อ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และมีสว่ นร่วมในควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงยัง่ ยืนต่อไป
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10.1.1 ภำรกิจ ปรัชญำ คุณค่ำ
ภารกิจของบริษัท "ด้ านองค์ กร - มุ่งสู่ความเป็ นองค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ " ซึ่งมุง่ มัน่ และส่งเสริ มให้ บคุ ลำกรของ
บริ ษัท ได้ มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่ องทั ้งควำมสำมำรถในกำรปฏิ บตั ิ งำนและกำรดำเนิ นชีวิตประจำวัน เป็นไป
ตำมปรัชญำของบริ ษัทและรู้จักคุ ณค่ าของคน สังคม สิ่งแวดล้ อม จริยธรรม ความรู้ และคุ ณภาพ เพื่ อใช้ เป็น
แนวคิ ดและแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
ปรั ชญา
สร้ างสมดุ ลระหว่ างการทางานและชีวติ
สร้ างมูลค่ าสู งสุดให้ กับผู้ที่เกี่ยวข้ องทั้ งหมด
คนและองค์ กรที่ เติบโตไปพร้ อมกัน
ก้ าวไปข้ างหน้ าอย่ างไม่ หยุดยั้ง
ร่ วมสร้ า งสรรค์ สังคมที่ ดี
10.1.2 กรอบแนวทำงกำรปฏิ บตั ิ และควำมก้ ำวหน้ ำในกำรดำเนิ นงำนปี 2562
ลาดั บ
แนวทางปฏิบัติ
การดาเนินงานปี 2562
1 บริ ษั ท จะปรั บ ปรุ ง ระบบกำรจั ด กำร 1. โครงกำรลดอุ ณ หภู มิ ค วำมร้ อนภำยในโรงงำนเพื่ อคุ ณ ภำพชี วิ ตที่ ดี ตลอดจน
สิ่งแวดล้ อมอย่ำงจริ งจังและต่อเนื่ อง
สภำพแวดล้ อมและสุ ข อนำมั ย ของพนั ก งำน ทั ง้ ยั ง เ น้ น ด้ ำ น กำ รประ ห ยั ด
พลั ง งำนและลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในระยะยำวของบริ ษั ท
2. โ ค รง กำ รลด กำ รใ ช้ LPG เ พื ่ อ ลด กำ รใ ช้ ใ น กระ บว น กำ รห ลอ ม ละ ลำ ย
สำหรั บ เครื่ องจั ก รที่ ใ ช้ LPG 100% ทั ง้ นี ย้ ั ง เน้ นกำรประหยั ด พลั ง งำนและ
ลดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย รวมไปถึ ง กำรลดกำรปล่ อ ยก๊ ำซเรื อนกระจกในระยะยำวของ
บริ ษั ท อี ก ด้ วย
3. โครงกำร Inverter Air Condition เพื่ อลดค่ ำ ไฟฟ้ ำ และค่ ำ บำรุ ง รั ก ษำ รวม
ทั ง้ ยั ง เป็ น กำรตอบสนอง เพื่ อนำเทคโนโลยี ใ หม่ ม ำเพิ่ มประสิ ท ธิ ภำพกำรทำ
ควำมเย็ น ป้ อ งกั น ผลกระทบด้ ำนสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม โ ด ยเ ปลี ่ ย น จ ำ ก R22 เ ป็ น
R410 ซึ่ ง ไม่ ทำลำยชั น้ บรรยำกำศโอโซน
4. โครงกำร Solar Roof Top เป็ น โครงกำรที่ ล ดกำรใช้ พลั ง งำนไฟฟ้ ำ และเน้ น
กำรนำพลั ง งำนทดแทนที่ ยั่ ง ยื น อ ย่ ำ ง พ ลั ง ง ำ น แ สง อ ำ ทิ ต ย์ ม ำ ใ ช้ ภำ ยใ น
บริ ษั ท อี ก ทั ง้ ยั ง เ ป็ น พ ลั ง ง ำ น สะ อ ำ ด สำ ม ำ รถส ร้ ำ ง ก ระ แ สไ ฟ ฟ้ ำ โ ด ย
โรงไฟฟ้ ำ โซล่ ำ ฟำร์ ม ที่ ไ ม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภำพภู มิ อ ำกำศโลกและช่ ว ยลด
กำรปล่ อ ยก๊ ำซคำร์ บอนไดออกไซด์
5. โครงกำรรณรงค์ และให้ ค วำมรู้ ด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อมใหม่ ๆ อย่ ำ งต่ อ เนื่ องเป็ น เพื่ อ
เพิ่ มควำมตระหนั ก ด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อมให้ กั บ พนั ก งำนมำกขึ น้ เช่ น ห ำ กแ ยก
ขยะคุ ณ จะได้ อะไร, วิ ธี ลดโลกร้ อนด้ วยกำรประหยั ด น ้ำและพลั ง งำ น , GO
GREEN, ต้ นเหตุ ป ล่ อ ยก๊ ำซเรื อนกระจกในไทย, องค์ ประกอบ “ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สี
เ ขี ยว ” ห รื อ Green Product, 9 อั น ดั บ ข ยะ ย่ อ ยสลำ ยยำ ก , SMART
CITY, สำรพั ด วิ ธี ประหยั ด ไฟ ลดกำรใช้ พลั ง ง ำ น ใ น บ้ ำ น , กำ รต ลำ ด เ พื ่ อ
สิ่ ง แวดล้ อม (Green Marketing), ภำรกิ จ ใช้ ทิ ช ชู่ 3 แผ่ น ช่ ว ยโลกได้ , ใ ช้
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ลาดั บ

แนวทางปฏิบัติ

การดาเนินงานปี 2562
กระดำษครบ 2 หน้ ำ, พลั ง ของคุ ณ ช่ ว ยพยุ ง โลกของเรำ เป็ น ต้ น
6. TSC Green Industry : กระทรวงอุ ต สำหกรรมได้ ใ ห้ กำ รรั บ รอ ง กำ รเ ป็ น
อุ ต สำหกรรมสี เ ขี ยว ในระดั บ 4 ของบริ ษั ท เป็ น ที่ เ รี ยบร้ อยแล้ วในปั จ จุ บั น
7. Carbon Footprint Organization: บ ริ ษั ท ส ่ ง เ ส ริ ม มุ ่ ง มั ่ น แ ล ะ ใ ห้
ค ว ำ ม สำ คั ญ กั บ ภำ ว ะ โ ลกร้ อ น ซึ ่ ง ค ำ ร์ บอ น ฟุ ต พ ริ น้ ท์ ข อ ง อ ง ค์ กร เ ป็ น
เครื่ องมื อ ที่ ทำให้ องค์ ก รในภำคอุ ต สำหกรรม สำมำรถวั ด ปริ มำณก๊ ำซเรื อน
กระจกที่ เ กิ ด จำกกิ จ กรรมในรู ป แบบของคำร์ บอ น ได อ อ กไซ ด์ ที ่ เ ที ย บเ ท่ ำ
แล้ วนำผลที่ ไ ด้ ไปใช้ กำหนดแนวทำงกำรบริ หำรจั ด กำร และดำเนิ นกิ จ กรรม
เ พื ่ อ ล ด กำ ร ใ ช้ พ ลั ง ง ำ น แ ละ ล ด กำ รปล่ อ ยก๊ ำ ซ เ รื อ น กระ จ กได้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิ ท ธิ ภำพ ดั ง นั น้ ทำงหน่ ว ยงำนภำครั ฐ จึ ง ได้ สนั บ สนุ น ให้ ดำเนิ นกำรด้ ำน
คำร์ บอนฟุ ต พริ น้ ท์ ข ององค์ กรตำมแนวทำงที่ อบก. พั ฒ นำขึ น้ เพื่ อรองรั บ
สนั บ สนุ น กำรจั ด ทำเพื่ อให้ เกิ ด กำรปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบกำรบริ โภคพลั ง ง ำ น
ในภำคกำรผลิ ต ไปสู่ ค วำมยั่ ง ยื น และส่ ง ผลกระทบในเชิ งบวก และยั ง แสดง
ให้ เห็ น ว่ ำ
(1) บริ ษั ท มี ก ำรคำนวณคำร์ บอนฟุ ต พริ นท์ อ ย่ ำ งถู ก ต้ องตำมมำตรฐำนโลก
(2) บริ ษั ท ได้ รั บ ใ บประ กำ ศ เ กี ย รติ คุ ณ จ ำ ก TGO ใ น ฐ ำ น ะ ที ่ บ ริ ษั ท ร่ ว ม
โครงกำรฯ
(3) บริ ษั ท มี กิ จ กรรมรณรงค์ ลดกำรปลดปล่ อ ยก๊ ำซเรื อนกระจกซึ่ ง เ ป็ น ส่ ว น
สำคั ญ ของกำรลดโลกร้ อนอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภำพ
(4) บ ริ ษั ท ปฏิ บ ั ต ิ ต ำ ม ห ลั ก ม ำ ต รฐ ำ น ส ำ ก ล แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม น โ ยบ ำ ย
สิ่ ง แวดล้ อมที่ กำหนดไว้ เป็ น อย่ ำ งดี
8. TSC CO2 Reduction : บริ ษั ท มี ส ่ ว น ร่ ว ม ใ น กำ รบริ ห ำ รจั ด กำ รลด กำ ร
ปล่ อ ยก๊ ำซ CO2 รวมถึ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกำรสนั บ สนุ น และส่ ง เ สริ ม ค ว ำ ม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และควำมใส่ ใ จต่ อ สิ่ ง แวดล้ อม ตำมนโยบำยของบริ ษั ท
(1) เพื่ อเป็ น แนวทำงในกำรดำเนิ น งำนด้ ำนกำรบริ หำรจั ด กำรลดกำรปล่ อ ย
ก๊ ำซ CO2
(2) เพื่ อดำเนิ นกำรปรั บ ปรุ ง ประ สิ ท ธิ ภำ พ กำ รใ ช้ ท รั พ ยำ กรธ รรม ช ำ ติ ที่
ส่ ง ผลกระทบกำรปล่ อ ยก๊ ำซ CO2
(3) เพื่ อสนั บ สนุ น และร่ ว มมื อ ในกำรส่ ง ข้ อมู ล และเตรี ยมควำมพร้ อมในกำร
รั บ กำรตรวจสอบจำกทำงลู ก ค้ ำ
(4) เพื่ อดำเนิ นกำรกำหนดนโยบำยกำรลดกำรปล่ อ ยก๊ ำซเรื อนกระจกของ
บริ ษั ท
(5) เพื่ อกำหนดเป้ ำ หมำยกำรลดกำรปล่ อ ยก๊ ำซ CO2 ในแต่ ล ะปี
(6) ส่ ง เสริ มและรณรงค์ ให้ พนั ก งำนมี ส่ ว นร่ ว มในกำรช่ ว ยกั น ลดกำรปล่ อ ย
ก๊ ำซ CO2 ให้ บรรลุ เ ป้ ำ หมำย
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(7) เพื่ อสร้ ำงภำพลั ก ษณ์ ที่ ดี ในมุ ม มองของลู ก ค้ ำ
กำรสื่ อ สำร : ประชุ ม Management Review ประจำปี , ประชุ ม ISO14001
ประจำไตรมำส
กำรตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ : ตรวจสอบในที่ ป ระชุ ม ISO14001 ประจำไตรมำส
ข้ อมู ล กำรชี ว้ ั ด กำรดำเนิ นกำร : กำรดำเนิ นกำรได้ ตำมเป้ ำ หมำยที่ กำหนดไว้
บริ ษั ท จะส่ ง เสริ มกำรน ำวั สดุ ใ ช้ แล้ ว 1. โครงกำรแยกถัง ปันสุข : เพื่ อลดต้ นทุน สนั บสนุน แนวคิ ด ในกำรลดพลัง งำนให้ เ กิ ด
กลับมำใช้ ใหม่
ประโยชน์ คนในองค์ กรสำมำรถแยกขยะตำมประเภทได้ อย่ำ งถูกต้ อง รวมถึง ช่ ว ยลด
ปริ มำณขยะที่เพิ่ มมำกขึ ้น รวมถึงลดกำรใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติ ที่มีอยูอ่ ย่ำ งจ ำกัด และ
ตอบสนองนโยบำยสิ่งแวดล้ อมฯ
2. โครงกำรรณรงค์ กำรทิ ้งขยะแยกประเภท 3R เป็ น โครงกำรที่ จั ด ท ำขึ น้ เพื่ อ รณรงค์
พนักงำนให้ มีจิตสำนึกในกำรแยกขยะเพื่ อสะดวกในกำรนำกลับมำใช้ ใ หม่ ซึ่ ง เน้ นกำร
แยกขยะทุกประเภทในโรงงำน
กำรสื่อสำร : ประชุม Management Review ประจำปี , ประชุม ISO14001 ประจำไตรมำส
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำไตรมำส
ข้ อมูลกำรชี ้วัดกำรดำเนิ นกำร : กำรดำเนิ นกำรได้ ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
บริ ษัทจะสนับสนุน กำรด ำเนิ น กิ จ กรรม 1. TSC Feel Good 2019 ส่ง มอบคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ กับ โรงเรี ยนวั ด กลำงคลองหลวง
อำสำที่เ กี่ ยวข้ องกับกำรพั ฒนำชุ มชน อำเภอพนัสนิ คม จ.ชลบุรี เพื่ อใช้ เป็นสื่อกำรเรี ยนกำรสอนให้ กบั เด็กๆ ในชุมชนต่อไป
สั ง ค ม แ ละ กำ รบ ำ เ พ็ ญ ประ โ ยช น์ 2. TSC Feel Good 2019 ส่งมอบคอมพิ วเตอร์ ให้ กบั โรงเรี ยนวั ด ท้ อ งคุ้ ง ไพโรจน์ ประชำ
สำธำรณะ
สรรค์ อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่ อใช้ เป็นสื่อกำรเรี ยนกำรสอนให้ กบั เด็กๆ ในชุมชนต่อไป
3. TSC Feel Good 2019 ส่งมอบคอมพิ วเตอร์ ให้ กบั โรงเรี ยนบ้ ำนร่องข่ำ จ.อุบลรำชธำนี
เพื่ อใช้ เป็นสื่อกำรเรี ยนกำรสอนให้ กบั เด็กๆ ในชุมชนต่อไป
4. TSC Donation Table Calendar 2019 (ปฏิ ทิ น เก่ำ เรำขอ) เปิ ด รั บบริ จ ำคปฏิ ทิ น ตั ง้
โต๊ ะทุกรูปแบบที่ไม่ใช้ งำนแล้ วจำกพนักงำน ส่งมอบให้ กบั โรงเรี ยนสอนคนตำบอดกรุงเทพ
เพื่ อนำไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับคนตำบอด
5. TSC Blood Donation ครั ง้ ที่ 20 & 21 กิ จ กรรมประจ ำปี ร่ ว มกับสภำกำชำดไทย
(สำขำอมตะนคร จ.ชลบุรี) ตั ้งหน่วยรับบริ จำคโลหิตในบริ ษัท ซึ่ ง ในปี นี ใ้ ช้ ชื่ อ กิ จ กรรมว่ ำ
TSC บริ จำคโลหิต ครั ้งที่ 20 (2019) และ TSC บริ จำคโลหิตครั ง้ ที่ 21 (2019) กำรบริ จ ำค
โลหิตนี ้ นอกจำกจะส่งเสริ มและสนับสนุนให้ พนักงำนได้ ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นมนุษย์ แ ล้ ว ยัง
เปิ ดโ อกำสให้ พ นั ก งำ นได้ ร่ วมกั น ท ำค วำมดี เพื่ อสมเ ด็ จ พ ระนำ งเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์
พระบรมรำชิ นีนำถ พระบรมรำชชนนี พันปี หลวง
6. TSC เคลียร์ บ้ำน = ทำบุญ ร่วมกับบริ ษัท นิ่ มซี เ ส็ง เพื่ อ รั บบริ จ ำคสิ่ ง ของ และของใช้
สภำพดี ส่งมอบให้ กบั มูลนิ ธิกระจกเงำ
กำรสื่อสำร :
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1. พนักงำนสำมำรถรับรู้ข่ำวสำรของบริ ษัท ผ่ำ นทำงประกำศ, อี เ มล, ประชุ มหน้ ำแถว,
ประชุ มในฝ่ ำย, บอร์ ด ประชำสัมพั น ธ์ , TSC Line@, Facebook fan page, VTR ณ โรง
อำหำร
2. พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิ ดเห็นหรื อให้ ข้ อเสนอแนะต่ ำ งๆ ผ่ำ นทำงกิ จ กรรม 3T
TSC TOP TALK ซึ่งพนักงำนจะได้ ทรำบข่ำวสำรและควำมเคลื่อนไหวในองค์ กร รวมทั ้ง
อุตสำหกรรมในภำพรวมได้ และเป็นช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บริ หำรและพนักงำน

4

บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ชุ มชนและผู้มี ส่ว น
เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในกำรให้ ข้อคิ ด เห็น
หรื อข้ อร้ องเรี ยนต่ำงๆ ที่เ ป็ น ผลมำจำก
กำรด ำเนิ นงำนของบริ ษัท เพื่ อ น ำมำ
พิ จำรณำแก้ ไข/ปรับปรุงกำรด ำเนิ น กำร
มิให้ เกิดผลกระทบในทำงลบ และสร้ ำง
ควำมเสี ยหำยต่ อ ชุ มชนและสัง คมทั ้ง
โดยทำงตรงและทำงอ้ อม

5

บริ ษั ท จะพั ฒ นำรู ป แบบกำรด ำเนิ น
ธุรกิจที่สำมำรถก่อให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ
สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มไปพร้ อมๆ กั บ
กำรเติ บโตของธุรกิจอย่ำงต่อเนื่ อง

6

ไม่มีข้อคิ ดเห็นหรื อข้ อร้ องเรี ยนต่ำงๆ จำกชุมชนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กำรสื่อสำร : ประชุมคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยประจ ำเดื อ น และกำรประชุ มทบทวน
โดยฝ่ ำยบริ หำรประจำปี
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : สำนักงำนกำรนิ คมอมตะซิ ตี ้ ชลบุรี
ตัวชี ้วัดกำรดำเนิ นงำน : เรื่ องร้ องเรี ยน จ ำนวน 0 เรื่ อ ง อ้ ำ งอิ ง จำกหนั ง สื อ รั บรองจำก
สำนักงำนกำรนิ คมอมตะซิ ตี ้ ชลบุรี

TSC Green Industry : บริ ษัทดำเนิ นกำรขอรับรองกำรเป็นอุตสำหกรรมสีเขี ยวในระดั บ 4
จำกกระทรวงอุตสำหกรรมปัจจุบนั ได้ รับถ้ วยรำงวั ลและใบประกำศเกี ยรติ คุ ณ เรี ยบร้ อย
แล้ วตำมรำยละเอียดข้ ำงต้ น Carboon Footprint Organization : บริ ษัท ได้ รั บกำรรั บรอง
กำรทวนสอบคำร์ บอนฟุตพริ ้นท์ขององค์ กร จำกองค์ กำรบริ กำรก๊ ำซเรื อนกระจก องค์ กำร
มหำชน (TGO) ตำมรำยละเอียดข้ ำงต้ น
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำไตรมำส
ข้ อมูลกำรชี ้วัดกำรดำเนิ นกำร :
1. ถ้ วยรำงวัลและใบรับรองอุตสำหกรรมสีเขี ยวระดับ 4
2. ใบรับรองคำร์ บอนฟุตพริ นท์องค์ กรจำก TGO
บริ ษัท ปฏิ บัติ ตำมกฎหมำย ข้ อบัง คั บ บริ ษัทกำหนดนโยบำยกำรควบคุมภำยใน ไว้ ในคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร กำหนดให้
และระเบี ย บที่ เ กี่ ยวข้ อง ตลอดจน ผู้บริ หำรของแต่ละหน่วยงำนต้ องมีระบบกำรควบคุมภำยใน และปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยที่
เ ปิ ด เ ผยข้ อ มู ล ที่ ส ำ คั ญ โ ปร่ ง ใ ส เกี่ยวข้ อง และพร้ อมที่จะให้ ตรวจสอบกำรทำงำนตลอดเวลำ
สำมำรถตรวจสอบได้
กำรสื่อสำร :
1. สื่อสำรในกำรประชุมผู้บริ หำรประจำไตรมำส และเผยแพร่บนเว็บไซต์ บริ ษัท
2. กำหนดให้ ฝ่ำยที่เกี่ยวข้ องจัดทำแผนงำนกำรปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำย ข้ อบังคับและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ อง และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำยฯ ให้ ฝ่ำยบริ หำรทรำบทุกเดื อน
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ :
1. แผนงำนตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี 2562 กำหนดให้ มี กำรตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ
กฎหมำย ข้ อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้ องทุกเดื อน โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้
ฝ่ ำยบริ หำรทรำบทุกเดื อ น และรำยงำนสรุ ปผลกำรตรวจสอบให้ คณะกรรมกำร
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แนวทางปฏิบัติ

7

บริ ษัท ส่ง เสริ มกำรแข่ ง ขั น ทำงกำรค้ ำ
อย่ำงเสรี ดำเนิ นกำรแข่งขันธุรกิจอย่ำง
เป็นธรรม

8

บริ ษัทเข้ ำร่วมโครงกำรแนวร่ ว มปฏิ บัติ
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำนกำร
ทุจริ ต (CAC)

การดาเนินงานปี 2562
ตรวจสอบทุกไตรมำส
2. ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย ข้ อบั ง คั บ และระเบี ยบที่ เกี่ ย วข้ อง
ประจำเดื อน ในปี 2562 รวม 12 ครั ้ง พบกำรปฏิบตั ิ สอดคล้ องกับกฎหมำย
ข้ อมูลกำรชี ้วัดกำรดำเนิ นกำร :
1. ปี 2562 ฝ่ ำยงำนที่เกี่ยวข้ องได้ ปฏิบตั ิ ตำมแผนงำนกำรปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำย ข้ อบัง คั บ
และระเบียบที่เกี่ยวข้ อง อย่ำงครบถ้ วน
2. กำรรำยงำนประจำเดื อน ในปี 2562 เรื่ องกำรปฏิบตั ิ งำนตำมกฎหมำย ข้ อบัง คั บและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ได้ มีกำรรำยงำนอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน และทันกำล
ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำย ข้ อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง ประจ ำเดื อ น
ในปี 2562 พบกำรปฏิบตั ิ งำนสอดคล้ องกับกฎหมำยทุกเรื่ อง
1. บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิ ตำมเงื่ อ นไขต่ ำ งๆ ที่ ต กลงกัน ไว้ กับคู่ ค้ ำ ลูกค้ ำ หรื อ เจ้ ำหนี ้ อย่ำ ง
เคร่งครัดและเป็นธรรม กรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิ ตำมเงื่ อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ คู่
ค้ ำ ลูกค้ ำ หรื อเจ้ ำหนี ้ รับทรำบ เพื่ อร่วมกันพิ จำรณำหำแนวทำงแก้ ไขปั ญ หำ มี กำร
สื่อสำรข้ อมูลข่ำวสำร คำแนะนำที่ถกู ต้ อง เพี ยงพอ ทัน ต่ อ เหตุ กำรณ์ ตลอดจนส่ง
มอบสินค้ ำที่มีคุณภำพ ตรงตำมข้ อตกลงกับลูกค้ ำในรำคำที่เป็นธรรม ไม่ค้ ำกำไรเกิ น
ควร
2. บริ ษัทได้ เข้ ำเยี่ยมบริ ษัทคู่ค้ำอย่ำงต่อเนื่ องเป็ น ประจ ำทุกไตรมำส เพื่ อ แลกเปลี่ ยน
ควำมคิ ดเห็น และรับฟั งข้ อเสนอแนะสำหรับกำรปรั บปรุ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละกำรบริ กำร
ให้ ส ำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลู กค้ ำได้ อย่ำ งทั น ท่ว งที พร้ อมทั ง้ ให้
ข้ อแนะนำในกำรใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทให้ เกิดประสิทธิ ภำพสูงสุด
กำรสื่อสำร : ให้ มีกำรแข่งขันรำคำ โดยให้ มีกำรเสนอรำคำมำกกว่ำหนึ่งรำย
กำรตรวจสอบปฏิบตั ิ : มีกำรบันทึกเป็นเอกสำรประจำเดื อนให้ ผ้ บู ริ หำรอนุมตั ิ
ข้ อมูลกำรชี ้วัดกำรดำเนิ นกำร : ตรวจสอบจำกสรุปกำรเสนอรำคำประจำเดื อนของกำร
เสนอรำคำ
ประกำศเจตนำรมณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2558
รับรองกำรเป็นสมำชิ ก เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559
ในปี 2560-2561 มีกำรทบทวนนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง สื่อสำรและอบรม ติ ด ตำมกำร
รำยงำนและตรวจสอบกำรควบคุ มภำยใน เพื่ อ เตรี ยมกำรยื่ น ต่ อ อำยุรับรองกำรเป็ น
สมำชิ กครั ้งที่ 2
รับรองกำรต่ออำยุกำรเป็นสมำชิ กโครงกำร ครั ้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2562
กำรสื่อสำร : MD เล่ำให้ ฟัง, ประชุมผู้บริ หำรประจำไตรมำส, เผยแพร่บนเว็บไซต์ บริ ษัท
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : ฝ่ ำย IA ตรวจสอบกำรด ำเนิ น กำรตำม Checklist และน ำส่ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิ จำรณำตำมขั ้นตอน
ข้ อมูลตัวชี ้วัดกำรดำเนิ นกำร : กำรดำเนิ นกำรตำม Checklist ทุกหัวข้ อ
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ลาดั บ
แนวทางปฏิบัติ
การดาเนินงานปี 2562
9
บริ ษัท ปฏิ บัติ ต ำม "ปฏิ ญ ญำสำกลว่ ำ บริ ษัทกำหนดนโยบำยกำรไม่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชน และจรรยำบรรณว่ ำ
ด้ ว ย สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น " แ ล ะ ด้ วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิ มนุษยชนสำกล ในคู่มือหลักกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำร
มำตรฐำนสำกลด้ ำนสิทธิ มนุษยชนอื่นๆ โดยกำหนดให้ มีกำรสนับสนุนกำรปฏิบตั ิ ตำม “"ปฏิญญำสำกลว่ำด้ วยสิทธิ มนุษยชน" และ
มำตรฐำนสำกลด้ ำนสิ ท ธิ มนุษยชนอื่ น ๆ และให้ ผ้ บู ริ ห ำรตรวจสอบประเด็ น ด้ ำนสิ ท ธิ
มนุษยชนในกำรพิ จำรณำดูแลพนักงำนด้ วย ทั ้งนี ้ได้ จัดให้ มีกำรอบรมและวัดผลพนั กงำน
ในเรื่ องจรรยำบรรณของบริ ษัทและนโยบำยกำรละเมิ ด สิ ท ธิ มนุษยชน เพื่ อ น ำไปปฏิ บัติ
เป็นส่วนหนึ่งในกำรดำเนิ นงำน และไม่สนับสนุนกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชน
นอกจำกนี ้บริ ษัทได้ เปิ ดช่องทำงรับคำร้ องเรี ยนผ่ำนทำงเว็บไซต์ ซึ่งสำมำรถร้ องเรี ยนกำร
ได้ รับกำรปฏิบตั ิ อย่ำงไม่เป็นธรรม หรื อกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชนได้
กำรสื่อสำร :
1. ในกำรประชุมผู้บริ หำรประจำไตรมำส และเผยแพร่บนเว็บไซต์ บริ ษัท
2. จัดให้ มีกำรอบรม และวัดผลพนักงำนในเรื่ องจรรยำบรรณของบริ ษัทและนโยบำยกำร
ละเมิดสิทธิ มนุษยชน
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : แผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2562 กำหนดให้ มีกำร
ตรวจสอบเรื่ องกำรติ ดตำมกำรปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร รวมถึงหัวข้ อ กำร
ปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยกำรไม่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชน และจรรยำบรรณว่ ำ ด้ วย
กำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิ มนุษยชนสำกล โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบให้ ฝ่ำย
บริ หำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบรั บทรำบ ซึ่ ง ผลกำรตรวจสอบไม่พ บกำรปฏิ บัติ ไม่
สอดคล้ องกับนโยบำยกำรไม่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชนฯ
ข้ อมูลกำรชี ้วัดกำรดำเนิ นกำร :
1. ปี 2562 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยกำรไม่เ กี่ ยวข้ องกับกำรละเมิ ด สิ ท ธิ มนุษยชน
และจรรยำบรรณว่ำด้ วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิ ท ธิ มนุษยชนสำกล ในคู่ มือ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร อย่ำงครบถ้ วน
2. ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยกำรไม่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชน
และจรรยำบรรณว่ำด้ วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิ มนุษยชนสำกล ในปี 2562
พบว่ำ กำรปฏิบตั ิ งำนสอดคล้ องกับนโยบำยและจรรยำบรรณฯ ที่กำหนดไว้
10 บริ ษัทปฏิบตั ิ ต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 1. มีกำรจัดตั ้งคณะกรรมกำรสวัสดิ กำรฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงำนในกำรเสนอควำม
คิ ดเห็นรวมถึงข้ อเสนอแนะต่ำงๆ ไปยัง ฝ่ ำยบริ หำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
2. บริ ษัทจัดกิจกรรมที่เสริ มสร้ ำงควำมสัมพันธ์ สร้ ำงกำรมี ส่ว นร่ ว มระหว่ ำ งพนั กงำนกับ
ผู้บริ หำรเป็นประจำทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่ำให้ ฟัง เป็นต้ น
3. พัฒนำทักษะและฝึ กอบรมพนักงำนตำมแผนกำรฝึ กอบรมตำมสำยอำชี พประจำปี 2562
กำรสื่อสำร : พนั กงำนรั บรู้ ข้ อมูลข่ ำ วสำรทำง ประกำศ อี เ มล์ ประชุ มหน้ ำแถว บอร์ ด
ประชำสัมพันธ์ TSC PRIDE News
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : เปิ ดโอกำสให้ พนักงำนได้ แสดงควำมคิ ดเห็นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
เช่น กล่องรับควำมคิ ดเห็น กิจกรรม MD เล่ำให้ ฟัง เพื่ อสื่อสำรระหว่ำงผู้บริ หำรกับพนักงำน
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แนวทางปฏิบัติ

การดาเนินงานปี 2562
ข้ อมูลกำรชี ้วัดกำรดำเนิ นกำร : ช่องทำงต่ำงๆ ในกำรรับควำมคิ ดเห็นของพนักงำน

บริ ษั ท จั ด ใ ห้ มี ส วั สดิ กำ ร ค ว ำ ม ไม่มีอบุ ตั ิ เหตุรุนแรงถึงพิ กำรหรื อเสียชี วิต และไม่มีอบุ ตั ิ เหตุรุนแรงถึงขั ้นหยุดงำน
ปลอดภัย และอำชี วอนำมั ยส ำหรั บ กำรสือ่ สำร : บอร์ ดข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ , ข่ำวสำรควำมปลอดภัยประจำสัปดำห์ทำง Eพนักงำนทุกคนอย่ำงเพี ยงพอ
mail, TSC Line Application, กำรประชุมคณะควำมปลอดภัยฯ ประจำเดื อน
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : ฝ่ ำยควำมปลอดภัยฯ ตรวจสอบตำมขั ้นตอนกำรปฏิ บตั ิ งำนที่
กำหนดไว้
ตัวชี ้วัดกำรดำเนิ นงำน : KPI ของฝ่ ำยควำมปลอดภัยฯ และวั ต ถุประสงค์ เ ป้ำ หมำยของ
บริ ษัทประจำปี 2562
ความปลอดภัย
อุบตั ิ เหตุรุนแรงถึงขั ้นหยุดงำน (รำย)
อุบตั ิ เหตุไม่หยุดงำน (รำย)
โครงกำรป้ อ งกัน กำรเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ (กิ จ กรรม
CCCF, S-SFM, Machine Safety)

12

บริ ษัทพั ฒนำผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ไม่ก่ อให้ เกิ ด
อั น ตรำยต่ อผู้ บริ โภค และให้ ข้ อมู ล
ผลิตภัณฑ์อย่ำงถูกต้ อง เพี ยงพอ ไม่เกิ น
ควำมเป็นจริ ง รั กษำควำมลับของลูกค้ ำ
ไม่นำไปใช้ เพื่ อประโยชน์ ในทำงมิชอบ

13

บริ ษัท มี กระบวนกำรวิ เครำะห์ ค วำม
เสี่ ยงและผลกระทบด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อ ม
ควำม ปลอ ดภั ย แ ละอ ำชี วอ นำมั ย
รวมถึงสนับสนุน ให้ มี กำรใช้ ทรั พ ยำกร
อย่ำงประหยัดและมีประสิทธิ ภำพ

2561
0
0
100%

2562
0
0
100%

กำรสื่อสำร : Agreement กิจกรรมประจำปี ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : ปัญหำคุณภำพผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับแจ้ ง จำกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ อง
ข้ อมูลชี ้วัดกำรดำเนิ นกำร : ผลสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำประจำปี 2562 ได้ คะแนน
ร้ อยละ 94.00 ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ น้ จำกปี ก่อ นหน้ ำ เนื่ องด้ วยทำงบริ ษั ท มี น โยบำยปรั บ ปรุ ง
กระบวนกำรทำงำนให้ สอดคล้ องกับควำมต้ องกำรลูกค้ ำให้ มำกขึ น้ และเพื่ อ รั กษำระดั บ
ควำมพึงพอใจให้ เพิ่ มขึ ้นอีก
1. ผลกำรวิ เ ครำะห์ มลพิ ษ และสภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำนผ่ำ นเกณฑ์ มำตรฐำนที่
กฎหมำยกำหนด
2. สำมำรถค้ นพบควำมเสี่ยงด้ ำนควำมปลอดภัยและสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อมทั ้งด ำเนิ น กำร
แก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อพนักงำนและผู้มีสว่ นได้ เสีย ผ่ำนทำงกิจกรรมที่ ใ ห้
พนักงำนทุกคนมีสว่ นร่วม
กำรสื่อสำร : กิจกรรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องประจำปี ได้ แก่
1. กำรประชุมคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยฯ ประจำเดื อน และข้ อมูลข่ำวสำรด้ ำนควำม
ปลอดภัยประจำสัปดำห์ทำง E-mail
2. กำหนดให้ พนักงำนมีสว่ นร่วมในกำรดำเนิ นกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี ้
2.1 กิ จ กรรม CCCF เป็ น กิ จ กรรมกำรค้ นหำอัน ตรำยในพื น้ ที่ ปฏิ บัติ ง ำน เพื่ อ ท ำกำร
ปรับปรุงและแก้ ไขให้ อยูใ่ นสภำพที่ปลอดภัย โดยกำหนดให้ พนักงำนทุกคนต้ องมีสว่ นร่ ว ม
ในกำรค้ นหำอันตรำยในพื ้นที่ต นเอง และมี กำรรำยงำนผลกำรปรั บปรุ ง แก้ ไขอัน ตรำย
ดังกล่ำวให้ ผ้ บู ริ หำรระดับสูงรับทรำบในกำรประชุมประจำเดื อน
2.2 กิจกรรมรณรงค์ ขับขี่ ปลอดภัย เป็นกำรรณรงค์ ให้ พนักงำนทุกคนปฏิบตั ิ ตำม
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กฎระเบียบจรำจรอย่ำงเคร่งครัด เพื่ อลดอุบตั ิ เหตุในช่วงวันหยุดยำว ซึ่งส่งผลให้ พนักงำน
เดิ นทำงกลับภูมิลำเนำและกลับมำทำงำนอย่ำงปลอดภัยในช่วงเทศกำลวันหยุดยำว
2.3 กิจกรรม Safety Talk & Safety Join เป็นกิจกรรมที่มงุ่ เน้ นให้ ห ัว หน้ ำงำนทุกฝ่ ำยงำน
ส่งเสริ มและรณรงค์ ด้ำนควำมปลอดภัยให้ กับผู้ใ ต้ บัง คั บ บัญ ชำของตนเอง โดยจั ด ให้ มี
คู่ มื อ ด้ ำนควำมปลอดภัย เพื่ อ ใช้ ในกำรสื่ อ สำรประชำสัมพั น ธ์ นอกจำกนี ย้ ัง จั ด ให้ มี
เจ้ ำหน้ ำที่ควำมปลอดภัยเข้ ำร่วมกำรประชุ ม Safety join เพื่ อ สื่ อ สำรให้ พ นั กงำนทุกคน
ทรำบทั ้งในด้ ำนกฎระเบียบด้ ำนควำมปลอดภัย ขั น้ ตอนกำรปฏิ บัติ อ ย่ำ งปลอดภัย และ
ข่ำวสำรด้ ำนอำชี วอนำมัยต่ำงๆ
2.4 กิจกรรม Machine Safety เป็นกิจกรรมที่ปรับปรุงเครื่ องจักรให้ สอดคล้ องกับ
มำตรฐำนควำมปลอดภัยสำกลและข้ อกำหนดลูกค้ ำ เพื่ อให้ เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดต่อ
ผู้ปฏิ บตั ิ งำนจนทำให้ ไม่มีอบุ ตั ิ เหตุเกิดขึ ้นและลดผลกระทบด้ ำนสิ่งแวดล้ อมในพื ้นที่กำร
ทำงำน
2.5 กิจกรรม Safety-Shop Floor Management เป็ น กิ จ กรรมที่ เ น้ นให้ ผ้ บู ริ ห ำร หัว หน้ ำ
งำนและพนักงำนมีสว่ นร่ ว มในระบบกำรจั ด กำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนร่ ว มกัน
เพื่ อให้ เกิดควำมปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบตั ิ งำนจนทำให้ ไม่มีอบุ ตั ิ เหตุเกิดขึ ้น
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ :
1. ผลกำรตรวจวิ เครำะห์คุณภำพน ้ำทิ ้ง มลพิ ษ และสภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำน โดย
หน่วยงำนภำยนอกที่ได้ รับกำรขึ ้นทะเบียน
2. แผนกำรดำเนิ นกิจกรรมของฝ่ ำยควำมปลอดภัยฯ
ตัวชี ้วัดกำรดำเนิ นงำน :
1.ผลกำรตรวจวิ เครำะห์คุณภำพน ้ำทิ ้ง มลพิ ษ และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนประจำปี
2562 มีดังนี ้
จานวนจุ ดตรวจวัดที่ ไม่ ผ่านเกณฑ์
การตรวจวิเคราะห์
มาตรฐาน(จุ ด)
คุณภำพน ้ำทิ ้ง
0
ปล่องระบำยอำกำศ
0
ควำมร้ อนในพื ้นที่กำรทำงำน
0
แสงสว่ำงในพื ้นที่กำรทำงำนส่วนสำนักงำน
0
แสงสว่ำงในพื ้นที่กำรทำงำนส่วนโรงงำน
0
ระดับเสียงรบกวนบริ เวณนอกอำคำรโรงงำน
0
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงในพื ้นที่ทำงำน
0
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงที่พนักงำนสัมผัส
0
ควำมเข้ มข้ นของสำรเคมีในพื ้นที่ทำงำน
0
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2. ผลกำรดำเนิ นกิจกรรมประจำปี 2562 มีดังนี ้
กิจกรรม
ผลการดาเนินการในปี 2562
CCCF
60%
(เป็นกิจกรรมที่ ลกู ค้ ำกำหนด อยูร่ ะหว่ำงดำเนิ นกำร
โดยนับรอบตำมกำร Kick off กิจกรรมของลูกค้ ำ
สิ ้นสุดโครงกำรในเดื อนกุมภำพันธ์ 2563)
รณรงค์ ขับขี่ ปลอดภัย
100%
Safety Talk & Safety Join
90%
(อยูร่ ะหว่ำงดำเนิ นกำร โดยนับรอบตำมปี
ปฎิทิน สิ ้นสุดโครงกำรในเดื อนธันวำคม 2562)
Machine Safety
100%
Safety-Shop Floor
60%
Management
(เป็นกิจกรรมที่ ลกู ค้ ำกำหนด อยูร่ ะหว่ำงดำเนิ นกำร
โดยนับรอบตำมกำร Kick off กิจกรรมของลูกค้ ำ
สิ ้นสุดโครงกำรในเดื อนกุมภำพันธ์ 2563)
บริ ษัท พั ฒนำนวั ต กรรมที่ สร้ ำงควำม 1. โครงกำรลดกำรใช้ LPG : เพื่ อลดกำรใช้ พลัง งำนจำกกำรใช้ ก๊ ำ ซ LPG และเพื่ อ ลด
สม ดุ ล ข อ ง ก ำ ร ด ำ เ นิ น ธุ รกิ จ กั บ
ประเด็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรใช้ ก๊ำซ LPG
สิ่งแวดล้ อม
2. โครงกำร Inverter Air Condition : เพื่ อ ลดกำรใช้ พลัง งำน ป้อ งกัน ผลกระทบด้ ำน
สิ่งแวดล้ อม โดยเปลี่ยนจำก R22 เป็น R410 ซึ่งไม่ทำลำยชั ้นบรรยำกำศโอโซน
3. โครงกำร Solar Roof Top : เน้ นกำรน ำพลัง งำนทดแทนที่ ยั่ง ยื น อย่ำ งพลัง งำน
แสงอำทิตย์ มำเปลี่ยนเป็นพลังงำนไฟฟ้ำ ที่สำมำรถนำมำใช้ ภำยในบริ ษั ท ได้ โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อสภำพภูมิอำกำศโลกและช่วยลดกำรปล่อยก๊ ำซคำร์ บอนไดออกไซด์
กำ รสื่ อ สำร : ประ ชุ ม Management Review ประ จ ำปี , ประ ชุ ม ISO14001
ประจำไตรมำส
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำไตรมำส
ข้ อมูลกำรชี ้วัดกำรดำเนิ นกำร : กำรดำเนิ นกำรได้ ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
บริ ษัทจะส่งเสริ มควำมรั บผิ ด ชอบทำง กำรสื่อสำร : มีช่องทำงต่ำงๆ ดังนี ้
สังคม
1. เปิ ดโอกำสให้ คู่ค้ำและลูกค้ ำได้ มีสว่ นร่วมในกำรดำเนิ นกิจ กรรมเพื่ อ สัง คมของบริ ษัท
อย่ำงต่อเนื่ อง โดยสำมำรถเข้ ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของบริ ษัทด้ วยตนเอง หรื อทำงอ้ อ ม
ด้ วยกำรสนับสนุนทุนทรัพย์หรื อสิ่งของได้ โดยมี กำรตรวจสอบควำมเกี่ ยวโยงและ
เกี่ยวข้ องระหว่ำงพนักงำนทุกระดับชั ้นกับผู้ข ำย ผู้รับจ้ ำงช่ ว ง ผู้รับเหมำของบริ ษัท
อย่ำงต่อเนื่ อง เพื่ อป้องกันไม่ให้ เกิดควำมไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภำคในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจระหว่ำงผู้ขำย ผู้รับจ้ ำงช่วง ผู้รับเหมำแต่ละรำยของบริ ษัท ตลอดจนชี ้แจงขอ
ควำมร่วมมือ และตรวจสอบถึงควำมเป็นธรรมในกำรจ้ ำงงำนและกำรปฎิบตั ิ ตำม

- 98 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ลาดั บ

16

17

แนวทางปฏิบัติ

การดาเนินงานปี 2562
กฎหมำยแรงงำนของผู้ขำย ผู้รับจ้ ำงช่วง ผู้รับเหมำ ที่เป็น คู่ ค้ ำของบริ ษัท ว่ ำ ยัง คงควำม
เป็นธรรมและปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำยหรื อไม่อย่ำงต่อเนื่ อง
2. สื่อสำรให้ คู่ค้ำรับทรำบช่องทำงกำรร้ องเรี ยน/เสนอแนะ เพื่ อปรับปรุงกำรบริ หำรจัดกำร
3. จัดกิจกรรม เพื่ อสร้ ำงสัมพันธภำพระหว่ำงบริ ษัทกับคู่ค้ำ เช่ น กิ จ กรรมลดต้ นทุน จำก
กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต และกิจกรรมพัฒนำสินค้ ำและกระบวนกำรผลิต
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ : กำหนดให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนที่เกี่ยวข้ อง รำยงำนกำรมี ส่ว น
ได้ เสียของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ บริ ษัทรับทรำบทุกครั ้งที่เกิดรำยกำร
ข้ อมูลกำรชี ้วัด กำรด ำเนิ น กำร : รำยงำนกำรมี ส่ว นได้ เสี ยฯ ที่ เ ป็ น ไปตำมหลักเกณฑ์
ข้ อกำหนด และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง

บริ ษัท จะระมัด ระวั ง กำรใช้ ทรั พ ย์ สิ น ใช้ สินค้ ำและบริ กำรที่มีลิขสิทธิ์ /สิทธิ บตั ร/เครื่ องหมำยกำรค้ ำที่ ถูกต้ อง และไม่สนั บสนุน
ทำงปัญญำ
สินค้ ำหรื อกำรกระทำที่เป็นกำรละเมิดกฎหมำยว่ำด้ วยทรัพย์สินทำงปัญญำ
กำรสื่อสำร : มีข้อกำหนดควบคุมกำรส่งข้ อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปั ญ หำ โดยต้ องส่ง
E-mail ทำงเดี ยว และต้ องไม่มีกำรกระจำยข้ อมูลไปช่องทำงอื่น
กำรตรวจสอบปฏิบตั ิ : มีกำรกำหนดเป็นมำตรฐำนของบริ ษัท ลูกค้ ำ และผู้ผลิต ว่ำ จะต้ อง
ไม่นำข้ อมูลไปเปิ ดเผยกับบุคคลอื่น
ข้ อมูลชี ้วัดกำรดำเนิ นกำร : ตรวจสอบจำกเอกสำรควบคุมกำรแจกจ่ำย
บริ ษัท จะพั ฒนำทักษะและฝึ ก อบรม จัดอบรมตำมแผนกำรฝึ กอบรมตำมสำยอำชี พประจำปี 2562
พนักงำน เพื่ อโอกำสในควำมก้ ำ วหน้ ำ กำรสื่อสำร :
ของพนักงำนอย่ำงเท่ำเที ยมกัน โดยไม่ 1. กำรจัดฝึ กอบรมหลักสูต รต่ ำ งๆ ให้ กับพนั กงำน มี กำรแจ้ งข้ อมูลกำรฝึ กอบรมให้ กับ
เลือกปฏิบตั ิ
พนักงำนและผู้บงั คับบัญชำของแต่ละหน่วยงำนได้ รับทรำบล่วงหน้ ำผ่ำนทำงอีเมล์
2. ผู้บริ หำรและพนักงำนที่เข้ ำรับกำรอบรมจะได้ รับทรำบเนื ้อหำหลักสูตรและมี คู่ มือ อบรม
ให้ ทำกำรศึกษำข้ อมูลล่วงหน้ ำ เพื่ อเป็นกำรปูพื ้นฐำนเนื ้อหำก่อนเข้ ำรับกำรอบรม
3. ผู้บงั คับบัญชำทุกท่ำนต้ องทำกำรตรวจสอบควำมพร้ อมของพนั กงำนก่อ นเข้ ำรั บกำร
อบรมทุกครั ้ง เพื่ อพนักงำนจะได้ รับควำมรู้ตำมสำยงำนได้ อย่ำงครบถ้ วน
กำรตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ : หลั ง กำรฝึ ก อบรมในทุ กหลัก สูต ร จะให้ พ นั ก งำนท ำ
แบบทดสอบเพื่ อวัดระดับทักษะควำมรู้หลังกำรอบรม
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10.1.3 กำรเชื่ อมโยงผู้มีสว่ นได้ เสีย
นิ ยำม
ผู้มีสว่ นได้ เสีย หมำยถึง บุคคลหรื อกลุม่ คนที่ สำมำรถสร้ ำงผลกระทบและ/หรื อ ได้ รั บผลกระทบจำกกำรด ำเนิ น
ธุรกิจหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องขององค์ กร
กาหนดตั ว
ผู้มีส่วนได้ เสี ย
ผู้มีส่วน
ความคาดหวัง
บ่ งชี ้***
ได้ เสีย
การรายงาน
การฝึ กอบรม ช่ องทางสื่อสาร
1 2 3
1.ผู้ถือหุ้น เจ้ ำหนี ้ • ผลตอบแทน จำกผลกำร
• รำยงำน
• กำรประชุมสำมัญ  
สถำบันกำรเงิ น ดำเนิ นงำนทีด่ ี และยัง่ ยืน
ประจำปี
ผู้ถือหุ้น
• กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
• รำยงำนควำม
• Opportunity
• กำรบริ หำรควำมเสี่ยง
ยัง่ ยืน
Day
• กำรปฏิ บตั ิ ตำมเงื่ อนไขและ • คู่มือหลักกำร
• เว็บไซต์ IR Press
ข้ อตกลงตำมสัญญำ
กำกับดูแล
Release
• กำรได้ รับกำรปฏิบตั ิ ที่เท่ำ
กิจกำร
• เปิ ดเผยข้ อมูลใน
เทียมและเป็นธรรม
(ประกอบด้ วย
เว็บไซต์ ตลำด
• ข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ทัน จรรยำบรรณ
หลักทรัพย์
ต่อกำรตัดสินใจ และโปร่งใส
ธุรกิจ)
• ข่ำวหนังสือพิ มพ์
2. พนักงำน
• ผลตอบแทนและสวัสดิ กำร
• รำยงำน
• หลักสูตร
• กำรประชุม

• ควำมมัน่ คงในหน้ ำที่กำรงำน ประจำปี
ฝึ กอบรมตำม คณะกรรมกำร
• กำรปฏิ บตั ิ ตำมเงื่ อนไขและ • รำยงำนควำม สำยอำชี พ
สวัสดิ กำร
ข้ อตกลงตำมสัญญำจ้ ำง
ยัง่ ยืน
• กิจกรรม MD เล่ำ
• กำรพัฒนำศักยภำพ และ
• คู่มือหลักกำร
ให้ ฟัง
ควำมก้ ำวหน้ ำในหน้ ำที่กำร
กำกับดูแล
• ประกำศ อีเมล์
งำน
กิจกำร
อินทรำเน็ต ประชุม
• กำรจูงใจผ่ำนผลตอบแทน
(ประกอบด้ วย
หน้ ำแถว บอร์ ด
และ/หรื อกำรได้ รับกำรยอมรับ จรรยำบรรณ
ประชำสัมพันธ์
จำกผลสำเร็จของงำน
ธุรกิจ)
TSC PRIDE News
• สภำพแวดล้ อมที่ดี และควำม
• กิจกรรม เปิ ดท้ ำย
ปลอดภัยในที่ทำงำน
ขำยของ (วันธงฟ้ำ),
• กำรได้ รับกำรปฏิบตั ิ ที่เท่ำ
• แบบสำรวจควำม
เทียมและเป็นธรรม
พึงพอใจในกำรจัด
กิจกรรมของบริ ษัท
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ผู้มีส่วน
ได้ เสีย

ความคาดหวัง

3.ลูกค้ ำ

• คุณภำพตำมมำตรฐำน
• ต้ นทุนที่ตอบสนอง
• กำรส่งมอบที่ต รงเวลำ
• ควำมสำมำรถเชิ งวิ ศวกรรม
• ระบบกำรบริ หำรจัดกำร
• กำรปฏิ บตั ิ ตำมเงื่ อนไขและ
ข้ อตกลงตำมสัญญำ

4. คู่ค้ำ

• กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงที่เป็นธรรม
และโปร่งใส
• กำรปฏิ บตั ิ ตำมเงื่ อนไขและ
ข้ อตกลงตำมสัญญำ
• กำรชำระเงิ นที่ครบถ้ วนและ
ตรงเวลำ
• ควำมสัมพันธ์ เชิ งธุรกิจใน
ระยะยำว

5. ชุมชนและ
สังคม

ผู้มีส่วนได้ เสี ย

• กระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อมและสุขภำพ
• กำรได้ รับกำรช่วยเหลือ
สนับสนุน และส่งเสริ มด้ ำน
ต่ำงๆ
• กำรมีสว่ นร่วมเพื่ อพัฒนำ
ชุมชนและสังคม
• กำรปฏิ บตั ิ ตำมเงื่ อนไขและ
ข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ อง

การรายงาน
• รำยงำน
ประจำปี
• คู่มือหลักกำร
กำกับดูแล
กิจกำร
(ประกอบด้ วย
จรรยำบรรณ
ธุรกิจ)

การฝึ กอบรม
• หลักสูตรกำร
พัฒนำระบบ
คุณภำพ
สิ่งแวดล้ อม
และควำม
ปลอดภัย

ช่ องทางสื่อสาร
• กำรประชุม
รับทรำบนโยบำย
ลูกค้ ำประจำปี /
ประจำเดื อน
• กิจกรรม :
สัมมนำร่วมกับ
ลูกค้ ำ
• กำรพบปะลูกค้ ำ
ประจำเดื อน
• เว็บไซต์
• กำรสำรวจควำม
พึงพอใจประจำปี

• รำยงำน
สรุปผลกำร
ประเมินคู่ค้ำ
ประจำปี
• คู่มือหลักกำร
กำกับดูแล
กิจกำร
(ประกอบด้ วย
จรรยำบรรณ
ธุรกิจ)
• รำยงำน
สรุปผลกำร
ประชุมตำมวำระ

• หลักสูตร
จรรยำบรรณ
ธุรกิจในกำร
ดำเนิ นธุรกิจ
และกำรต่อต้ ำน
กำรทุจริ ต

• ประชุมคู่ค้ำ
• กิจกรรม : ขยำย
เครื อข่ำยต่อต้ ำน
กำรทุจริ ต
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กาหนดตั ว
บ่ งชี ้***
1 2 3
 



• ประกำศ อีเมล์
เว็บไซต์ เจ้ ำหน้ ำที่
จัดหำ
• Supplier Code
of Conduct
• กิจกรรม :

กิจกรรมสื บสำน
ประเพณี
วัฒนธรรม และ
ศำสนำในท้ องถิ่น
• กำรตรวจวัด
คุณภำพ
สิ่งแวดล้ อม ในพื ้นที่
ชุมชนรอบโรงงำน
• เว็บไซต์
เจ้ ำหน้ ำที่สง่ เสริ ม
กิจกรรม

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ผู้มีส่วน
ได้ เสีย

ผู้มีส่วนได้ เสี ย

ความคาดหวัง

6. หน่วยงำน
• กำรชำระภำษี และ
รำชกำรและ
ค่ำธรรมเนี ยมครบถ้ วนตำม
องค์ กรที่เกี่ยวข้ อง กำหนด
• กำรปฏิ บตั ิ ตำมกฎหมำย
ข้ อบังคับ และข้ อตกลงที่
เกี่ยวข้ อง
• กำรให้ ควำมร่วมมือและให้
กำรสนับสนุนด้ ำนต่ำงๆ

7. สื่อมวลชน

• กำรเข้ ำถึงข้ อมูลที่ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน และตรวจสอบได้
• กำรมีสว่ นร่วมในกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลทำงธุรกิจ

8. คู่แข่ง

• กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
• กำรไม่ละเมิดทรัพ ย์สินทำง
ปัญญำ

หมำยเหตุ : ***กาหนดตั วบ่ งชี ้ 1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง

การรายงาน
• รำยงำนตำม
กฎหมำยและ
เงื่ อนไขใน
ใบอนุญำต

การฝึ กอบรม
• หลักสูตร
ฝึ กอบรม
ควำมรู้ตำมสำย
อำชี พ

ช่ องทางสื่อสาร
• กำรประชุม
รับทรำบกฎระเบียบ
ต่ำงๆ
• กิจกรรม : ร่วม
เป็นสมำชิ ก
เครื อข่ำยโครงกำร
ต่ำงๆ เข้ ำร่วมอบรม
และสัมมนำ
• เว็บไซต์
เจ้ ำหน้ ำที่รัฐกิจ
สัมพันธ์ เจ้ ำหน้ ำที่
BOI
• Opportunity day
• เว็บไซต์ กำรให้
สัมภำษณ์
เจ้ ำหน้ ำที่นักลงทุน
สัมพันธ์
• เว็บไซต์
เจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำย
เจ้ ำหน้ ำที่สว่ น
งำนวิ จัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์

กาหนดตั ว
บ่ งชี ้***
1 2 3
  



• คู่มือหลักกำร

กำกับดูแล
กิจกำร
(ประกอบด้ วย
จรรยำบรรณ
ธุรกิจ)
ผู้มีส่วนได้ เสี ยที่ "ได้ รับ" ผลกระทบจากบริษัท
ผู้มีส่วนได้ เสี ยที่ "สร้ าง" ผลกระทบให้ บริษัท
ผู้มีส่วนได้ เสี ยที่ "บริษัทต้ องมีความรั บผิดชอบทางกฎหมาย"

10.1.4 กำรประเมินควำมเสี่ยงของธุรกิจ
บริ ษัท กำหนดนโยบำยบริ ห ำรควำมเสี่ ยง โดยคณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงท ำหน้ ำที่ กำกับดู แ ล ติ ด ตำม
กระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิ งำนของกำรบริ หำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่ อง กำรประเมินควำมเสี่ยงจะคำนึงถึงกระทบด้ ำนกำรเงิ น กำรด ำเนิ น งำน กำร
ส่งมอบสินค้ ำ ควำมปลอดภัย และชื่ อเสียง รวมทั ้งให้ ควำมสำคัญกับผลกระทบกำรดำเนิ นตำมนโยบำยที่ เ กี่ ย วข้ อง
กับควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม โดยจัดกลุม่ ประเภทควำมเสี่ยงเพื่ อบริ หำรจัดกำร ได้ แก่ ควำม
เสี่ยงด้ ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ ำนปฏิบตั ิ กำร ควำมเสี่ยงกำรบริ หำรจัดกำรทำงกำรเงิ น และควำมเสี่ ยงกำรปฏิ บัติ
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ตำมกฎระเบียบ ข้ อบังคับของหน่วยงำนกำกับดูแล รวมทั ้งกำรปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง และเลื อ กกลยุท ธ์ ใ น
กำรตอบสนองควำมเสี่ยงที่เหมำะสม เพื่ อให้ ควำมเสี่ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
นอกเหนื อจำกนโยบำยควำมรั บผิ ด ชอบต่ อ สัง คมแล้ ว คณะกรรมกำรบริ ษัท ตระหนั กและให้ ค วำมสำคั ญ ตำม
แนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรที่จัดทำโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ กำหนดนโยบำยที่
สอดคล้ องกับหลักกำรดังกล่ำว ได้ แก่ นโยบำยที่จะไม่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชน นโยบำยกำรปฏิบตั ิ ต่ อ คู่
ค้ ำและ/หรื อเจ้ ำหนี ้ นโยบำยกำรปฏิบตั ิ ที่เป็นธรรมและรั บผิ ด ชอบต่ อ คู่ แ ข่ ง ตลอดจนนโยบำยกำรไม่ล่ว งละเมิ ด
ทรัพย์สินทำงปัญญำหรื อลิขสิทธิ์ โดยจั ด ท ำอยู่ใ นคู่ มื อ หลักกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำร ซึ่ ง เผยแพร่ บนเว็ บ ไซต์ บริ ษัท
(www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หัว ข้ อ "ข้ อมูลส ำหรั บ นั กลงทุน (Investor Information" / เอกสำรเผยแพร่
(Publications))
10.2 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทปฏิบตั ิ ต่อคู่ค้ำ รวมถึงเจ้ ำหนี ้ อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม ไม่ใช้ อำนำจผูกขำด โดยตั ้งอยูบ่ นพื น้ ฐำนของกำร
ได้ รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั ้งสองฝ่ ำย อีกทั ้งหลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ ที่ทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ รวมทั ้ง
ปฏิบตั ิ ตำมพันธสัญญำ โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
มีความเป็ นธรรม
และเท่ าเที ยม

ไม่ ละเมิดทรั พย์ สนิ
ทางปั ญญา

เปิ ดโอกำสในกำรทำ
ธุรกิจให้ กบั ทุกคู่ค้ำ และ
กำรพิ จำรณำคัดเลือกคู่
ค้ ำตั ้งอยูบ่ นพื ้นฐำน
ควำมเสมอภำคและเป็น
ธรรม

ใช้ สินค้ ำและบริ กำรที่มี
ลิขสิทธิ์ /สิทธิ บตั ร/
เครื่ องหมำยกำรค้ ำที่
ถูกต้ อง และไม่สนับ
สนุนสินค้ ำหรื อกำร
กระทำที่เป็นกำรละเมิด
กฎหมำยว่ำด้ วย
ทรัพย์สินทำงปัญญำ

สอดคล้ องกับ
กฎหมาย ระเบี ยบ
ข้ อกาหนดที่ เกี่ยวข้ อง
กำรรับของขวัญ สิ่งของ ให้ โอกำสคู่ค้ำที่ดำเนิ น
หรื อประโยชน์ อื่นใด
ธุรกิจถูกต้ องตำม
ต้ องปฏิบตั ิ ตำม
กฎหมำย ระบบ
จรรยำบรรณว่ำด้ วยกำร มำตรฐำนคุณภำพ
ให้ หรื อรับของขวัญหรื อ สิ่งแวดล้ อม ควำม
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ ปลอดภัย และอำชี ว
อื่นใดอย่ำงเคร่งครัด
อนำมัย
การต่ อต้ านการทุ จริต
คอร์ รัปชั่น

ส่ งเสริมความ
รั บผิดชอบทางสังคม
บริ ษัท สนับสนุนคู่ค้ำที่มี
ควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจนส่งเสริ ม
ควำมรู้ควำมเข้ ำใจและ
ร่วมมือกับคู่ค้ำในกำร
พัฒนำควำมรับผิดชอบ
ทำงสังคม

10.3 การต่ อต้ านการทุ จริตคอร์ รัปชั่น
10.3.1 บริ ษัทกำหนดนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต นโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น และจัดทำจรรยำบรรณธุ รกิ จ ซึ่ ง ครอบคลุม
ประเด็นกำรให้ หรื อรับของขวัญหรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ อื่นใด กำรขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ รวมถึง กำรป้อ งกัน
กำรใช้ ข้อมูลภำยใน
10.3.2 พนักงำนทุกระดับ ทุกคนของบริ ษัท จะได้ รับกำรอบรมคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร ซึ่ ง ประกอบด้ วยจรรยำบรรณ
ธุรกิจในวันปฐมนิ เทศ ตำมแผนกำรฝึ กอบรมตำมสำยอำชี พประจำปี เพื่ อ ปลูกฝั ง จรรยำบรรณกำรปฏิ บัติ ง ำนของ
องค์ กร ตลอดจนสนับสนุนให้ พนั กงำนตระหนั กถึง ควำมสำคั ญ และผลเสี ยของกำรต่ อ ต้ ำนกำรทุจ ริ ต และกำร
คอร์ รัปชั่น อีกทั ้งมีกระบวนกำรดำเนิ นกำรเมื่อมีกำรร้ องเรี ยนและนโยบำยคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแส (รำยละเอี ยดตำม
คู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร) โดยในปี 2562 ไม่มีข้อร้ องเรี ยนใดๆ
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10.3.3 กำรปฏิบตั ิ แบบกลุม่ ควำมร่วมมือ
บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จำกัด (มหำชน) ได้ รั บกำรรั บรองเป็ น สมำชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ ำนกำรทุจริ ต (CAC) ตั ้งแต่วันที่ 22 กรกฎำคม 2559 และได้ รับกำรรับรองกำรยื่นต่ออำยุโครงกำรครั ง้ ที่ 2 เป็ น
ที่เรี ยบร้ อย เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2562 ที่ผำ่ นมำ ขณะนี ้บริ ษัทอยูใ่ นระหว่ำงดำเนิ นกำรชักชวนคู่ค้ำเข้ ำร่วมเป็นภำคี
10.4 การเคารพสิทธิมนุ ษยชน
บริ ษัทสนับสนุนกำรปฏิบตั ิ ตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้ วยสิทธิ มนุษยชน" และมำตรฐำน สำกลด้ ำนสิ ท ธิ มนุษยชนอื่ น ๆ
นอกจำกนี ้คณะผู้บริ หำรของบริ ษัทยังมีกำรตรวจสอบประเด็นด้ ำนสิทธิ มนุษยชนในกำรพิ จ ำรณำดู แ ลพนั กงำน และ
เมื่อพบว่ำมีควำมเสี่ยงที่จะเข้ ำเกณฑ์ควำมเสี่ยงต่อชื่ อเสียง จะส่งเรื่ องแจ้ งไปยังคณะกรรมกำรบริ ษัท นอกจำกนี ้บริ ษัท
ได้ จัดให้ มีกำรอบรม และกำรวัดผลแก่พนักงำนในเรื่ องจรรยำบรรณของบริ ษัทและนโยบำยกำรละเมิ ด สิ ท ธิ มนุษยชน
เพื่ อนำไปปฏิบตั ิ เป็นส่วนหนึ่งในกำรดำเนิ นงำน และไม่สนับสนุนกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชน
ทั ้งนี ้บริ ษัทได้ เปิ ดช่องทำงรับคำร้ องเรี ยนผ่ำนทำงเว็บไซต์ ของบริ ษัทให้ พนักงำนสำมำรถส่ง ค ำร้ องเรี ยน เรื่ อ งรำวกำร
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่น กำรไม่ปฏิบตั ิ ตำมกฎระเบียบ กำรได้ รับกำรปฏิ บัติ อ ย่ำ งไม่เ ป็ น ธรรม หรื อ กำรละเมิ ด สิ ท ธิ มนุษยชน
มำยังประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้ ำนสิทธิ มนุษยชนต่ ำ งๆ
ที่บริ ษัทกำหนดให้ มี ซึ่งแสดงถึงกำรที่บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับควำมโปร่ง ใสและหลักบรรษั ท ภิ บำลในองค์ กรได้ เป็ น
อย่ำงดี
กระบวนกำรติ ดตำมกำรปฏิ บตั ิ ตำมเจตนำรมณ์ ที่จะไม่ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนของพนั กงำนของบริ ษัท และพนักงำนของคู่ค้ำ
บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริ มสิทธิ มนุษยชนและปฏิ บตั ิ ตำมหลักมนุษยชนสำกลอย่ำงเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบำยกำรไม่
เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชน และจรรยำบรรณว่ำด้ วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลักสิทธิ มนุษยชน ไว้ ในคู่มือ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
โดยบริ ษัทกำหนดให้ มีกำรอบรมและวัดผล เพื่ อให้ ควำมรู้ควำมเข้ ำใจในหลักสิท ธิ มนุษยชนสำกลแก่พนักงำน รวมทั ้ง
พนักงำนที่ต้องไปปฏิบตั ิ งำนในต่ำงประเทศ จะต้ องปฏิบตั ิ ไม่ขัดต่อกฎหมำย ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม
ของประเทศนั ้น
ทั ้งนี ้ หำกพนักงำน พนักงำนคู่ค้ำ หรื อผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง พบกำรปฏิบตั ิ อย่ำงไม่เท่ำเทียมกันหรื อกำรกระทำที่ละเมิด
สิทธิ มนุษยชน สำมำรถแจ้ งเบำะแสโดยตรงมำยังประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อแจ้ ง
เบำะแสในกำรรับและจัดกำรกับข้ อร้ องเรี ยนช่องทำงอื่น
ซึ่งได้ เปิ ดเผยกระบวนกำรและช่องทำงบนเว็บไซต์ บริ ษัท
(www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หวั ข้ อ “ข้ อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”)
จำกผลกำรตรวจสอบภำยใน ปี 2562 ไม่พบกำรปฏิบตั ิ ท่ไี ม่สอดคล้ องกับนโยบำยกำรไม่เ กี่ ยวข้ องกับกำรละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชน และจรรยำบรรณว่ำด้ วยกำรเคำรพกฎหมำย และหลักสิ ท ธิ มนุษยชน ซึ่ ง ไม่พ บเรื่ อ งร้ องเรี ยนดั ง กล่ำ วแต่
อย่ำงใด
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10.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ิ ต่อพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม ให้ ควำมเคำรพต่ อ ควำมเป็ น ปั จ เจกชน
และศักดิ์ ศรี ของควำมเป็นมนุษย์ ตำมหลักสิ ท ธิ มนุษยชน และจรรยำบรรณที่ ดี เพื่ อ น ำไปสู่ค วำมสงบสุข ในสัง คม
ผลักดันให้ องค์ กรเติ บโตอย่ำงยัง่ ยืน ตำมนโยบำยกำรไม่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่ได้ จัดทำขึ ้น
10.5.1 กำรจ้ ำงงำน
บริ ษัทไม่ใช้ แรงงำนบังคับหรื อแรงงำนเด็ก อีกทั ้งจ้ ำงงำนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ในกำรจ้ ำงงำน ไม่เ ลื อ กเพศ เชื อ้ ชำ ติ
ศำสนำ รสนิ ยมทำงเพศ อีกทั ้งดำเนิ นกำรจ้ ำงงำนตำมกฎหมำย ระเบียบและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่งครัด
10.5.2 สิทธิ กำรมีสว่ นร่วมของพนักงำน
 พนักงำนมีสิทธิ ในกำรจัดตั ้งสหภำพแรงงำน
 พนักงำนมีสิทธิ ในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเท่ำเทียมกับผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ อื่นๆ มีช่องทำงดังต่อไปนี ้ ประกำศ
อีเมล์ ประชุมหน้ ำแถว บอร์ ดประชำสัมพันธ์ TSC PRIDE News Line@TSC
 บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ พนักงำนได้ แสดงควำมคิ ดเห็นผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กล่องรับควำมคิ ดเห็น กิ จ กรรม MD
เล่ำให้ ฟัง เพื่ อสื่อสำรระหว่ำงผู้บริ หำรกับพนักงำน
 บริ ษัทจะพยำยำมจัดกิจกรรมที่เสริ มสร้ ำงควำมสัมพันธ์ สร้ ำงกำรมี ส่ว นร่ ว มระหว่ ำ งพนั กงำนกับผู้บริ ห ำรเป็ น
ประจำทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่ำให้ ฟัง เป็นต้ น
10.5.3 กำรพัฒนำและส่งเสริ มพนักงำน
บริ ษัทมีแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะและฝึ กอบรมเพื่ อโอกำสในควำมก้ ำวหน้ ำของพนักงำนอย่ำ งเท่ำ เที ยมกัน โดย
ไม่เลือกปฏิบตั ิ และจัดขึ ้นในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรอบรมในห้ อ งเรี ยน (ทั ้งภำยในและภำยนอกบริ ษัท ) กำร
สอนหน้ ำงำน และกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ซึ่งจัดตำมแผนกำรฝึ กอบรมตำมสำยอำชี พ ประจ ำปี โดยในปี 2562
มีสดั ส่วนประเภทหลักสูตร และสถิติกำรอบรมของพนักงำนในระดับต่ำงๆ ดังนี ้
ประเภทหลักสูตร
กำรพัฒนำด้ ำนกฎหมำยและควำมปลอดภัย
กำรพัฒนำด้ ำนคุณภำพ

ร้ อยละจานวนชั่วโมงที่ อบรม
11.65
24.13

กำรพัฒนำด้ ำนสิ่งแวดล้ อม

9.15

กำรพัฒนำทักษะในกำรทำงำน

12.48

กำรพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

4.44

หลักสูตรกำรบริ หำรจัดกำร

8.19

กำรพัฒนำหลักสูตรทัว่ ไป

1.10

หลักสูตรอื่นๆ

29.96
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ระดั บ

จานวน (คน)

ผู้บริ หำร

63

ชั่วโมงการอบรม
เฉลี่ย /คน/ปี
13.41

หัวหน้ ำงำน

185

9.36

ปฏิบตั ิ กำร

897

8.74

รวม

1,145

9.10

เป้ าหมาย
มุง่ เน้ นกำรพัฒนำทักษะทำงกำรบริ หำรจัดกำรงำนและบุคลำกร
มุง่ เน้ นกำรพัฒนำตำมกลุม่ สำยอำชี พ รวมทั ้งพัฒนำทักษะ
ทำงกำรบริ หำร
มุง่ เน้ นกำรพัฒนำทักษะเชิ งเทคนิ คและปฏิบตั ิ ให้ พนักงำน
สำมำรถปฏิ บตั ิ หน้ ำที่ที่ได้ รับมอบหมำย

10.5.4 สุขภำพและควำมปลอดภัย
บริ ษัทดูแลรักษำสภำพแวดล้ อม และจัดระบบกำรปฏิบตั ิ งำนให้ พนักงำนมีควำมปลอดภัยในชี วิต ทรัพย์สิน รวมถึง มี
สุขอนำมัยที่ดีในกำรปฏิบตั ิ งำน โดยกำหนดนโยบำยด้ ำนคุณภำพ อำชี วอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
วิ เครำะห์และหำมำตรกำร เพื่ อควบคุมควำมเสี่ยงด้ ำนควำมปลอดภัย และอำชี วอนำมัยในกำรปฏิ บัติ ง ำน รวมถึง
จัดให้ มีระบบป้องกันมลพิ ษที่อำจเกิดขึ ้นระหว่ำงปฏิบตั ิ งำน จัดให้ มีสถำนที่ปฏิบตั ิ งำนที่สะอำด สื่อสำรให้ ควำมรู้ แก่
พนักงำนเกี่ยวกับข้ อกำหนดว่ำด้ วยวิ ธีปฏิบตั ิ งำนที่ปลอดภัยในกำร และให้ มนั่ ใจว่ำพนักงำนเข้ ำใจและปฏิ บัติ ต ำม
ระเบียบได้ อย่ำงถูกต้ อง จัดหำอุปกรณ์ ควำมปลอดภัย และอุปกรณ์ ค้ ุ มครองควำมปลอดภัยส่ว นบุค คลที่ จ ำเป็ น
ให้ แก่พนักงำน ตลอดจนประเมินควำมเสี่ยงด้ ำนควำมปลอดภัย และอำชี วอนำมัย
10.5.5 สวัสดิ กำร
บริ ษัทมีกำรจ่ำยผลตอบแทนให้ แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสม และสอดคล้ อ งกับอัต รำจ่ ำ ยในอุต สำหกรรมเดี ยวกัน
ตลอดจนจัดให้ มีสวัสดิ กำรต่ำงๆ เกินกว่ำที่กฎหมำยกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี ้ยงชี พ ตรวจสุขภำพพนักงำน เงิ น
ค่ำเกษี ยณอำยุงำน เบี ้ยขยัน ค่ำครองชี พ เงิ นค่ำทำศพ ค่ำทำงำนในกะกลำงคื น ค่ ำ ระดั บงำน เบี ย้ ขยัน รำยเดื อ น
เบี ้ยขยันต่อเนื่ องประจำปี ค่ำอำหำร ประกันสุขภำพและประกันอุบตั ิ เหตุ มีกำรส่งเสริ มให้ จัดกิจกรรมอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง
ให้ พนักงำนได้ ผอ่ นคลำยจำกกำรทำงำน และได้ ใช้ เวลำทำกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกัน เพื่ อส่งเสริ มให้ พนักงำนมีควำมรัก
ควำมผูกพันต่อองค์ กรในระยะยำว
บริ ษัทสนับสนุนควำมคิ ดในกำรส่งเสริ มสิทธิ แรงงำนและสวั สดิ ภำพทำงสัง คมของผู้ใ ช้ แรงงำน มี กำรปฏิ บัติ ต ำม
กฎหมำย กฎระเบียบที่ เ กี่ ยวข้ องกับกำรรั บสมัค รและจ้ ำงงำนทุกประกำรอย่ำ งเคร่ ง ครั ด โดยบริ ษัท ได้ กำหนด
โครงสร้ ำงเงิ นเดื อนสำหรับพนักงำนทุกระดับและทุกสำยงำนอย่ำงชัดเจน และมีกำรปรับขึ น้ ตำมผลกำรปฏิ บัติ ง ำน
ของพนักงำนในแต่ละปี
10.5.6 นโยบำยกำรเลิกจ้ ำง
บริ ษัท “ไม่มี” นโยบำยเลิกจ้ ำง โดยบริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรรักษำสิทธิ อนั พึงมีพึงได้ ของพนักงำนอย่ำ งเต็ มที่ ใน
กรณี ที่บริ ษัทมีควำมจำเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันมีผลกระทบต่ อ กำรประกอบกิ จ กำรของบริ ษัท จนท ำให้
บริ ษัทไม่สำมำรถประกอบกิ จ กำรได้ ตำมปกติ ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ หตุ สุด วิ สัยต้ องหยุด กิ จ กำรทั ้งหมดหรื อ บำงส่ว นเป็ น กำร
ชั่วครำว บริ ษัทจะกำหนดขั ้นตอนกำรปฏิบตั ิ ให้ เป็นไปอย่ำงรอบคอบและยุติธรรม ผ่ำนกำรเรี ยกประชุ มฝ่ ำยบริ ห ำร
หำรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง และกำหนดเป็นแนวทำงกำรปฏิบตั ิ ซึ่งจะประกำศต่อพนักงำนให้ ทรำบโดยทัว่ กันโดยไม่มีกำร
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เลือกปฏิบตั ิ และคำนึงถึงสิทธิ อนั พึงมีพึงได้ ของพนักงำนเป็นที่ตั ้ง เพื่ อให้ มนั่ ใจว่ ำ กำรเลิ กจ้ ำงที่ เ กิ ด จะเป็ น ไปโดย
ยุติธรรมและไม่ขัดกับกฏหมำย
10.6 ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
คณะกรรมกำรบริ ษัทยึดหลักและดำเนิ นกำรตำมนโยบำยกำรตลำดที่ เ ป็ น ธรรม ที่ จ ะตอบสนองควำมพึ ง พอใจของ
ลูกค้ ำ ซึ่งเป็นผู้ซื ้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจำกบริ ษัท รวมไปถึงผู้บริ โภคที่เป็นผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว ให้ มนั่ ใจได้ ว่ำนอกจำก
จะได้ รับสินค้ ำที่มีคุณภำพ และรำคำที่ยตุ ิ ธรรมแล้ ว บริ ษัทยังตระหนักถึงควำมปลอดภัยที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ สัง คมและ
สิ่งแวดล้ อม รวมถึงกำรกระทำที่เป็นกำรละเมิดหรื อทำให้ เสียสิทธิ ของผู้บริ โภคด้ วย
โดยบริ ษัทเคำรพในสิทธิ กำรได้ รับกำรตอบสนองควำมต้ องกำรด้ ำนพื น้ ฐำนของผู้บริ โ ภค คุ้ มครองสิ ท ธิ ด้ ำนควำม
ปลอดภัยของผู้บริ โภค ไม่จำกัดสิทธิ ด้ำนข้ อมูลข่ำวสำรของผู้บริ โภค เคำรพสิทธิ ในกำรเลือก/แสดงควำมคิ ด เห็น ของ
ผู้บริ โภค คุ้มครองสิทธิ ที่จะได้ รับกำรชดเชย/กำรศึกษำข้ อมูลของผู้บริ โภค ให้ สิทธิ ในกำรอยู่ภำยใต้ สภำพแวดล้ อ มที่
ส่งเสริ มสุขภำพ และจัดให้ มีกำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำเป็นประจำทุกปี เพื่ อประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนของ
บริ ษัทในด้ ำนต่ำงๆ ได้ แก่ คุณภำพ (Quality) รำคำ (Cost) กำรส่ง มอบ (Delivery) และงำนใหม่ (New model) โดย
จะมีกำรเปรี ยบเทียบข้ อมูลระหว่ำงปี เพื่ อนำมำปรั บปรุ ง และพั ฒนำให้ ต อบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำอย่ำ งมี
ประสิทธิ ภำพสูงที่สดุ
ซึ่งผลกำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำประจำปี 2562 เป็นดังนี ้
ความพึงพอใจของลูกค้ า
คุณภำพ (Quality)
รำคำ (Cost)
กำรส่งมอบ (Delivery)
งำนใหม่ (New model)
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม

เป้ าหมาย
90%
70%
90%
90%
85%

(คะแนนเต็ม 100%)
ปี 2561
ปี 2562
84%
84%
77%
75%
88%
88%
85%
93%
83%
83%

10.7 การร่ วมพั ฒนาชุมชนและสั งคม
คณะกรรมกำรบริ ษัทส่งเสริ มกำรอยูร่ ่วมกับชุมชนและสังคมอย่ำงมีควำมสุข และส่งเสริ มกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชน ทั ้ง
ใกล้ และไกลตำมนโยบำยของบริ ษัทและสอดคล้ องกับทิศทำงกำรพัฒนำของภำครัฐและวิ ถีชุมชน เพื่ อพัฒนำคุณภำพ
ชี วิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่ำงยัง่ ยืน โดยบริ ษัทจะพยำยำมร่ว มกับชุมชนผ่ำนกำรจัดกิจกรรมของบริ ษัท ที่เกี ยวกับ
กำรศึกษำและศิ ลปะวัฒนธรรม จริ ยธรรมและกำรลงทุนทำงสังคม โดยส่งเสริ มกำรมีสว่ นร่วมให้ ชุมชนสำมำรถพั ฒนำ
และพึ่งพำตนเองอย่ำงยัง่ ยืน
10.8 การจั ดการสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัททำกำรปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่ อ ยกระดั บกำรจั ด กำรด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ท ัน สมัยและสอดคล้ อ งกับ
ทิ ศ ทำงของอุต สำหกรรมในปั จ จุ บัน โดยก ำหนดให้ ท ำกำรปรั บปรุ ง นโยบำยด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อ ม ทุก ๆ 5 ปี และ
ประชำสัมพันธ์ ไปยังพนักงำนทุกระดับให้ รับทรำบ ซึ่งนโยบำยฯ สำหรับปี 2562 มีดังนี ้
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นโยบำยด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
ใช้ ทรัพยำกรธรรมชำติ อย่ำงคุ้มค่ำ เป็ น สถำนประกอบกำรไร้ มลพิ ษ ปลอดภัยต่ อ ทุกชี วิ ต เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
หยุดโลกร้ อนด้ วยมือเรำ
บริ ษัทจะดำเนิ นกำรตำมมำตรฐำน ISO14001 อย่ำงเคร่งครัด:
1. คณะกรรมกำรมุง่ มัน่ ในกำรใช้ ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิ ท ธิ ภำพ ควบคุ มและลดปริ มำณกำรใช้ พลัง งำนตลอดจน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
2. ร่วมกักกันสำรอันตรำยในวัตถุดิบอย่ำงถูกต้ อง เพื่ อป้องกันกำรก่อเกิดมลพิ ษและลดภำวะโลกร้ อน อัน จะน ำไปสู่
กำรทำลำยสิ่งแวดล้ อม
3. มุ่ง มั่น แก้ ไข ป้อ งกัน และควบคุ มมลพิ ษที่ เ กิ ด จำกกิ จ กรรมของทำงบริ ษัท ที่ กระทบกับ พนั กงำนอย่ำ งเต็ ม
ควำมสำมำรถ และสอดคล้ องกับข้ อกำหนดทำงกฎหมำย
4. ปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้ อกำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมอย่ำงต่อเนื่ อ งและปรั บปรุ ง พั ฒนำอย่ำ ง
ต่อเนื่ อง
5. สื่อสำร เผยแพร่นโยบำยสิ่งแวดล้ อมต่อสำธำรณะชนอย่ำงเปิ ดเผย และฝึ กอบรมเพื่ อ สร้ ำงจิ ต สำนึ กในกำรพิ ท ักษ์
รักษำสิ่งแวดล้ อมแก่บคุ ลำกรทุกระดับในบริ ษัท
บริ ษัทกำหนดให้ พนักงำนที่ปฏิบตั ิ งำนในสำยกำรผลิตและงำนที่มีโอกำสเสี่ยงที่จะเกิดอุบตั ิ เหตุ ห รื อ สัมผัสกับสำรเคมี
หรื อของเสียต่ำงๆ ต้ องสวมอุปกรณ์ ปอ้ งกันให้ ครบถ้ วน มีกำรตรวจสอบคุณภำพของอุปกรณ์ ป้อ งกัน อย่ำ งสม่ ำ เสมอ
ตลอดจนตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ ตำมกฎระเบียบด้ ำนควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด
ทั ้งนี ้ระดับเสียงรบกวนจำกกิจกรรมของบริ ษัท อยูใ่ นเกณฑ์ มำตรฐำนตำมคณะกรรมกำรสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ง ชำติ แ ละ
กระทรวงอุตสำหกรรมกำหนด ส่วนผลกำรตรวจวัดฝุ่ น ไอระเหยจำกปล่องระบำยอำกำศ และน ้ำทิ ้งที่เกิดจำกกิ จ กรรม
ของบริ ษัท มีค่ำอยูใ่ นเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยกำหนด เนื่ องจำกบริ ษัทมีกำรจัดกำร กำรควบคุ ม รวมถึง ระบบ
บำบัดที่มีประสิทธิ ภำพ จึงส่งผลให้ มลภำวะที่เกิดจำกกิจกรรมของบริ ษัทมีค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กฎหมำยกำหนด
กำรกำจัดของเสียจำกกิจกรรมกำรผลิตของบริ ษัท สำมำรถแยกออกเป็น 3 ประเภทหลัก และมีวิธีกำรจัดกำรดั ง ตำรำง
ประเภทขยะและกรรมวิ ธีกำรบำบัด/กำจัด ดังนี ้
ประเภทขยะ และกรรมวิ ธีกำรบำบัด
ประเภทขยะ
ขยะอันตรำย
ขยะที่เกิดจำก
- น ้ำมันเครื่ องเก่ำ
กิจกรรมของบริ ษัท - สิ่งของปนเปื ้อนสำรเคมี เช่น ถุง
มือผ้ ำที่ใช้ แล้ ว ภำชนะบรรจุ
สำรเคมีที่ใช้ แล้ ว
- หลอดไฟเสื่อมสภำพ
กรรมวิ ธีบำบัด/ - ส่งให้ บริ ษัท รับกำจัดขยะอันตรำยที่
กำจัด
ขึ ้นทะเบียนกับกรมโรงงำน
อุตสำหกรรมดำเนิ นกำร

ขยะ Recycled
- กระดำษที่ใช้ แล้ ว
- ดี บกุ สังกะสี
- ไม้ พำเลท

ขยะทัว่ ไป
- ถุงมือพลำสติ กที่ไม่เปื ้อนสำรเคมี
- เศษอำหำร
- ลังกระดำษ

- ขำยเพื่ อนำกลับไปใช้ ใหม่

- ส่งให้ เทศบำลกำจัด
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บริ ษัทได้ ว่ำจ้ ำงผู้เชี่ ยวชำญที่มีใบอนุญำตกำจัดของเสียให้ เป็นผู้ดำเนิ นกำรกำจัดขยะอันตรำยโดยเฉพำะ และรำยงำนต่ อ
กรมโรงงำนอุตสำหกรรมทุกๆ เดื อน
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัทเป็นไปตำมข้ อบัง คั บของกรมโรงงำนอุต สำหกรรมและกำรนิ ค มอุต สำหกรรมทุก
ประกำร นอกเหนื อจำกกำรกำจัดขยะโดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยแล้ ว บริ ษัทยังจัดให้ มีกำรจัดกิจกรรมภำยในเพื่ อ ลด
กำรใช้ พลังงำนและวัสดุสิ ้นเปลืองอย่ำงต่อเนื่ อง
ผลกำรจัดกำรด้ ำนสิ่งแวดล้ อมต่ำง ๆ ได้ ถกู กำหนดเป็นดัช นี ชี ว้ ั ด ควำมสำเร็ จ ขององค์ กรมำเป็ น เวลำยำวนำนและ
ต่อเนื่ องโดยตลอด เพื่ อเน้ นย ้ำควำมสำคัญในกำรดำเนิ นกำรด้ ำนสิ่งแวดล้ อม โดยมีฝ่ำยงำนที่รับผิ ด ชอบคอยดู แ ลผล
กำรจัดกำรดังกล่ำวอย่ำงใกล้ ชิดเป็นประจำทุกปี ด้ วยควำมตระหนั กว่ำ ภำวะโลกร้ อนและกำรใช้ พลัง งำนเป็ น ปั ญ หำ
ใหญ่ที่สง่ ผลกระทบต่อระบบนิ เวศวิ ทยำและกำรดำรงชี วิตของประชำกรทัว่ โลก บริ ษัทจึงจัดให้ มีกำรรณรงค์ ลดกำรใช้
พลังงำนและลดภำวะโลกร้ อนผ่ำนนโยบำยสิ่งแวดล้ อม และโครงกำรด้ ำนสิ่งแวดล้ อมต่ำงๆ ที่บริ ษัทฯได้ มี กำรทบทวน
และจัดทำอย่ำงต่อเนื่ องเป็นประจำทุกปี
นอกจำกนี ้บริ ษัทมีกำรศึกษำกระบวนกำร/ขั ้นตอนกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ที่ ส่ง ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศในปี ที่ ผ่ำ นมำแล้ ว
พบว่ำไม่มีกระบวนกำร/ขั ้นตอนกำรดำเนิ นธุรกิจที่สง่ ผลกระทบต่อระบบนิ เวศ จึงไม่มีกำรนำไปพัฒนำเพื่ อ แก้ ไข/ฟื ้น ฟู
สภำพแวดล้ อมทำงธรรมชำติ ในปี ถดั ไป
10.9 นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
ลาดั บ
นวัตกรรม
1 กำรพัฒนำแพลตฟอร์ ม
 เครื่ องตรวจสอบเสียงของชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
ตรวจสอบชุดควบคุมรำงกระจก  บริ ษัท ร่ ว มกั บ สถำบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ ำ เจ้ ำคุ ณ ทหำร
หน้ ำต่ำงรถยนต์ เพื่ อควบคุม
ลำดกระบัง ในกำรวิ จัยและพัฒนำด้ ำนวิ ศวกรรมและเทคโนโลยี
คุณภำพกำรผลิต
ในกำรออกแบบและจั ด สร้ ำงเครื่ อ งจั ก รอัต โนมั ติ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภำพกำรผลิ ต และยกระดั บขี ด ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
 เพื่ อแก้ ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
 เพื่ อสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ ำ
 วิ จัยและพัฒนำระบบกำรบริ ห ำรข้ อมูลกำรผลิ ต แบบ real-time
และ online ซึ่งสำมำรถเชื่ อ มโยงข้ อมูลกำรผลิ ต จำกเครื่ อ งจั กร
เข้ ำสูร่ ะบบฐำนข้ อมูลโดยตรง
 แลกเปลี่ยนและเสริ มสร้ ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ และข้ อมูลทำง
วิ ช ำกำร รวมทั ้งจั ด ฝึ กอบรมและสัมมนำ ระหว่ ำ งบริ ษั ท และ
สถำบัน

 ส่งเสริ มควำมสัมพันธ์ ในกำรพัฒนำโครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึ กษำ
และ/หรื อบุคลำกรระหว่ำงกัน
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2

กำรพัฒนำต้ นแบบระบบ
ตรวจสอบสำยเคเบิลแบบ
อัตโนมัติด้วยสแกนเนอร์ เลเซอร์
3 มิติ

 เครื่ องตรวจสอบสำยเคเบิลแบบอัตโนมัติด้วย
สแกนเนอร์ 3 มิติแบบเลเซอร์ และสร้ ำงโปรแกรม
ควบคุมกำรทำงำนของ ระบบตรวจสอบสำยเคเบิลแบบ
อัตโนมัติด้วยสแกนเนอร์ 3 มิติแบบเลเซอร์
 บริ ษัท ร่ ว มกับสถำบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ ำ เจ้ ำคุ ณ ทหำร
ลำดกระบัง ในกำรวิ จัยและพัฒนำด้ ำนวิ ศวกรรมและเทคโนโลยี
ในกำรออกแบบและจัดสร้ ำงเครื่ องตรวจสอบสำยเคเบิล เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภำพกำรผลิ ต และยกระดั บขี ด ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
 เพื่ อสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ ำ
 แลกเปลี่ยนและเสริ มสร้ ำงควำมรู้ ประสบกำรณ์ และข้ อมูลทำง
วิ ช ำกำร รวมทั ้งจั ด ฝึ กอบรมและสัมมนำ ระหว่ ำ งบริ ษั ท และ
สถำบัน

3

COA 3D Laser Scan

 เครื่ องตรวจสอบระยะกำรประกอบอัต โนมัติ แ ละ Dimension อื่ น
ๆ พร้ อมสรุ ป ผลข้ อมูล ทั ้งหมดจั ด ท ำ Certificate of Analysis
อัตโนมัติ
 ฝ่ ำย Production Engineer (PE) ของบริ ษัท ได้ ริ เ ริ่ มและร่ ว มมื อ
กับ (KMITL) สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ าคุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง ในกำรวิ จัยและพัฒนำด้ ำนวิ ศวกรรมและเทคโนโลยี
ในกำรออกแบบและจั ด สร้ ำงเครื่ อ งจั ก รอัต โนมั ติ เพื่ อเพิ่ ม
ประชำสัมพันธ์
ประสิทธิ ภำพกำรตรวจสอบและยกระดับขี ดควำมสำมำรถในกำร
และอัพเดทใน
แข่งขันโดยมีทำงฝ่ ำย Quality Assurance (QA) เข้ ำไปร่ว มศึ กษำ
กำรประชุม
และสนั บ สนุ น ข้ อมู ล รำยละเอี ย ดหั ว ข้ อกำรตรวจสอบของ
ประจำเดื อน
ผลิตภัณฑ์ในช่วงท้ ำย
 เพื่ อแก้ ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
 เพื่ อสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ ำ
 วิ จั ยและพั ฒ นำระบบที่ ส ำมำรถเชื่ อ มโยงข้ อมูล กำรผลิ ต จำก
เครื่ องสแกน เข้ ำสูร่ ะบบฐำนข้ อมูลโดยตรง

 ส่งเสริ มควำมสัมพันธ์ ในกำรพัฒนำโครงกำรแลกเปลี่ยนนักศึ กษำ
และ/หรื อบุคลำกรระหว่ำงกัน
4

Windows Regulation
Automation Quality
Guarantee

 เครื่ องตรวจสอบฟั งก์ชันกำรทำงำนผลิตภัณฑ์ Window และ
บันทึกพำรำมิเตอร์ อตั โนมัติ

ประชำสัมพันธ์
และอัพเดทใน
 ฝ่ ำย Production Engineer (PE) ของบริ ษัทได้ ริ เ ริ่ มและร่ ว มมื อ กำรประชุม
กับ (KMITL) สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ าคุ ณ ทหาร ประจำเดื อน
ลาดกระบัง ในกำรวิ จัยและพัฒนำด้ ำนวิ ศวกรรมและเทคโนโลยี
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ในกำรออกแบบและจัดสร้ ำงเครื่ องตรวจสอบอัตโนมัติ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิ ภำพกำรตรวจสอบและยกระดั บขี ด ควำมสำมำรถใน
กำรแข่ ง ขั น โดยมี ฝ่ำย Quality Assurance (QA) เข้ ำไปร่ ว ม
ศึกษำและสนับสนุนข้ อมูลรำยละเอียดประวัติของเสียย้ อนหลัง
 เพื่ อสร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ ำ
 เพื่ อให้ กระบวนกำรพิ เศษ มีกำรตรวจวัดอย่ำ งละเอี ยดในระดั บ
มำตรฐำนสำกล
 วิ จัยและพัฒนำระบบกำร ที่ สำมำรถเชื่ อ มโยงข้ อมูลกำรผลิ ต
เข้ ำสูร่ ะบบฐำนข้ อมูลโดยตรงแบบเฉพำะเจำะจงถึงระดับชิ ้นงำน
แต่ละชิ ้น
 ส่งเสริ มควำมสัมพันธ์ ในกำรพัฒนำโครงกำรแลกเปลี่ยน
นักศึกษำ และ/หรื อบุคลำกรระหว่ำงกัน
10.10 การจั ดทารายงานความยั่งยืน
10.10.1 กระบวนกำรที่ใช้ กำหนดเนื ้อหำ
กำรรำยงำนได้ มีกำรจัดทำตำมแนวทำงกำรจัดทำรำยงำนแห่งควำมยั่ง ยื น ตลำดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย และ
อ้ ำงอิงแนวทำงกำรรำยงำนสำกล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Standards
10.10.2 กำรคัดเลือกประเด็นสำคัญ
พิ จำรณำจำกสิ่งที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียให้ ควำมสำคัญและประเด็นที่มีควำมสำคัญต่อกำรดำเนิ นธุรกิจ
10.10.3 ขอบเขตของเนื ้อหำที่รำยงำน
รำยงำนนี ้มีขอบเขตเนื ้อหำที่มีควำมครอบคลุมบริ ษัท และผู้สง่ มอบปัจจัยกำรผลิตในกำรพัฒนำด้ ำนเศรษฐกิจ สัง คม
และสิ่งแวดล้ อมของบริ ษัท โดยมุง่ เน้ นกำรดำเนิ นงำนตำมกลยุทธ์ เพื่ อบรรลุวิสยั ทัศน์ และภำรกิจ ด้ วยกำรกำกับดู แ ล
กิจกำรที่ดี กำรบริ หำรควำมเสี่ยง และกำรนำปรัชญำกำรดำเนิ นธุรกิจไปสูก่ ำรปฏิบตั ิ อย่ำงเป็นรูปธรรม ทั ้งในด้ ำนกำร
ดูแลพนักงำน กำรสร้ ำงองค์ กรให้ เป็นองค์ กรแห่งกำรเรี ยนรู้ สร้ ำงมูลค่ำสูง สุด ให้ กับผู้ที่ เ กี่ ยวข้ องทั ้งหมด กำรสร้ ำง
สมดุลระหว่ำงกำรทำงำนและชี วิตของพนักงำนได้ อย่ำงดี ส่งผลให้ คนและองค์ กรเติ บโตไปพร้ อมกัน ก้ ำ วไปข้ ำงหน้ ำ
อย่ำงไม่หยุดยั ้ง ตลอดจนร่วมสร้ ำงสรรค์ สงั คมที่ดี ซึ่งนับเป็น กำรสร้ ำงมูลค่ ำ เพิ่ มให้ กับธุ รกิ จ และกำรสร้ ำงโอกำส
ให้ กบั สังคมและชุมชนอย่ำงยัง่ ยืน
10.10.4 ประเด็นสำระสำคัญในรำยงำน
บริ ษัทมีกำรรับฟั งควำมคิ ดเห็นจำกผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ทั ้งในกลุม่ พนักงำนภำยในองค์ กร ผู้สนับสนุนกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ
ลูกค้ ำ คู่ค้ำ สถำบันกำรศึกษำ และชุมชนในพื ้นที่โดยรอบ ผ่ำ นกิ จ กรรมต่ ำ งๆ ที่ บริ ษัท จั ด ขึ น้ ผนวกกับประเด็ น ที่ มี
ควำมสำคัญต่อควำมสำเร็จขององค์ กร นำมำวิ เครำะห์ จัดลำดับควำมสำคัญ และคัดเลือกเนื ้อหำข้ อมูลที่อยูใ่ นควำม
คำดหวั ง และควำมสนใจของผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ยในรู ปแบบแมทริ กซ์ (Materiality Matrix) ซึ่ ง ครอบคลุมผลกำร
ดำเนิ นงำนด้ ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ที่เป็นสำระสำคัญในรำยงำนฉบับนี ้ ดังต่อไปนี ้

- 111 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

สาคัญมาก

2. ด้ านสังคม
2.1 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
2.2 กำรสร้ ำงวัฒนธรรมองค์ กร
2.3 กำรปฏิบตั ิ ด้ำนแรงงำนและสิทธิ
มนุษยชน
2.4 ควำมปลอดภัยและอำชี วอนำมัยใน
กำรทำงำน
2.5 กำรมีสว่ นร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพ
ชี วิตและสิ่งแวดล้ อมในชุมชน
2.6 ร่วมเป็นเครื อข่ำยกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้ อง
2.7 ร่วมสืบสำนประเพณี และวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น

1.4
1.2

3.3

1.8

1.7
1.3

2.6

2.5

1.6

2.1

3.1
2.2

2.7

3. ด้ านสิ่งแวดล้ อม
3.1 กำรดำเนิ นงำนตำมกฎหมำยด้ ำน
สิ่งแวดล้ อม
3.2 กำรบริ หำรจัดกำรน ้ำ
3.3 กำรอนุรักษ์ พลังงำนและลดภำวะโลก
ร้ อน

1.1

3.2

1.9
2.3

สาคัญ

ระดับผลกระทบต่ อความสนใจของกลุ่มผู้ มีส่วนได้ เสีย

1. ด้ านเศรษฐกิจ
1.1 กำรกำกับดูแลกิจกำร
1.2 กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
1.3 กำรดำเนิ นธุรกิจด้ วยควำมเป็นธรรม
1.4 กำรบริ หำรควำมเสี่ยง
1.5 การพัฒนาสินค้ าเพื่ อตอบโจทย์ความ
ต้ องการของลูกค้ า
1.6 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
1.7 กำรบริ หำรจัดกำรสำยโซ่อปุ ทำน
1.8 นวัตกรรมทำงธุรกิจ
1.9 แผนรองรับสถำนกำรณ์ ฉกุ เฉิน
1.10 กำรดำเนิ นกำรด้ ำนภำษี

1.5

2.4

1.10

สาคัญ

สาคัญมาก

ระดับผลกระทบต่ อองค์ กรในด้ านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้ อม

หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อแนะนาเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน ประจาปี 2562
สำมำรถส่งมำได้ ที่ ฝ่ ำยกำกับหลักทรัพ ย์และประสำนงำนตลำดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ต. พำนทอง อ. พำนทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. (038) 447 200 - 10 ต่อ 401, 122 โทรสำร (038) 185 025
Email : ir@thaisteelcable.com
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10.11 การดาเนินการตามนโยบายที่ บริษัทได้ เปิ ดเผยไว้
ลาดั บ
นโยบาย
การดาเนินการปี 2562
1
นโยบำยอนุรักษ์
บริ ษัทได้ แสดงเจตจำนงและควำมมุง่ มัน่ ในกำรดำเนิ นกำรด้ ำนกำรอนุรักษ์ พลังงำน เนื่ องจำกเห็น ว่ ำ
พลังงำน
กำรอนุรักษ์ พลัง งำนเป็ น สิ่ ง ส ำคั ญ และเป็ น หน้ ำที่ ข องทุกคนที่ ต้ องร่ ว มกัน รั กษำระบบกำรจั ด
กำรพลังงำนให้ คงอยูอ่ ย่ำงยัง่ ยืน จึงมีกำรนำระบบกำรจัดกำรพลัง งำนมำประยุกต์ ใ ช้ ภำยในบริ ษั ท
และกำหนดนโยบำยด้ ำนพลังงำนเพื่ อใช้ เป็นแนวทำงในกำรดำเนิ นงำนด้ ำนพลังงำนและเพื่ อส่งเสริ ม
กำรใช้ พลังงำนให้ เกิดประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผลสูงสุด
สำหรับปี 2562 บริ ษัทมีกำรดำเนิ นกำรด้ ำนกำรอนุรักษ์ พลังงำน ดังต่อไปนี ้
1. พัฒนำระบบกำรจั ด กำรพลัง งำน กำรติ ด ตำมและกำรประเมิ น ผลอย่ำ งเหมำะสม ตลอดจน
กำหนดให้ เป็นส่วนหนึ่งของกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัท สอดคล้ องกับกฎหมำยและข้ อกำหนดอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
2. ดำเนิ นกำรปรับปรุงประสิทธิ ภำพกำรใช้ ทรัพยำกรพลังงำนขององค์ กรอย่ำงต่อเนื่ อง เหมำะสมกับ
อุตสำหกรรมเทคโนโลยีที่ติดตั ้ง และแนวทำงกำรปฏิบตั ิ งำนที่ดี
3. กำหนดเป้ำหมำยกำรอนุรักษ์ พลังงำน และสื่อสำรให้ พนักงำนได้ เข้ ำใจ และปฏิบตั ิ ได้ อย่ำงถูกต้ อง
สรุปได้ ดังนี ้
 ประหยัดพลังงำนโดยคำนวณจำกค่ำ SEC ของปี 2561 ลดลง 10%
 ดำเนิ นกำรจัดกำรพลังงำน ไม่มี NC จำกกำรตรวจประเมินจำก CB ในระบบ ISO 14001
4.

5.

6.
7.

 ดำเนิ นกำรจัดกำรพลังงำน ปี 2562 สอดคล้ องกับกฏหมำย
กำรอนุรักษ์ พลังงำนเป็นหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้บริ หำรและพนั กงำนทุกระดั บที่ จ ะให้ ค วำม
ร่วมมือในกำรปฏิบตั ิ ตำมมำตรกำรที่กำหนด ติ ดตำมตรวจสอบ และรำยงำนต่ อ คณะกรรมกำร
ด้ ำนอนุรักษ์ พลังงำน
บริ ษัทสนับสนุน ทรั พ ยำกรที่ จ ำเป็ น รวมถึง ทรั พ ยำกรด้ ำนบุค ลำกร งบประมำณ เวลำในกำร
ทำงำน กำรฝึ กอบรม และกำรมีสว่ นร่วมกำรทำกิจกรรมกลุม่ ในกำรนำเสนอข้ อคิ ดเห็น เพื่ อ พั ฒนำ
งำนด้ ำนพลังงำน
จัดตั ้งคณะทำงำนด้ ำนกำรจัดกำรพลังงำน และส่งรำยงำนกำรจัดกำรพลัง งำนไปยัง กรมพั ฒนำ
พลังงำนทดแทนและอนุรักษ์ พลังงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด
ดำเนิ นโครงกำรอนุรักษ์ พลังงำนให้ เ ห็น เป็ น รู ปธรรม และได้ ด ำเนิ น โครงกำรมำอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่ อให้ เกิดผลประหยัดและลดค่ำใช้ จ่ำยของกำรดำเนิ นงำนได้ จริ ง สรุปได้ ดังนี ้

โครงการลดลมรั่ วและบริหารจั ดการเครื่ องอั ดอากาศ
บริ ษัทดำเนิ นกำรลดกำรใช้ พลังงำน โดยเน้ นให้ สำมำรถลดได้ จ ริ ง และเห็น ผลชั ด เจน เริ่ มจำกแก้ ไข
ปั ญ ห ำ เ ค รื่ อ ง อั ด อ ำ ก ำ ศ ภำ ยใ น บริ ษั ท ที่ มี อั ต รำ ก ำ รรั่ ว สู ง จึ ง ท ำ ก ำ รวิ จั ย ร่ ว ม กั บ
มหำวิ ทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิ เครำะห์ระบบอัดอำกำศและหำมำตรกำรแก้ ไขกำรรั่ว สำรวจจุดรั่วและ
ทำกำรแก้ ไขจุดรั่วรวมทั ้งหมด และขยำยผลกำรสำรวจและแก้ ไขจุดรั่วมำจนถึงปัจจุบนั
จำกกำรดำเนิ นกำรได้ ผลเป็นที่น่ำพอใจ คื อสำมำรถลดกำรใช้ พลังงำนไฟฟ้ำลงได้ ถึง 10% ต่ อ ปี ท ำ
ให้ บริ ษัท ได้ รั บโล่เ กี ยรติ คุ ณ เป็ น สถำนประกอบกำรต้ นแบบในกำรฝึ กอบรมกำรพั ฒนำบุค ลำกร
ภำคปฏิบตั ิ เพื่ อปรับปรุงประสิทธิ ภำพกำรใช้ พลังงำนระบบอำกำศอัด
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ลาดั บ

นโยบาย

การดาเนินการปี 2562
แม้ จะได้ รับรำงวัลแล้ ว บริ ษัทก็ยงั คงดำเนิ นโครงกำรต่อเนื่ องเพื่ อหำมำตรกำรลดค่ ำ กำรใช้ พลัง งำน
ไฟฟ้ำให้ มำกยิ่งขึ ้นและให้ เกิดผลระยะยำวต่อไป จึงทำกำรวิ จัยเพิ่ มเติ มร่วมกับมหำวิ ทยำลัยขอนแก่น
ในกำรบริ หำรจัดกำรเครื่ องอัดอำกำศ ซึ่งอยูใ่ นระหว่ำงกำรดำเนิ น กำรตรวจวั ด และวิ เ ครำะห์ ข้ อมูล
หำกดำเนิ นกำรแล้ วเสร็จ จะสำมำรถช่วยให้ บริ ษัทลดกำรใช้ พลังงำนไฟฟ้ำได้ เพิ่ มขึ ้น
สถำนะกำรดำเนิ นกำร :
Phase 1 ดำเนิ นกำรแล้ วเสร็จเดื อนสิงหำคม 2561
Phase 2 ดำเนิ นกำรแล้ วเสร็จเดื อนตุลำคม 2561
โครงการ Motor servo
เป็นโครงกำรประหยัดพลังงำน ที่เริ่ มดำเนิ นกำรตั ้งแต่ปี 2558 โดยเปลี่ ยนจำก Induction motor เป็ น
Servo motor ที่เครื่ องฉีดพลำสติ ก ซึ่งในปี 2559 สำมำรถเปลี่ยนได้ 30% ของเครื่ อ งจั กรทั ้งหมด ท ำ
ให้ สำมำรถลดกำรใช้ ไฟฟ้ำของเครื่ องฉีดพลำสติ กลงได้ ถงึ 82% และมีกำรดำเนิ นกำรต่อเนื่ องจนครบ
100% ของเครื่ องจักรทั ้งหมด ในปี 2562
สถานะการดาเนินการ : จะดำเนิ นกำรแล้ วเสร็จเดื อนมิถนุ ำยน 2562
โครงการติดตั ง้ Air condition
แอร์ ระบบ Inverter นั ้นมีกำรทำงำนที่แตกต่ ำ งจำกแอร์ แ บบทั่ว ไป ซึ่ ง แอร์ แ บบทั่ว ๆ ไปนั น้ เวลำท ำ
ควำมเย็นจนถึงอุณหภูมิที่ตั ้งไว้ คอมเพรสเซอร์ ก็จ ะตั ด และหยุด ท ำงำน แต่ พ ออุณ หภูมิ เ ปลี่ ยนไป
คอมเพรสเซอร์ กจ็ ะ start ระบบเริ่ มทำงำนใหม่ ซึ่งลักษณะกำรทำงำนแบบนี ้ทำให้ เกิดกำรใช้ พ ลัง งำน
สูง เพรำะต้ องใช้ พลังงำนมำก ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรทำงำนของแอร์ แบบระบบ Inverter ที่เมื่อทำควำม
เย็นไปถึงระดับที่กำหนดไว้ คอมเพรสเซอร์ จะไม่หยุดทำงำนแต่จะทำงำนช้ ำลง รวมไปถึง พั ด ลม จะ
หมุนช้ ำลง ระบบจะเพิ่ มรอบกำรทำงำนขึ ้น และเพิ่ มควำมเร็วของพัดลมให้ ทำงำนเร็วขึ น้ โดยไม่ต้ อง
สิ ้นเปลืองพลังงำนในกำร start คอมเพรสเซอร์ ใหม่แต่อย่ำงใด ซึ่งกำรทำงำนของแอร์ ระบบ Inverter
แบบนี ้สำมำรถช่วยประหยัดค่ำไฟได้ มำกถึง 40-60%
สถานะการดาเนินการ : ดำเนิ นกำรแล้ วเสร็จเดื อนพฤษภำคม 2562
โครงการ “เปลี่ยน” High Efficiency Motor Inverter control
โครงกำรนี ้ได้ ดำเนิ นกำรขึ ้นโดยทำงบริ ษัทมุง่ เน้ นด้ ำนกำรลดกำรใช้ พลังงำน ทำให้ บริ ษัท ด ำเนิ น กำร
เปลี่ยนเทคโนโลยีของ Motor เพื่ อช่วยในกำรประหยัดพลังงำน โครงกำรได้ ดำเนิ นกำรเปลี่ ยน Motor
จำก Induction motor Direct Control เป็ น High Efficiency Motor Inverter control โดยด ำเนิ น กำร
ติ ด ตั ง้ เครื่ อ ง Extruder แผนงำนด ำเนิ น กำรในปี 2561 จ ำนวนทั ้งหมด 4 เครื่ อ ง เพื่ อ ลดปั ญ หำ
Breakdown Machine และลดพลังงำนไฟฟ้ำ 40% หำกดำเนิ นกำรแล้ วเสร็จ จะสำมำรถทำให้ บริ ษัท
ลดค่ำไฟฟ้ำและลดปัญหำ Breakdown Machine สำมำรถคื นทุนภำยในระยะประมำณ 2 ปี
สถำนะกำรดำเนิ นกำร : ดำเนิ นกำรแล้ วเสร็จเดื อนธันวำคม 2561
โครงการติดตั ง้ ระบบ Solar Roof top
Solar Roof top คื อ ระบบที่เปลี่ยนพลังงำนจำกพลัง งำนแสงอำทิ ต ย์ มำเป็ น พลัง งำนไฟฟ้ ำ โดยใช้
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ลาดั บ

นโยบาย

การดาเนินการปี 2562
อุปกรณ์ ที่เรี ยกว่ำ แผงโซล่ำร์ เซลล์หรื อแผงพลังงำนแสงอำทิ ต ย์ ที่ ติ ด ตั ง้ บนหลัง คำอำคำรโรงงำน
อุตสำหกรรมหรื อตำมอำคำรต่ำงๆ เพื่ อรับพลังงำนจำกแสงอำทิตย์แล้ วเปลี่ยนเป็ น ไฟฟ้ ำ กระแสตรง
(DC) ก่อนส่งไปยังเครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้ำ ที่เรี ยกว่ำ inverter เพื่ อเปลี่ยนจำกไฟฟ้ ำ กระแสตรงเป็ น
ไฟฟ้ำกระแสสลับ (AC) แล้ วนำพลังงำนไฟฟ้ำที่ได้ ไปใช้ งำน ซึ่งมีกำลังกำรผลิตติ ดตั ้งขนำด 945 kW
และสำมำรถลดกำรใช้ พลังงำนไฟฟ้ำของทั ้งโรงงำนลงได้ 15%
สถานะการดาเนินการ : ดำเนิ นกำรแล้ วเสร็จเดื อนธันวำคม 2561 ซึ่งบริ ษัทมีแผนดำเนิ นกำรขยำย
ผลโครงกำร Solar Roof Top phase 2 ในปี 2563 ต่อไป
โครงการติดตั ง้ Low Energy Blower
Low Energy Blower คื อพัดลมที่ใช้ มอเตอร์ ประสิทธิ ภำพสูง สำมำรถประหยัด พลัง จำกเดิ มมำกถึง
40% มีฟังก์ชั่นปรับควำมเร็วลมตำมอุณหภูมิรอบข้ ำง เพื่ อประหยัดพลังงำนมำกขี ้น เวลำมอเตอร์ เ ริ่ ม
หมุนจะเริ่ มที่รอบควำมเร็วต่ ำ เพื่ อลดกระแสกระชำก รวมทั ้งลดกำรส่งถ่ำยอุณหภูมิสสู่ ิ่งแวดล้ อ ม ท ำ
ให้ อณ
ุ หภูมิสภำวะแวดล้ อมภำยนอกลดลง และกำรสูญเสียในมอเตอร์ น้อยมำกจึงทำให้ ลมที่ อ อกมำ
เย็นกว่ำพัดลมแบบเดิ ม โดยโครงกำรเริ่ มต้ นเปลี่ยนจำนวน 100 Unit และมี แ ผนงำนขยำยผลอย่ำ ง
ต่อเนื่ องในรอบปี ถดั ไป
สถานะการดาเนินการ : ดำเนิ นกำรแล้ วเสร็จเดื อนกรกฎำคม 2562
โครงการติดตั ง้ Induction Heater สาหรั บเครื่ องหุ้ ม เป่ าพลาสติก
วัตถุประสงค์ เพื่ อลดกำรใช้ พลังงำนของอุปกรณ์ Heater สำหรั บเครื่ อ งหุ้ม เป่ ำพลำสติ ก ลง 50 %
ของกำรใช้ พลังงำนทั ้งหมด โดย Induction Heater มีห ลั ก กำรทำงำนคื อไฟฟ้ ำ กระแสสลั บ ไหล
ผ่ ำ นขดลวดก่ อ ให้ เ กิ ด สนำมแม่ เ หล็ก ขึ น้ ซึ่ ง เมื่ อ ใส่ ชิ น้ โลหะเข้ ำไปในสนำมแม่ เ หล็ ก นี จ้ ะ
เกิ ด แรงเคลื่ อ นไฟฟ้ ำ เหนี่ ยวนำ ทำให้ เกิ ด กำรไหลของกระแสไฟฟ้ ำ ในชิ น้ โลหะในทิ ศ ทำง
ตรงกั น ข้ ำมกั บ ทิ ศ ทำงของกระแสที่ ไ หลผ่ ำ นขดลวด และทำให้ เกิ ด ควำมร้ อนขึ น้ ใน ชิ น้
โลหะ โดยใช้ ระยะเวลำสั ้นในกำรเริ่ มทำงำนและกำรทำควำมร้ อนถึ ง อุ ณ หภู มิ ที่ ต้ องกำร
สำมำรถควบคุ ม อุณ หภู มิ ไ ด้ อย่ ำ งแม่ น ยำและสม่ำ เสมอ ทำให้ คุ ณ ภำพของชิ น้ งำนดี และ
ลดปริ มำณชิ น้ งำนที่ เ สี ย มี ป ระสิ ท ธิ ภำพสู ง เนื่ องจำ กพ ลั ง ง ำ น ไฟ ฟ้ ำ เ กื อ บทั ง้ ห ม ด ถู ก
ถ่ ำ ยเทให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยตรง และไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สภำพแวดล้ อมบริ เ ว ณ ใ ช้ ง ำ น
เนื่ องจำกไม่ มี ก๊ำ ซเสี ยจำกกำรเผำไหม้ เชื อ้ เพลิ ง และมี ร ะดั บ เสี ย ง กลิ่ น และควำมร้ อนใน
พื น้ ที่ ทำงำนต่ ำ
สถานะการดาเนินการ : ดำเนิ นกำรแล้ วเสร็จเดื อนกรกฎำคม 2562
โครงการ Re circulating waste water using
Re circulating waste water using คื อ กำรน ำน ำ้ เสี ยภำยหลัง จำกกำรบำบัด มี ผลตรวจวั ด ค่ ำ
คุณภำพน ้ำอยูใ่ นช่วงค่ำมำตรฐำนของน ้ำทิ ้ง นำกลับมำใช้ ประโยชน์ ใ หม่อี กครั ง้ ซึ่ ง มี วั ต ถุประสงค์
เพื่ อ ลดปริ มำณกำรใช้ น ำ้ ในบริ ษั ท และลดปริ มำณกำรปล่ อ ยน ำ้ เสี ย ของระบบ Waste water
treatment ในบริ ษัทออกสูภ่ ำยนอกลง 10% รวมทั ้งลดค่ ำ น ำ้ ประปำ และค่ ำ บำบัด น ำ้ เสี ย 10% ต่ อ
เดื อน ในส่วนของโครงกำรนี ้ใช้ น ้ำรดต้ นไม้ ที่อยูบ่ ริ เวณรอบรั ้วด้ ำนหลังอำคำรสำนักงำน และคำดว่ ำ
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ลาดั บ

2

นโยบาย

นโยบำยคุณภำพ
และนโยบำย
สิ่งแวดล้ อม

3

นโยบำยด้ ำน
ควบคุมภำยใน

การดาเนินการปี 2562
จะสำมำรถขยำยผลไปยังพื ้นที่สวนหย่อมข้ ำงโรงจอดรถและหน้ ำอำคำรโรงอำหำร ซึ่ ง จะช่ ว ยลดค่ ำ
น ้ำที่ใช้ รดต้ นไม้ ได้ ซึ่งยังต้ องศึกษำข้ อมูลเพิ่ มเติ มเพื่ อไม่ให้ สง่ ผลกระทบต่อสภำวะแวดล้ อมโดยรอบ
สถานะการดาเนินการ : ดำเนิ นกำรแล้ วเสร็จเดื อนพฤษภำคม 2562
บริ ษัทมีกำรกำหนดนโยบำยคุณภำพและนโยบำยสิ่ง แวดล้ อ มของบริ ษัท เป็ น ประจ ำทุกปี โดยจะมี
กำรทบทวนในวำระกำรประชุมทบทวนฝ่ ำยบริ หำรประจำปี และมีวำระกำรปรั บเปลี่ ยนใหญ่ ท ุก 5 ปี
ซึ่งบริ ษัทมีกำรเฝ้ำ กำกับดู แ ลและติ ด ตำมผลกำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยคุ ณ ภำพและนโยบำย
สิ่งแวดล้ อมอย่ำงต่อเนื่ อง ดังนี ้
1. มีกำรกระจำยนโยบำยต่ำ งๆ เข้ ำสู่วั ต ถุประสงค์ เ ป้ำ หมำยหลักประจ ำปี ข องบริ ษัท (Company
Objective)
2. มีกำรกระจำยนโยบำยต่ำงๆ สูต่ ัววัดผลกำรดำเนิ นงำนประจำฝ่ ำยงำน
3. มีกำรกระจำยตัววัดผลประจำฝ่ ำยงำนเข้ ำสูต่ ัววัดผลประจำตัวพนักงำน
4. มีกำรจัดทำแผนกำรดำเนิ นงำนเพื่ อรองรับวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัววั ดผลในระดับต่ำงๆ เป็น
รำยปี กรณี ที่ผลกำรดำเนิ นงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย ต้ องมี มำตรกำรแก้ ไขป้อ งกัน ที่ ผ่ำ นกำร
อนุมตั ิ จำกระดับบริ หำรของบริ ษัท และมีกำรติ ดตำมผลกำรดำเนิ นกำรอย่ำงต่อเนื่ อง
5. มีกำรรำยงำนผลเป็นประจำทุกเดื อน และมีกำรประชุมตรวจสอบผลกำรด ำเนิ น กำรประจ ำเดื อ น
โดยคณะผู้บริ หำร
6. มีกำรสรุปผลประจำปี ในรำยงำนกำรประชุ มทบทวนฝ่ ำยบริ ห ำร ซึ่ ง ประกอบด้ วยคณะผู้บริ ห ำร
ทั ้งหมดของบริ ษัท
7. มีกำรทวนสอบผลกำรดำเนิ น กำรโดยบุค คลภำยนอกและผู้มี ส่ว นได้ เสี ยเป็ น ประจ ำสม่ ำ เสมอ
ตลอดทั ้งปี เช่น บริ ษัทลูกค้ ำ ผู้ผลิตชิ ้นส่วน คณะผู้ตรวจประเมินและให้ กำรรั บรองมำตรฐำนต่ ำ งๆ
หน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เป็นต้ น
8. มีกำรสื่อสำรนโยบำยต่ำงๆ ให้ กบั บุคคลและหน่วยงำนทั ้งภำยในและภำยนอกองค์ กร เช่ น บริ ษัท
ลูกค้ ำ ผู้ผลิตชิ ้นส่วน ชุมชนใกล้ เคี ยง หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ องต่ ำ งๆ เพื่ อ เป็ น ค ำมั่น สัญ ญำ
ของผู้บริ หำรว่ำ จะมีกำรดำเนิ นกำรตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ อย่ำงเคร่งครัด
9. เน้ นกำรประชำสัมพั น ธ์ แ ละกำรฝึ กอบรมในเรื่ อ งนโยบำยคุ ณ ภำพและนโยบำยสิ่ ง แวดล้ อ ม
ควำมสำคัญและกำรมีสว่ นร่วมต่ำงๆ ให้ กบั พนักงำนทั ้งหมดในบริ ษัท ตลอดจนผู้มี ส่ว นได้ เสี ยที่
เกี่ยวข้ อง เช่น ผู้รับเหมำภำยนอก เป็นต้ น
ปัจจุบนั บริ ษัทได้ รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกลระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำรสิ่ ง แวดล้ อ ม (ISO14001),
ระบบบริ หำรคุณภำพ ISO9001, และจำกกำรที่ บริ ษัท ได้ เฝ้ำ กำกับดู แ ลและติ ด ตำมอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง
ดังกล่ำวเช่นนี ้ทุกปี ส่งผลให้ เกิดกำรมีสว่ นร่วมของพนักงำน ตลอดจนกำรตระหนั กถึง ควำมสำคั ญ
และกำรร่วมแรงร่วมใจกันในกำรดำเนิ นกำรตำมนโยบำยคุ ณ ภำพ และนโยบำยสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ำ ง
ยัง่ ยืนและครบถ้ วนทุกประเด็น
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรควบคุมภำยใน และกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่ อให้ บริ ษัทมีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรควบคุมภำยในที่เพี ยงพอเหมำะสมกับกำรดำเนิ น ธุ รกิ จ
มีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงในระดับที่ยอมรั บได้ ระบบบัญ ชี และรำยงำนทำงกำรเงิ น มี ค วำมถูกต้ อง
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ลาดั บ

4

นโยบาย

นโยบำย และ
ระเบียบปฏิ บตั ิ ใน
กำรใช้ งำนระบบ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

การดาเนินการปี 2562
เชื่ อถือได้ รวมทั ้งกำรปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำย ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษัท
แนวทางในการปฏิบัติ
1. กำหนดให้ ผ้ บู ริ ห ำรทุกระดั บ ต้ องดู แ ล และตรวจสอบกำรท ำงำนของหน่ ว ยงำนตนเองให้ มี
ประสิทธิ ภำพ และถูกต้ องตำมระเบียบปฏิบตั ิ งำน โดยมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ รัด กุมสำมำรถ
ตรวจสอบได้
2. มีกำรสอบทำนควำมมี ประสิ ท ธิ ภำพของระบบกำรควบคุ มภำยในกระบวนกำรที่ สำคั ญ อย่ำ ง
สม่ำเสมอ โดยครอบคลุมกำรควบคุมทำงกำรเงิ น กำรดำเนิ นกำร กำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิ ง ำนให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องมีหน้ ำที่ปรับปรุงแก้ ไขระบบ
กำรควบคุมภำยในให้ มีประสิทธิ ภำพ หรื อรัดกุมมำกขึ ้นทันที
3. กำหนดให้ มี กำรปรั บปรุ ง ระบบกำรปฏิ บัติ ง ำนให้ มี ประสิ ท ธิ ภำพ และประสิ ท ธิ ผลยิ่ ง ขึ น้ อย่ำ ง
ต่อเนื่ อง
4. ในกรณี ที่มีกำรทำรำยกำรที่เ กี่ ยวโยง/รำยกำรระหว่ ำ งกัน ที่ สำคั ญ หรื อ ที่ ไม่เ ป็ น ไปตำมเงื่ อ นไข
กำรค้ ำทัว่ ไป จะต้ องขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยชี แ้ จงควำมจ ำเป็ น และ
ควำมเหมำะสมของรำยกำร และน ำเสนอต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่ อ พิ จ ำรณำอนุมัติ กำรท ำ
รำยกำรต่อไป
โดยในปี 2562 ได้ ดำเนิ นกำรดังนี ้
1. บริ ษัทมีกำรตรวจสอบภำยใน โดยว่ำจ้ ำงผู้ให้ บริ กำรงำนตรวจสอบภำยใน คื อ บริ ษัท ตรวจสอบ
ภำยในธรรมนิ ติ จำกัด และมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษัท ดำเนิ นกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ ง ำน
ของหน่วยงำนต่ำงๆ ตำมแนวทำงที่ได้ กำหนดไว้ ต ำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ที่ ได้ รั บอนุมัติ
รวมทั ้งตรวจสอบเรื่ องที่คณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อฝ่ ำยบริ หำรระบุใ ห้ ต รวจสอบเป็ น กรณี พิ เ ศษ
(ถ้ ำมี)
2. บริ ษัทกำหนดให้ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษัท ติ ดตำมผลกำรแก้ ไขปรับปรุงอย่ำงต่อ เนื่ อ ง และ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกไตรมำส
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยพนั กงำนจะได้ รั บข้ อมูลสำรสนเทศที่
เกี่ ยวข้ องกั บนโยบำย ระเบี ยบ ค ำสั่ง และข่ ำ วสำรของบริ ษั ท ผ่ำ นช่ อ งทำงต่ ำ งๆ ได้ แก่ กำร
ประชำสัมพันธ์ ผำ่ นระบบอีเมล์ ระบบอินทรำเน็ต ระบบจัดกำรเอกสำรข้ อมูลส่วนกลำง กำรติ ด บอร์ ด
ประชำสัมพันธ์ อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่ อให้ ได้ รับข้ อมูลอย่ำงครบถ้ วน ถูกต้ อง และทันเวลำ
สำหรับบุคคลภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็ น ผู้ถือ หุ้น นั กลงทุน หรื อ บุค คลทั่ว ไป สำมำรถเข้ ำดู ข้ อมูลของ
บริ ษัท ได้ ตลอดเวลำ ผ่ำ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษัท www.thaisteelcable.com และเว็ บไซต์ ข องตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
บริ ษัทกำหนดนโยบำยที่ชัดเจนในกำรควบคุมระบบสำรสนเทศในด้ ำนกำรเข้ ำถึง ข้ อมูล และกำรน ำ
ข้ อมูล ไปใช้ ในทำงที่ ไม่ค วร อ้ ำ งอิ ง ตำมพระรำชบัญ ญั ติ ว่ ำ ด้ วยกำรกระท ำควำมผิ ด เกี่ ยวกั บ
คอมพิ วเตอร์ พ.ศ. 2560 โดยนำเนื ้อหำของ พรบ. มำเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้ อบังคับที่พนักงำน
ต้ องปฏิบตั ิ ตำม และมีกำรสื่อสำรเพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมเข้ ำใจอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั ้งจั ด ให้ มี ห น่ ว ยงำน
ภำยนอกมำตรวจสอบมำตรฐำนของระบบต่ำงๆ เป็นประจำทุกปี นอกเหนื อ จำกกำรตรวจสอบปกติ
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ลาดั บ

นโยบาย

5

นโยบำยสนับสนุน
ส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุก
กลุม่ ให้ เข้ ำร่วม
ประชุม โดยเฉพำะ
ประเภทสถำบัน
นโยบำยกำรสร้ ำง
ปฏิสมั พันธ์ อนั ดี กับ
ชุมชนที่บริ ษัทตั ้งอยู่

6

7

นโยบำยบริ หำร
ควำมเสี่ยง

การดาเนินการปี 2562
จำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่ อให้ เ กิ ด ควำมมั่น ใจสูง สุด ในระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศของ
บริ ษัท
1. บริ ษัทมีนโยบำยสนับสนุน ส่งเสริ มผู้ถือหุ้นทุกกลุม่ ให้ เข้ ำร่วมประชุม โดยเฉพำะผู้ถือ หุ้น ประเภท
สถำบัน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์ บริ ษัท
2. สำหรับนักลงทุนสถำบัน เพื่ อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนและเข้ ำร่วมประชุม ทำง
บริ ษัทจะติ ดต่อประสำนงำน เพื่ อจัดเตรี ยมหนังสือมอบฉันทะให้ พร้ อมก่อนวันประชุ ม ในวั น ที่ 22
มกรำคม 2562
1. บริ ษัทมีนโยบำยกำรสร้ ำงปฏิสมั พันธ์ อนั ดีกบั ชุมชนที่บริ ษัทตั ้งอยู่ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์ บริ ษัท
2. สนับสนุนและให้ ควำมร่วมมือในกำรดำเนิ นกำรตำมมำตรฐำน หรื อข้ อตกลงในระดับสำกลที่จัดขึ ้น
เพื่ อช่วยป้องกันหรื อผลกระทบด้ ำนสิ่งแวดล้ อม
3. สนับสนุนสังคมและชุมชนโดยเฉพำะที่อยูร่ อบโรงงำน เช่น กำรซ่อมแซมบำรุงโรงเรี ยน, กำรบริ จำค
สิ่งของจำเป็นให้ กบั ชุมชน
4. จัดกิจกรรมพัฒนำชุมชนอย่ำงยัง่ ยืนอย่ำงสม่ำเสมอ เช่น กำรปรับปรุงทัศนี ยภำพของโรงเรี ยน, กำร
ส่งเสริ มแหล่งค้ นคว้ ำให้ กบั ชุมชน โดยกำรบริ จำคหนังสือให้ กบั โรงพยำบำล, ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
5. ให้ ควำมช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ ผ้ ปู ระสบภัยพิ บตั ิ และสำธำรณภัยต่ำงๆ
6. เสริ มสร้ ำงวัฒนธรรมองค์ กรด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมแก่คณะกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำน
บริ ษัทมีควำมมุง่ มัน่ ที่จะกำกับดูแลให้ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงครอบคลุมทัว่ ทั ้งองค์ กร สนั บสนุน และ
พัฒนำกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้ มีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผลอย่ำงต่อเนื่ อง ส่งเสริ มให้ อ งค์ กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยในกำรดำเนิ นธุรกิจ รวมทั ้งสร้ ำงมูลค่ำเพิ่ มและควำมมั่น คงให้ แ ก่กิจ กำร
อย่ำงยัง่ ยืนสอดคล้ องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
โดยในปี 2562 ได้ ดำเนิ นกำรดังนี ้
1. กำหนดให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนทุกคนมีหน้ ำที่รับผิดชอบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงในหน่ ว ยงำนของ
ตนโดยปฏิบตั ิ ตำมกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ ถือ ปฏิ บัติ โดยประเด็ น ควำมเสี่ ยงที่ จั ด กำร
ครอบคลุมถึงประเด็นด้ ำนสิ่งแวดล้ อม สังคม และบรรษัทภิบำล ทั ้งมี ส่ว นร่ ว มในกำรพั ฒนำกำร
บริ หำรควำมเสี่ยง เพิ่ มโอกำสแห่งควำมสำเร็จ และลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้นต่ อ กำรด ำเนิ น งำน
ให้ บรรลุเป้ำหมำย
2. ส่งเสริ มและสร้ ำงจิ ตสำนึกให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนทุกคนมีควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำร
บริ หำรควำมเสี่ยง และนำไปปฏิบตั ิ เป็นประจำอย่ำงต่อเนื่ องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์ กร
3. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ดำเนิ นกำรตำมกรอบนโยบำย และกระบวนกำรบริ ห ำรควำม
เสี่ยง กำกับดูแล ติ ดตำม เพื่ อให้ มนั่ ใจว่ำกำรบริ หำรควำมเสี่ยงมีประสิท ธิ ภำพ และควำมเสี่ ยงอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั ้งรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิ งำนของกำรบริ หำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่ อง
โดยในปี 2562 ได้ ดำเนิ นกำรดังนี ้
1. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ดำเนิ นกำรจั ด กำรควำมเสี่ ยงโดยจ ำแนกประเภทกำรจั ด กำร
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ลาดั บ

นโยบาย

2.

3.
8

9

นโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้ อม
อย่ำงยัง่ ยืน
นโยบำยควำมเท่ำ
เทียมผู้ทพุ ลภำพ

1.
2.

การดาเนินการปี 2562
ควำมเสี่ ยงประเด็ น สำคั ญ ได้ แก่ ควำมเสี่ ยงด้ ำนกลยุท ธ์ (Strategic Risk), ควำมเสี่ ยงด้ ำน
ปฏิบตั ิ กำร (Operational Risk) ซึ่งรวมถึงกำรจัดกำรข้ อมูลด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ, ควำมเสี่ ยง
กำรบริ ห ำรจั ด กำรทำงกำรเงิ น (Financial Risk) และควำมเสี่ ยงกำรปฏิ บัติ ต ำมกฎระเบี ยบ
ข้ อบังคับของหน่วยงำนกำกับดูแล (Compliance Risk) และเลือกกลยุทธ์ ในกำรตอบสนองควำม
เสี่ยง (4T’s Strategy) เพื่ อให้ มนั่ ใจว่ำกำรบริ หำรควำมเสี่ยงมี ประสิ ท ธิ ผลและตอบสนองต่ อ กำร
เปลี่ยนแปลงได้ ทนั เวลำ กำรบริ หำรควำมเสี่ยงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้ กำกับดูแล ติ ดตำม และสอบทำนกำรรำยงำนกำรบริ หำรควำม
เสี่ยง พร้ อมทั ้งให้ คำแนะนำ เพื่ อให้ มนั่ ใจว่ำ กำรบริ หำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิ ภำพ และสอดคล้ อ ง
กับนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
กำหนดให้ มีกำรทบทวนและติ ดตำมผล เพื่ อให้ ทรำบถึงผลกำรด ำเนิ น กำรว่ ำ มี ค วำมเหมำะสม
และสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพทุกไตรมำส
บริ ษัทมีนโยบำยฯ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์ บริ ษัท
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิ ตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิ ที่ได้ กำหนดไว้ (รำยละเอียดปรำกฎในหัวข้ อ " กรอบแนวทำง
กำรปฏิบตั ิ และควำมก้ ำวหน้ ำในกำรดำเนิ นงำนปี 2562 ข้ ำงต้ น)

ปัจจุบนั ผู้ทพุ พลภำพนับรวมอยูใ่ นกำลัง แรงงำนสำคั ญ ทั่ว ทุกองค์ กร แต่ ก็ยัง คงมี ผ้ ทู ุพ พลภำพอี ก
จำนวนมำกที่ต้องกำรปฏิบตั ิ งำน แต่ขำดโอกำสเนื่ องจำกอุปสรรคหลำยอย่ำง ในขณะที่ควำมเติ บโต
ทำงเศรษฐกิจสำมำรถเพิ่ มโอกำสในกำรจ้ ำงงำนได้
เพื่ อให้ ผ้ ทู พุ พลภำพได้ แสดงศักยภำพและใช้ ทกั ษะให้ เกิดประโยชน์ ต่อชุมชนสังคม และประเทศชำติ
บริ ษัทจึงกำหนดนโยบำยควำมเท่ำเทียมกันของผู้ทพุ พลภำพเพื่ อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. บริ ษัทจะปฏิบตั ิ ตำมพระรำชบัญญัติสง่ เสริ มและพัฒนำคุณภำพชี วิ ต คนพิ กำร พ.ศ. 2550 และ
แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ว่ำจ้ ำงผู้ทพุ พลภำพตำมกระบวนกำรปกติ และกฎหมำยใน
กำรจ้ ำงงำนคนพิ กำรอย่ำงเคร่งครัด
2. บริ ษัทจัดให้ มีหน่วยงำนที่ให้ คำปรึกษำและแนะนำสำหรับผู้ทพุ พลภำพ
3. บริ ษัทให้ ควำมเสมอภำคในกำรจ้ ำงงำนโดยไม่คำนึงถึงเหตุแห่งควำมพิ กำร
4. ในกรณี ที่ลกู จ้ ำงเกิดควำมพิ กำรในระหว่ำงกำรจ้ ำงงำน บริ ษัทจะคงสภำพกำรจ้ ำงงำนไว้ และให้
โอกำสทดลองทำงำนอื่นทดแทนในกรณี ที่ไม่สำมำรถกลับเข้ ำปฏิบตั ิ งำนเช่นเดิ มได้
5. พิ จำรณำค่ำจ้ ำงสวัสดิ กำรต่ำงๆ เช่นเดี ยวกับพนักงำนทัว่ ไป โดยไม่มีกำรแบ่งแยก
6. ให้ ผ้ ทู พุ พลภำพได้ มีโอกำสใช้ ควำมสำมำรถ มีรำยได้ และพึ่งพำตนเองได้ ลดภำระของครอบครั ว
และสังคมที่ต้องเลี ้ยงดู รวมทั ้งเป็นกำรส่งเสริ มให้ ผ้ ทู พุ พลภำพมีสว่ นในกำรพัฒนำเศรษฐกิ จ ของ
ครอบครัวและประเทศ
7. โดยในปี 2562 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิ บัติ ข องนโยบำยควำมเท่ำ
เทียมกันของผู้ทพุ พลภำพทุกประกำร
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ลาดั บ
นโยบาย
10 นโยบำยด้ ำน
จริ ยธรรมธุ รกิจ

11

นโยบำยกำรป้องกัน
กำรใช้ ข้อมูลภำยใน

12

นโยบำยกำรดูแล
ค่ำตอบแทนและ
สวัสดิ กำรของ
พนักงำน

การดาเนินการปี 2562
1. บริ ษัทมีนโยบำยด้ ำนจริ ยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรบนเว็บไซต์ บริ ษัท
2. บริ ษัทส่งเสริ มและรณรงค์ ใ ห้ ค ณะกรรมกำร ผู้บริ ห ำร และพนั กงำน ปฏิ บัติ ต ำมนโยบำยด้ ำน
จริ ยธรรมธุรกิจ และจรรยำบรรณธุรกิจอย่ำงสม่ำเสมอ ผ่ำนช่องทำงบอร์ ดประชำสัมพันธ์ อีเมล์ และ
เว็บไซต์ บริ ษัท
1. บริ ษัทกำหนดให้ พนักงำนทุกคนปกป้องรักษำควำมลับของข้ อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำงๆ ใน
กำรดำเนิ นธุรกิจ และห้ ำมมิ ใ ห้ แ สวงหำผลประโยชน์ ใ ห้ ต นเองและผู้อื่ น โดยใช้ ข้ อมูลภำยในที่
สำคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน หรื อดำเนิ นกำรใดๆ ในลักษณะที่อำจก่อให้ เกิดควำมขั ด แย้ ง
ทำงผลประโยชน์ ต่อบริ ษัท
2. กำหนดมำตรกำรข้ อห้ ำมไม่ให้ มีกำรใช้ โอกำสหรื อข้ อ มูลที่ ได้ จำกกำรเป็ น กรรมกำรผู้บริ ห ำร หรื อ
พนักงำนในกำรหำประโยชน์ สว่ นตน หรื อทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัท หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ อง
3. กำหนดไม่ให้ ใช้ ข้อมูลภำยในเพื่ อประโยชน์ สว่ นของตนในกำรซื ้อขำยหุ้นของบริ ษัท ในช่วง 1 เดื อ น
ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิ นต่อสำธำรณชน หรื อให้ ข้อมูลภำยในแก่บุค คลอื่ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำร
ซื ้อขำยหุ้นของบริ ษัท
4. กำหนดให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรจะต้ องมีกำรรำยงำนกำรถื อ หลักทรั พ ย์ ค รั ง้ แรกและรำยงำนกำร
เปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรั พ ย์ ต ำมมำตรำ 59 แห่ง พระรำชบัญ ญั ติ ห ลักทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยในปี 2562 บริ ษัทได้ ทบทวนคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร ซึ่งระบุถงึ นโยบำยกำรป้อ งกัน กำรใช้
ข้ อมูลภำยใน และจรรยำบรรณว่ำด้ วยกำรรักษำควำมลับ และกำรใช้ ข้ อมูลภำยใน มี กำรสื่ อ สำรให้
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทรำบและยึดถือปฏิบตั ิ อย่ำงเคร่งครัด ผ่ำ นช่ อ งทำงต่ ำ ง ๆ โดยกำร
สื่อสำรผ่ำนบอร์ ดประชำสัมพันธ์ ภำยในบริ ษัท จดหมำยอิเ ล็กทรอนิ กส์ รวมทั ้งเผยแพร่ ผ่ำ นเว็ บไซต์
ของบริ ษัท
ในปี 2562 บริ ษัท ได้ ปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยและแนวทำงในกำรดู แ ลค่ ำ ตอบแทนและสวั สดิ กำรของ
พนักงำนทุกประกำร
นอกจำกนี ้ยังมีสวัสดิ กำรหลำยรูปแบบ เป็นเงิ นพิ เศษที่เกี่ยวเนื่ องกับลักษณะงำน เช่ น ค่ ำ ท ำงำนใน
กะกลำงคื น ค่ำระดับงำน เบี ้ยขยัน ฯลฯ มีสวั สดิ กำรที่ ไม่เ ป็ น ตั ว เงิ น หรื อ ไม่เ กี่ ยวเ นื่ อ งกับงำน เช่ น
ประกันชี วิต ประกันอุบตั ิ เหตุ กิ จ กรรมสัน ทนำกำรต่ ำ งๆ ชุ ด ยูนิ ฟ อร์ มพิ เ ศษและของขวั ญ สำหรั บ
พนักงำนหญิ งที่ตั ้งครรภ์ กำรให้ สิทธิ พนักงำนชำยลำโดยได้ รับค่ ำ จ้ ำงเพื่ อ ไปดู แ ลบุต รเกิ ด ใหม่ ฯลฯ
และผลประโยชน์ อื่นๆ เช่น เบี ้ยขยันต่อเนื่ องประจำปี ค่ำอำหำรในกำรทำงำนล่วงเวลำ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
กรณี สมำชิ กในครอบครัวพนักงำนเสียชี วิต
ตลอดจนกำรจัดสรรผลประโยชน์ ระยะยำวที่ช่วยกำรยังชี พของพนักงำนภำยหลังจำกกำรเกษี ยณจำก
กำรทำงำนแล้ วประกอบด้ วย กองทุนสำรองเลี ้ยงชี พ และเงิ นค่ำเกษี ยณอำยุงำน
เมื่อนับรวมสวัสดิ กำรต่ำงๆ ข้ ำงต้ นแล้ ว ค่ำเฉลี่ยรำยได้ ในรูปตัวเงิ นของพนักงำนอยู่ใ นเกณฑ์ สูง กว่ ำ
ตลำด ทั ้งนี ้กำรที่ค่ำแรงฐำนและสวัสดิ กำรของแต่ละคนมีควำมแตกต่ำงกัน เป็ น ผลจำกกำรท ำงำน
เท่ำนั ้น ไม่มีกำรนำควำมแตกต่ำงในเรื่ องเพศ สัญชำติ หรื อถิ่นฐำนกำเนิ ดมำร่วมพิ จำรณำแต่อย่ำงใด
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ลาดั บ
นโยบาย
13 นโยบำยค่ำตอบแทน
พนักงำน
14 นโยบำยกำรพัฒนำ
บุคลำกร

15

16

นโยบำยกำรไม่
เกี่ยวข้ องกับกำร
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

การดาเนินการปี 2562
ในปี 2562 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ ของนโยบำยค่ำตอบแทนพนั กงำน
ทุกรำยกำร
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรพั ฒนำบุค ลำกร ตำมปรั ช ญำ “คนและองค์ กรที่ เ ติ บโตไปพร้ อมกัน ”
บริ ษัทสนับสนุนให้ มีกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับอย่ำงทัว่ ถึงและต่อเนื่ อง เพื่ อ เพิ่ มขี ด ควำมสำมำรถ
และขับเคลื่อนองค์ กรให้ บรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิ จ ซึ่ ง บุค ลำกรทุกคนจะได้ รั บกำรพั ฒนำตำมสำย
อำชี พของตนเอง เพื่ อให้ เติ บโตพร้ อมกับองค์ กรอย่ำงยัง่ ยืน
ในปี 2562 บริ ษัทมุง่ ให้ ควำมสำคั ญ กับกำรพั ฒนำด้ ำนคุ ณ ภำพและนวั ต กรรมที่ เ กี่ ยวข้ องในกำร
ทำงำน เพื่ อเตรี ยมพร้ อมรับกำรขยำยธุรกิจไปยัง ต่ ำ งประเทศมำกขึ น้ พนั กงำนแต่ ละคนได้ รั บกำร
ฝึ กอบรมโดยเฉลี่ย 9.10 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ในปี 2562 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิ ตำม "ปฏิญญำสำกลว่ำด้ วยสิทธิ มนุษยชน" และมำตรฐำนสำกลด้ ำนสิ ท ธิ
มนุษยชนอื่นๆ อีกทั ้งคณะผู้บริ ห ำรของบริ ษัท มี กำรตรวจสอบประเด็ น ด้ ำนสิ ท ธิ มนุษยชนในกำร
พิ จำรณำดูแลพนักงำน ซึ่งไม่พบประเด็นใดๆ และไม่มีกำรร้ องเรี ยนจำกพนักงำนทั ้งช่ อ งทำงเว็ บไซต์
ของบริ ษัทหรื อกล่องแสดงควำมคิ ดเห็น

บริ ษัทให้ ควำมสำคัญและให้ ควำมเคำรพหลักสิทธิ มนุษยชน มีกำรปฏิบตั ิ ต่อพนักงำนอย่ำ งเป็ น ธรรม
ยึดหลักในกฎหมำย และหลักจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุรกิ จ ที่ ดี โดยปรำศจำกกำรเลื อ กปฏิ บัติ ด้ ำน
แรงงำน ซึ่งได้ กำหนดไว้ ในคู่มือจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุรกิจ ไม่จำกัดเชื ้อชำติ สีผิว อำยุ เพศ ศำสนำ
สัญชำติ ภูมิหลังของบุคคล ควำมคิ ดเห็น ทำงกำรเมื อ ง หรื อ ควำมทุพ ลภำพ มำเป็ น ปั จ จั ยในกำร
ปฏิบตั ิ ด้ำนแรงงำน ไม่ใช้ แรงงำนเด็ก และไม่ลว่ งละเมิดสิทธิ เสรี ภำพส่วนบุคคล มีกำรเก็บข้ อมูลส่ว น
บุคคลของพนักงำน โดยถือเป็ น ควำมลับ รวมถึง กำรจั ด สภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำนให้ มีค วำม
ปลอดภัย
นโยบำยกำรไม่ลว่ ง บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับทรั พ ย์ สิน ทำงปั ญ ญำหรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ กำรน ำผลงำนหรื อ
ละเมิดทรัพย์สินทำง ข้ อมูลอันเป็นสิทธิ ของบุค คลภำยนอกที่ ได้ รั บมำหรื อ ที่ จ ะน ำมำใช้ ภำยในบริ ษัท มี กำรตรวจสอบ
ปัญญำหรื อลิขสิทธิ์ เพื่ อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำจะไม่ละเมิดทรัพ ย์ สิน ทำงปั ญ ญำหรื อ ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องผู้อื่ น รวมทั ้งไม่สนั บสนุน กำร
ดำเนิ นกำรที่มีลกั ษณะเป็นกำรล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรื อลิขสิทธิ์ และดำเนิ น กำรตำมแนว
ปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. กำรจัดหำระบบคอมพิ วเตอร์ ตลอดจนกำรติ ดตั ้งเพื่ อกำรใช้ งำนและจัดทำฐำนข้ อมูลของซอฟแวร์
(Software) หรื อโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ต่ำงๆ ที่ใช้ งำนอยูใ่ นปั จ จุ บัน ของบริ ษัท มี กำรด ำเนิ น กำร
สอดคล้ องกับพรบ. ว่ำด้ วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิ วเตอร์ ปี 2550
2. กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับ ได้ ปฏิบตั ิ ตนให้ สอดคล้ องกับกฎหมำย ข้ อบังคับและข้ อ
ผูกพั น ตำมสัญ ญำทั ้งหมดเกี่ ยวกับทรั พ ย์ สิน ทำงปั ญ ญำที่ ถูกต้ อง รวมถึง สิ ท ธิ บัต ร ลิ ข สิ ท ธิ์
ควำมลับทำงกำรค้ ำ และข้ อมูลกรรมสิทธิ์ อื่ น ๆ โดยไม่ละเมิ ด น ำสิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์ สิน ทำงปั ญ ญำที่
ถูกต้ องและมีผลบังคับใช้ ของบุคคลอื่นไปใช้ ในทำงที่ผิด
3. ผลงำนหรื อข้ อมูลอันเป็นสิทธิ ของบุคคลภำยนอกที่ได้ รับมำ หรื อที่จะนำมำใช้ ภำยในบริ ษัท มี กำร
ตรวจสอบ เพื่ อให้ มนั่ ใจว่ำจะไม่ลว่ งละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำหรื อลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น
4. ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฎิบตั ิ ตำมหน้ ำที่ถือเป็นทรัพย์สินทำงปัญญำของบริ ษัท เมื่ อ พ้ นสภำพจำก
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ลาดั บ

17

18

19

20

21

22

23

นโยบาย

การดาเนินการปี 2562
กำรเป็นพนักงำนจะมีกำรส่งมอบทรัพย์สินทำงปัญญำต่ำงๆ รวมถึงผลงำนต่ ำ งๆ คื น ให้ บริ ษัท ไม่
ว่ำจะเป็นข้ อมูลที่จัดเก็บไว้ ในรูปแบบใดๆ ก็ตำม
นโยบำยกำรปฏิบตั ิ บริ ษัทกำหนดเป้ำหมำยในกำรทำงำนด้ ำนจริ ยธรรม และข้ อพึงปฎิบัติ ใ นกำรท ำงำน ให้ มี ค วำมเป็ น
ที่เป็นธรรมและ
ธรรม และรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยให้ กำรสนับสนุนกำรร่วมมือกับคู่ค้ำ โดยมิใช่กำรผูกขำดทำงรำยได้
รับผิดชอบต่อคู่แข่ง ส่วนแบ่งกำรตลำด กำรกำหนดรำคำหรื อกำรลดคุณภำพของสินค้ ำ อีกทั ้งยัง ให้ ค วำมสำคั ญ กับกำร
ติ ดต่อสื่อสำรอย่ำงระมัดระวัง ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลควำมลับของบริ ษัทให้ กบั คู่ แ ข่ ง ทั ้งนี เ้ พื่ อ ให้ อ งค์ กรมี
ควำมเจริ ญก้ ำวหน้ ำอย่ำงยัง่ ยืน
นโยบำยกำรปฏิบตั ิ ทั ้งนี ใ้ นปี 2562 บริ ษัท ยัง คงใช้ หลักเกณฑ์ กำรคั ด เลื อ กผู้ผ ลิ ต ชิ น้ ส่ว น/ผู้ใ ห้ บ ริ กำรจำกภำยนอก
ต่อคู่ค้ำ และ/หรื อ
ครอบคลุม 7 ด้ ำน ได้ แก่ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ ยวชำญและประสบกำรณ์ สถำนะภำพทำงกำรเงิ น
เจ้ ำหนี ้
ควำมมีชื่อเสียงทำงธุรกิจ ประวัติที่เกี่ยวข้ องกับกำรร้ องเรี ยนและกำรดำเนิ น คดี นโยบำยกำรบริ กำร
และควำมเสี่ยงจำกกำรบริ กำรลูกค้ ำหลำยรำย
นโยบำยต่อต้ ำนกำร 1. บริ ษัทมีนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและกำรให้ สินบน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบน
ทุจริ ตและกำรให้
เว็บไซต์ บริ ษัท
สินบน
2. ในปี 2562 ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษัทมีกำรตรวจติ ด ตำม แต่ ไม่พ บประเด็ น กำรไม่ปฏิ บัติ
ตำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและกำรให้ สินบน
นโยบำยต่อต้ ำนกำร 1. บริ ษัทมีนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น ซึ่งผ่ำนกำรอนุมตั ิ จำกคณะกรรมกำรบริ ษัท และเผยแพร่ใน
คอร์ รัปชั่น
คู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์ บริ ษัท
2. บริ ษัทส่งพนักงำนเข้ ำร่วมอบรมหลักสูต ร "Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)" ซึ่ ง จั ด
โดย สมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย ในช่ ว งระหว่ ำ งวั น ที่ 15-16 พฤศจิ กำยน 2561
ทั ้งนี ้เพื่ อให้ มนั่ ใจว่ำมำตรกำรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่นของบริ ษัท มี ประสิ ท ธิ ผล มี ประสิ ท ธิ ภำพ
และสำมำรถปฏิบตั ิ ได้ จริ ง
3. ในปี 2562 ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษัทมีกำรตรวจติ ด ตำม แต่ ไม่พ บประเด็ น กำรไม่ปฏิ บัติ
ตำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น
นโยบำยกำรแจ้ ง
1. บริ ษัทมีนโยบำยกำรแจ้ งเบำะแสกำรกระทำผิด ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำรบน
เบำะแสกำรกระทำ
เว็บไซต์ บริ ษัท
ผิด
2. ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ได้ รับแจ้ งเบำะแสกำรกระทำผิด
นโยบำยสนับสนุน 1. บริ ษัทมีนโยบำยสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมที่ เ กี่ ยวข้ องกับกำรพั ฒนำชุ มชน ซึ่ ง เผยแพร่ ใ นคู่ มือ
กำรจัดกิจกรรมที่
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์ บริ ษัท
เกี่ยวข้ องกับกำร
2. บริ ษัทจัดกิจกรรมที่พัฒนำชุมชน ได้ แก่ TSC Sharing (TSC แบ่งปัน), TSC Big Book Big Heart
พัฒนำชุมชน
นโยบำยกำรรำยงำน 1. บริ ษัทมีนโยบำยกำรรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสียของกรรมกำร ผู้บริ หำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง
กำรมีสว่ นได้ เสียของ
ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์ บริ ษัท
กรรมกำร ผู้บริ หำร 2. ในปี 2562 กรรมกำร ผู้บริ หำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ ยวข้ อง ได้ น ำส่ง รำยงำนกำรมี ส่ว นได้ เสี ย
และบุคคลที่มีควำม
ตำมหลักเกณฑ์และวิ ธีกำรรำยงำนทุกท่ำนและทุกรำยกำร
เกี่ยวข้ อง
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ลาดั บ
นโยบาย
24 นโยบำยจำนวนองค์
ประชุมขั ้นต่ ำ ณ
ขณะที่คณะกรรม
กำรจะลงมติ
25 นโยบำยส่งเสริ มให้
กรรมกำรพัฒนำ
ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่ อง
26 นโยบำยจำกัด
จำนวนบริ ษัทจด
ทะเบียนที่กรรมกำร
แต่ละคนจะดำรง
ตำแหน่งกรรมกำร
27 นโยบำยในกำรไป
ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรที่บริ ษัทอื่น
ของกรรมกำร
ผู้จัดกำร
28 นโยบำยกำรสรรหำ
กรรมกำรและ
กรรมกำรอิสระ และ
คุณสมบัติ

29

30

การดาเนินการปี 2562
1. บริ ษัทมีนโยบำยจำนวนองค์ ประชุมขั ้นต่ ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติ ซึ่ ง เผยแพร่ ใ นคู่ มือ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์ บริ ษัท
2. ในปี 2562 ในเวลำที่คณะกรรมกำรจะลงมติ ในที่ประชุม มี กรรมกำรอยู่ไม่น้ อยกว่ ำ 2 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมกำรทั ้งหมดทุกครั ้ง
บริ ษัทมีนโยบำยส่งเสริ มให้ กรรมกำรพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่ อง ซึ่ง เผยแพร่ ใ นคู่ มื อ หลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์ บริ ษัท
1. บริ ษัทมีนโยบำยจำกัดจำนวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมกำร ซึ่ง
เผยแพร่ในคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์ บริ ษัท
2. ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริ ษัททุกท่ำน ดำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรในบริ ษัท จดทะเบี ยนไม่เ กิ น 3
แห่ง
1. บริ ษัทมีนโยบำยในกำรไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรที่บริ ษัทอื่นของกรรมกำรผู้จัดกำร ซึ่งเผยแพร่ ใ น
คู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์ บริ ษัท
2. ในปี 2562 กรรมกำรผู้จัดกำรไม่มีกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรที่บริ ษัทอื่น

คณะกรรมกำรให้ ค วำมสำคั ญ ต่ อ กำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอิ สระ โดยในปี 2562 ได้
ดำเนิ นกำรตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำยสำขำ เพื่ อ สำมำรถให้
ค ำแนะน ำกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ได้ อย่ำ งเหมำะสมและรอบด้ ำนได้ มำกที่ สุด พิ จ ำรณำจำกทักษะที่
คณะกรรมกำรยังคงขำดอยูก่ อ่ นเป็นอัน ดั บแรกและสอดคล้ อ งกับกลยุท ธ์ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ของ
บริ ษัท คุณสมบัติ โครงสร้ ำงและควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำร และกรรมกำรที่ มีท ักษะใน
วิ ชำชี พทำงบัญชี ประเภทละหนึ่งท่ำนเป็นอย่ำงน้ อย
นโยบำยควำม
บริ ษัทมีกำรกำกับดูแลและเฝ้ำระวังกำรดำเนิ นกำรตำมนโยบำยฯ ดังนี ้
ปลอดภัย อำชี วอนำ 1. ควำมปลอดภัยในกำรทำงำนเป็นควำมรับผิดชอบของพนักงำนทุกคน
มัยและ
2. มีกำรสนั บสนุนทุกวิ ถีทำง ส่งเสริ มกำรอบรม เพิ่ มทักษะควำมรู้ในกำรทำงำนที่จะก่อให้ เกิดควำม
สภำพแวดล้ อมใน
ปลอดภัยในกำรทำงำน
กำรทำงำน
3. บริ ษัทกำหนดให้ ผ้ รู ับเหมำหรื อ บริ ษัทผู้รับเหมำต้ องมีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิ งำนให้ เกิด
ควำมปลอดภัยตำมกฎระเบียบ
4. มีกำรดำเนิ นงำนด้ ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน กำรปรับปรุงแก้ ไขสภำพกำรทำงำนให้ มีค วำม
ปลอดภัย และกำรติ ดตำมผลกำรดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ อง
5. มีกำรเพิ่ มช่องทำงในกำรสื่อสำรด้ ำนควำมปลอดภัยให้ กบั พนักงำนทุกระดับ
นโยบำยกำกับดูแล 1. คณะกรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำน ปฏิบตั ิ งำนโดยยึด ถื อ แนวปฏิ บัติ ต ำมหลักกำรกำกับดู แ ล
กิจกำร
กิจกำรที่ดีโดยตระหนักถึงควำมสำคัญและควำมรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่ว นได้ เสี ยของ
บริ ษัท
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ลาดั บ

นโยบาย
2.

31

นโยบำยสิทธิ และ
ควำมเท่ำเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น

1.
2.
3.
4.

การดาเนินการปี 2562
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ดำเนิ นกำรทบทวนนโยบำยฯ และเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัท
พิ จำรณำอนุมตั ิ ตำมขั ้นตอน เป็นประจำทุกปี
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทมีสิทธิ ต่ำงๆ ขั ้นพื ้นฐำนที่เท่ำเทียมกัน
สนั บสนุน กำรให้ ข้ อมูลสำรสนเทศ กำรตอบค ำถำม กำรเข้ ำประชุ ม กำรใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงเต็มที่
เสนอเรื่ องสำคัญ จัดกำรให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสำรสนเทศที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพี ยงพอและทันเวลำ
จัดทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริ ษัท ไม่เ กิ น 14 วั น นั บจำกวั น
ประชุม

10.12 การดาเนินธุ รกิจที่ มีผลกระทบต่ อความรั บผิดชอบต่ อสังคม (ถ้ ามี)
- ไม่มี –
10.13 กิจกรรมเพื่ อประโยชน์ ต่อสังคมและสื่ งแวดล้ อม
นโยบำยต่อต้ ำนคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทดำเนิ นกำรป้องกันมิให้ กำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษัทมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรคอร์ รัปชั่น คณะกรรมกำรบริ ษัท มี มติ
อนุมตั ิ นโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั ง้ ที่ 4/2558 เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤษภำคม
2558 ที่จะไม่มีสว่ นร่วมหรื อเกี่ยวข้ องกับกำรคอร์ รัปชั่น ไม่ว่ำด้ วยกำรเรี ยก รั บ และจ่ ำ ยสิ น บน ซึ่ ง ได้ ระบุข อบเขต
กำรดำเนิ นกำร และเผยแพร่ในคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรบนเว็บไซต์ บริ ษัท (www.thaiteelcable.com/th/คู่มือกำร
กำกับดูแลกิจกำร)
ทั ้งนี ้คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิ ให้ เป็นไปตำมกฎหมำย โดยกฎหมำยดังกล่ำวรวมถึง กฎหมำย
เกี่ยวกับกำรห้ ำมจ่ำยสิ น บนหรื อ กำรสนั บสนุน กำรทุจ ริ ต คอร์ รัปชั่ น และหน้ ำที่ ดู แ ลข้ ำงต้ น รวมทั ้งมอบหมำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิ ตำมมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น และรำยงำนคณะกรรมกำรบริ ษัท
รับทรำบในทุกไตรมำส และคณะกรรมกำรบริ ษัท จะดำเนิ นกำรทบทวนนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น ปี ละ 1 ครั ้ง
กำรเข้ ำร่วมกับองค์ กรที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวร่วมปฏิบตั ิ ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต (Collective Anti-Corruption: CAC)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภำคม 2558 บริ ษัทประกำศเจตนำรมณ์ แ นวร่ ว มฯ เพื่ อ ร่ ว มมื อ กับภำครั ฐ ภำคประชำสัง คม
สื่อมวลชนและองค์ กรระหว่ำงประเทศ เพื่ อสร้ ำงมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจที่ใ สสะอำด โดยจะด ำเนิ น งำนตำม
กรอบและขั ้นตอนตำมหลักกำรสำกล
เมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2559 คณะกรรมกำรแนวร่วมปฎิ บัติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำนทุจ ริ ต มติ ใ ห้ กำร
รับรอง “บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จำกัด (มหำชน)” เป็นสมำชิ กของแนวร่วมปฎิบตั ิ ของภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำน
ทุจริ ต (http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=75)
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ในช่วงปี 2560 - 2561 บริ ษัทมีกำรทบทวนนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง สื่อสำร ติ ดตำมกำรรำยงำน และตรวจสอบกำร
ควบคุมภำยใน ปี 2561 ได้ จัดทำแบบประเมินตนเองของ CAC (71 ข้ อ) เพื่ อเตรี ยมยื่นต่ออำยุรับรองกำรเป็นสมำชิ กฯ
ก่อนที่จะหมดอำยุในวันที่ 22 กรกฎำคม 2562
และในปี 2562 บริ ษัทได้ รับกำรรับรองกำรยื่ น ต่ อ อำยุกำรเป็ น สมำชิ กฯ ครั ง้ ที่ 2 เป็ น ที่ เ รี ยบร้ อยแล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 5
สิงหำคม 2562 ที่ผำ่ นมำ
2. เครื อข่ำยหุ้นส่วนต้ ำนทุจริ ตเพื่ อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand: PACT)
บริ ษัทเป็นสมำชิ กของเครื อข่ำยหุ้นส่วนต้ ำนทุจริ ตเพื่ อประเทศไทย ซึ่ ง ปั จ จุ บัน มี อ งค์ ก รธุ รกิ จ ที่ เ ป็ น สมำชิ กทั ้งสิ ้น
130 องค์ กร ให้ ควำมสำคั ญ ต่ อ กำรต้ ำนทุจ ริ ต ภำคปฏิ บัติ (Anti-corruption in Practice) และพั ฒนำบริ ษัท จด
ทะเบียนด้ ำนกำรป้องกันกำรมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรทุจริ ต (Anti-corruption Progress Indicator) ภำยใต้ โครงกำร
ประเมิ น ระดั บกำรพั ฒนำคว ำมยั่ง ยื น ของกิ จ กำร ในปี พ.ศ.2557 โดยได้ รั บ กำรสนั บสนุ น จำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
กำรดำเนิ นกำรตำมนโยบำยในกำรป้องกันกำรมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรคอร์ รัปชั่ น ประจำปี 2562
บริ ษัทกำหนดนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและกำรให้ สิน บน และนโยบำยต่ อ ต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำร
ปฏิบตั ิ หน้ ำที่ด้วยควำมซื่ อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง และเกิดกำรแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำงเสรี และเป็นธรรม ซึ่งได้ ระบุใ น
คู่มือหลักกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำร และสื่ อ สำรให้ กรรมกำร ผู้บริ ห ำร และพนั กงำนทรำบและยึด ถื อ ปฏิ บัติ อ ย่ำ ง
เคร่งครัด ผ่ำนทำงช่องทำงต่ ำ งๆ โดยสื่ อ สำรผ่ำ นบอร์ ด ประชำสัมพั น ธ์ ภำยในบริ ษัท จดหมำยอิ เ ล็กทรอนิ กส์
(Email) TSC Line@ รวมทั ้งเผยแพร่ผำ่ นทำงเว็บไซต์ ของบริ ษัท นอกจำกนี ้ยังมีกำรประชำสัมพันธ์ ชั กชวนคู่ ค้ ำเข้ ำ
ร่วมเป็นภำคี เครื อข่ำยกำรต่ออต้ ำนคอร์ รัปชั่น ด้ วย ซึ่ ง คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงเป็ น ผู้รับผิ ด ชอบในกำร
ประเมินควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรทุจ ริ ต (Fraud Risk Assessment) ซึ่ ง รวมถึง กำรคอร์ รัปชั่ น ควบคู่ กับกำรประเมิ น
ควำมเสี่ยงองค์ กร (Enterprise Risk Assessment) อย่ำงสม่ำเสมอ (อย่ำงน้ อยปี ละครั ง้ ) โดยติ ด ตำมมำตรกำรที่
เกี่ยวข้ องกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต และคอร์ รัปชั่น ว่ำได้ ถกู นำไปปฏิบตั ิ อย่ำ งมี ประสิ ท ธิ ผล ทบทวน และปรั บปรุ ง
มำตรกำรฯ อย่ำงสม่ำเสมอ และรำยงำนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ ำนกำรทุจ ริ ต และคอร์ รัปชั่ น ให้ ค ณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบอย่ำงทันเวลำ ทั ้งนี ้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ทำหน้ ำที่ ต รวจสอบระบบ
กำรควบคุมภำยใน กำรบริ หำรควำมเสี่ยง กำรกำกับดูแลกิจกำร และให้ ข้อเสนอแนะอย่ำงต่อเนื่ อง โดยตรวจสอบ
ตำมแผนกำรตรวจสอบประจำปี ที่ได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ที่มีนัยสำคัญ แนวทำงแก้ ไข และป้องกันที่เหมำะสม เพื่ อให้ มนั่ ใจว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิ ผล รวมทั ้ง
ปฏิบตั ิ ได้ สอดคล้ อ งกับนโยบำยกำรต่ อ ต้ ำนกำรทุจ ริ ต และคอร์ รัปชั่ น และรำยงำนให้ ผ้ บู ริ ห ำรระดั บสูง และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ
นอกเหนื อจำกนี ้ บริ ษัทได้ จัดให้ มีกำรปฐมนิ เทศพนักงำน เพื่ อให้ ค วำมรู้ เกี่ ยวกับนโยบำยและแนวปฏิ บัติ ใ นกำร
ต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นของบริ ษัท จัดให้ มีช่องทำงที่ผ้ มู ี สว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สำมำรถติ ด ต่ อ ร้ องเรี ยน ในเรื่ อ งที่
อำจเป็นปัญหำกับประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อคณะกรรมกำรบริ ษัทโดยตรง รวมทั ้งจั ด ให้ มี กระบวนกำร
จัดกำรกับเรื่ องที่พนักงำนร้ องเรี ยนว่ำอำจเป็ น กำรกระท ำผิ ด นโยบำยหรื อ แนวทำงปกป้อ งพนั กงำนหรื อ ผู้แ จ้ ง
เบำะแสในกำรกระทำผิด ช่องทำงกำรแจ้ งหรื อร้ องเรี ยนสำหรับผู้มีสว่ นได้ เสียกรณี ที่ถกู ละเมิ ด สิ ท ธิ พ ร้ อมให้ ข้ อมูล
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ติ ดต่อที่ชัดเจน นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนและเปิ ดเผยถึงกำรปฏิ บัติ นโยบำยสิ่ ง แวดล้ อ มพร้ อม
แนวปฏิบตั ิ ที่เป็นธรรม เช่น กำรดำเนิ นกำรตำมมำตรฐำน ISO 14001 หรื อ มำตรกำร วิ ธี ปฏิ บัติ ภำยในองค์ กรที่
แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม กำรส่งเสริ มให้ ใช้ ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ และเปิ ด เผยกำรส่ง เสริ ม
ให้ ควำมรู้และฝึ กอบรมพนักงำนเรื่ องสิ่งแวดล้ อม รวมถึงวิ ธีกำรปฏิบัติ ตลอดจนจรรยำบรรณว่ ำ ด้ วยกำรขั ด แย้ ง
ทำงผลประโยชน์ ซึ่งในทุกรำยกำรที่กล่ำวข้ ำงต้ น ทำงบริ ษัท ได้ จั ด ท ำและเสนอคณะกรรมกำรบริ ษัท พิ จ ำรณำ
อนุมตั ิ และเผยแพร่ตำมขั ้นตอนของบริ ษัท โดยเผยแพร่ในคู่มือหลักกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำรและแบบแสดงรำยงำน
ข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) บนเว็บไซต์ บริ ษัท (www.thaisteelcable.com ภำยใต้ หัว ข้ อ “ข้ อมูลสำหรั บนั กลงทุน
(Investor Information)”/เอกสำรเผยแพร่ (Publication))

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ ร่ว มประเมิ น ควำมเพี ยงพอของระบบควบคุ มภำยในระหว่ ำ งปี 2562 โดยในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำร ครั ้งที่ 2/2563 เมื่ อ วั น ที่ 26 พฤศจิ กำยน 2562 คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ พิ จ ำรณำควำมเพี ยงพอ และ
เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัท โดยอ้ ำ งอิ ง จำกแบบประเมิ น ควำมเพี ยงพอของระบบกำรควบคุ ม
ภำยในของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ประชุมมีควำมเห็นว่ำ “บริ ษัท มี ระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เพี ยงพอ และเหมำะสมกับกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษัท ” มีสำระสำคัญดังนี ้
1. กำรควบคุมภำยในองค์ กร
บริ ษัทกำหนดเป้ำหมำยกำรดำเนิ นธุรกิ จ ที่ ชั ด เจนและวั ด ผลได้ ได้ แก่ กำรกำหนดแผนธุ รกิ จ วั ต ถุประสงค์ อ งค์ กร
งบประมำณประจ ำปี และดั ช นี ชี ว้ ั ด ผลงำนหรื อ ควำมสำเร็ จ ของงำน (Key Performance Indicator : KPI) โดย
พิ จำรณำควำมเป็นไปได้ อย่ำงสมเหตุ สมผลของเป้ำ หมำยที่ กำหนดไว้ กำหนดโครงสร้ ำงองค์ กรให้ สนั บสนุน กำร
ดำเนิ นงำนของฝ่ ำยบริ หำร และสนับสนุนให้ กำรควบคุมภำยในเป็นไปอย่ำงมี ประสิ ท ธิ ภำพ เช่ น กำรแบ่ง แยก หน้ ำที่
ส่วนงำนต่ำงๆ เพื่ อให้ กำรตรวจสอบถ่ว งดุ ลระหว่ ำ งกัน และมี ง ำนตรวจสอบภำยในซึ่ ง ขึ น้ ตรงกับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เป็นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ทบทวนคู่มือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร ซึ่งประกอบด้ วยนโยบำย จรรยำบรรณ
และระเบียบปฏิบตั ิ ที่เกี่ยวข้ องให้ มีข้อ มูลที่ เ ป็ น ปั จ จุ บัน และสื่ อ สำรให้ พ นั กงำนทุกคนรั บทรำบ รวมทั ้งเผยแพร่ ใ ห้
บุคคลภำยนอกได้ รับทรำบด้ วย
สำหรับด้ ำนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น 2562 บริ ษัทได้ รับกำรรับรองต่ออำยุ Recertification เป็น สมำชิ กแนวร่ ว ม
ปฏิบตั ิ ของภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำนกำรทุจ ริ ต (Collective Anti-Corruption: CAC) เมื่ อ วั น ที่ 5 สิ ง หำคม 2562
โดยใบประกำศรับรองที่บริ ษัทได้ รับจะมีอำยุ 3 ปี นับจำกวันที่มีมติ ให้ กำรรั บรอง โดยบริ ษัท กำหนดให้ มี กำรประเมิ น
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกำรทุจ ริ ต และคอร์ รัปชั่ น ภำยในบริ ษัท รวมทั ้งกำหนดให้ มี กำรสอบทำนกำรปฏิ บัติ ต ำม
นโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น เพื่ อให้ มนั่ ใจว่ำบริ ษัท มีมำตรกำรเพี ยงพอในกำรต่ อ ต้ ำน และตรวจพบ
กำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นอย่ำงมีประสิทธิ ภำพ
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง
บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำย กรอบ หลักกำร และกระบวนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยให้ บริ ษัท บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง มี อ ำนำจหน้ ำที่ สอดส่อ งดู แ ลกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงของบริ ษัท
ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคน มีหน้ ำที่รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ ของฝ่ ำย และจัดทำตำรำงกำรประเมินควำมเสี่ยง
ทั ้งจำกปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก กำหนดดัชนี ชี ้วัดควำมเสี่ยง รวมทั ้งจัดทำรำยงำนที่เกี่ยวกับควำมเสี่ ยงตำม
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กระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่ยดึ ถือปฏิบตั ิ และมีสว่ นร่วมพัฒนำกำรบริ หำรควำมเสี่ยงเพิ่ มโอกำสแห่ง ควำมสำเร็ จ
และลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้นต่อกำรดำเนิ นงำนให้ บรรลุเป้ำหมำย โดยกำหนดให้ มีกำรติ ดตำมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ของฝ่ ำยต่ำงๆ ทุกไตรมำส และรำยงำนผลกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บริ ษัทอย่ำงสม่ำเสมอ
3. กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิ งำน
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ แต่งตั ้งคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้ วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง มีหน้ ำที่ควบคุ ม
กำรปฏิบตั ิ งำนของฝ่ ำยบริ หำร โดยฝ่ ำยบริ หำรกำหนดระเบี ยบปฏิ บัติ ง ำนต่ ำ งๆ ไว้ เป็ น ลำยลักษณ์ อ ักษร เพื่ อ สร้ ำง
ระบบควบคุมกำรปฏิบตั ิ งำน และกำรควบคุมทัว่ ไปของระบบสำรสนเทศ ซึ่งระบุขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ และลำดั บชั น้
กำรอนุมั ติ ข องผู้ บริ ห ำรแต่ ล ะระดั บ อย่ำ งชั ด เจน รวมทั ง้ ค ำนึ ง ถึง ควำมปลอดภั ยของข้ อมูล ด้ วย นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำและอนุมตั ิ แผนกำรตรวจสอบประจำปี พิ จำรณำประเด็นสำคัญ โดยเสนอแนะให้
ฝ่ ำยบริ หำรแก้ ไข และรำยงำนผลกำรแก้ ไข มำตรกำรป้องกันมิให้ เกิดปัญหำเดิ มอีก
กรณี ที่มีกำรท ำธุ รกรรมกับกิ จ กำรหรื อ บุค คลที่ เ กี่ ยวข้ องกัน บริ ษัท กำหนดให้ กรรมกำร และผู้บริ ห ำรปฏิ บัติ ต ำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่งครัด โดยต้ องพิ จำรณำถึงควำมสมเหตุสมผล และเป็นไปตำมปกติ ธุ รกิ จ โดยค ำนึ ง ถึง
ประโยชน์ สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่ำวจะไม่มี สิท ธิ อ อกเสี ยง และมี กำรเปิ ด เผยข้ อมูล
เป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้ อมูล
บริ ษัทกำหนดให้ มีกำรจัดเก็บข้ อมูลที่สำคัญอย่ำงเพี ยงพอ เพื่ อให้ คณะกรรมกำรใช้ ประกอบกำรตัดสินใจโดยกำรจัดส่ง
ข้ อมูลนำเสนอ พร้ อมเอกสำรประกอบข้ อเท็จจริ งให้ คณะกรรมกำรเพื่ อศึกษำประกอบกำรตัดสินใจล่วงหน้ ำ 7 วั น ก่อ น
กำรประชุม โดยมีเลขำนุกำรบริ ษัท เป็นศูนย์ติดต่อเพื่ อให้ กรรมกำรบริ ษัท สำมำรถติ ด ต่ อ ขอข้ อมูลอื่ น ได้ นอกจำกนี ้
บริ ษัทได้ จัดเก็บเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชี ต่ำงๆ ไว้ อย่ำ งครบถ้ ว น เป็ น หมวดหมู่ และไม่ได้ รั บแจ้ งจำกผู้สอบ
บัญชี ว่ำมีข้อบกพร่องในเรื่ องนี ้
บริ ษั ท มี กระบวนกำรติ ดต่ อ สื่ อ สำรกับ ภำยนอกบริ ษั ท และจั ด ให้ มี ช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำรพิ เ ศษ หรื อลับ เพื่ อให้
บุคคลภำยนอกสำมำรถแจ้ งข้ อมูล/เบำะแสเกี่ยวกับทุจริ ต หรื อคอร์ รัปชั่นแก่บริ ษัทได้ อย่ำงปลอดภัย
5. ระบบกำรติ ดตำม
บริ ษัทมีกำรติ ดตำมและประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติ ง ำนอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ ำ ผลกำรปฏิ บัติ ง ำนเป็ น ไปตำม
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ระบบควบคุมภำยในยังมีประสิทธิ ภำพ โดยกำหนดให้ ฝ่ำยบริ หำรจัดทำรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท รำยไตรมำส หรื อเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ ซึ่งในปี 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท
6 ครั ้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบกำหนดให้ มี กำรตรวจสอบกำรปฏิ บัติ ต ำมระบบกำรควบคุ มภำยใน โดยเน้ นกำร
ตรวจสอบให้ ครอบคลุมกระบวนกำรปฏิ บัติ ง ำนที่ มี ค วำมเสี่ ยงที่ สำคั ญ และให้ ผ้ ตู รวจสอบภำยในรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่ อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิ งำนได้ อย่ำงอิสระของผู้ตรวจสอบภำยใน
สรุป คื อ บริ ษัทได้ จัดทำและรักษำไว้ ซึ่งระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั ้งทบทวนควำมมี ประสิ ท ธิ ภำพของระบบกำร
ควบคุมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมกำรควบคุมทำงกำรเงิ น กำรดำเนิ นกำร กำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิ งำนให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง กำรป้องกันรั กษำทรั พ ย์ สิน และกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง ซึ่ ง บริ ษัท มี กำร
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ตรวจสอบภำยในโดยว่ำจ้ ำงผู้ให้ บริ กำรงำนตรวจสอบภำยใน (บริ ษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิ ติ จ ำกัด ) และมี ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทดำเนิ นกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ งำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบ
ประจำปี ที่ได้ รับอนุมัติ รวมทั ้งเรื่ อ งที่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อ ฝ่ ำยบริ ห ำรระบุใ ห้ ต รวจสอบกรณี พิ เ ศษ และ
มอบหมำยให้ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริ ษัท ติ ด ตำมผลกำรแก้ ไขปรั บปรุ ง อย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบโดยตรงต่ อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่ ง จำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในปี 2562 ซึ่ ง จั ด ท ำโดยผู้
ให้ บริ กำรงำนตรวจสอบภำยใน และฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ไม่พ บประเด็ น ควำมผิ ด พลำดที่ เ ป็ น นั ยสำคั ญ บริ ษัท มี
ระบบกำรควบคุมภำยในที่รัดกุมเพี ยงพอ มีบคุ ลำกรอย่ำงเพี ยงพอที่จะดำเนิ นกำรตำมระบบควบคุมภำยในได้ อย่ำ งมี
ประสิทธิ ภำพ ตลอดจนกำรปฏิบตั ิ ตำมระเบียบข้ อกำหนด และกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องของหน่วยงำนรำชกำรต่ ำ งๆ อย่ำ ง
ถูกต้ อง และมีกำรป้องกันทรัพ ย์ สิน มิ ใ ห้ กรรมกำร ผู้บริ ห ำร และพนั กงำนน ำไปใช้ โดยมิ ช อบหรื อ โดยไม่มีอ ำนำจ
รวมทั ้งมีกำรปรับปรุงระบบกำรปฏิ บตั ิ งำนให้ มีคุณภำพดี ขึ ้นอย่ำงต่อเนื่ อง
11.2 หั วหน้ างานตรวจสอบภายในและหั วหน้ างานกากับดู แลการปฏิบัติงานของบริษัท
1. หั วหน้ างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ แต่งตั ้งให้ นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง (ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส ส่วนงำนบริ ห ำรธุ รกิ จ และ
ส่วนงำนจัดหำ และรักษำกำรผู้จั ด กำรทั่ว ไป ส่ว นงำนบริ ห ำรธุ รกิ จ ) ด ำรงต ำแหน่ ง รั กษำกำร หัว หน้ ำแผนก ฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยใน ตั ้งแต่วันที่ 11 ธันวำคม 2562 เนื่ องจำกเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมำะสม มี ค วำมรู้ และประสบกำรณ์
ในกำรทำงำนด้ ำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน รำยงำนทำงกำรเงิ น กำรบัญ ชี กฎหมำยหลักทรั พ ย์ แ ละ
ตลำดหลักทรัพย์ และมีควำมเข้ ำใจในกิจกรรมและกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัท จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่ จ ะปฏิ บัติ
หน้ ำที่ดังกล่ำวได้ อย่ำงเหมำะสมเพี ยงพอ โดยมีบทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี ้
1. ปฏิบตั ิ หน้ ำที่หวั หน้ ำ “ผู้ตรวจสอบภำยใน” มีควำมรับผิดชอบตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. ปฏิบตั ิ หน้ ำที่เลขำนุกำร "คณะกรรมกำรตรวจสอบ" จัดประชุ มคณะกรรมกำรตรวจสอบ จั ด ท ำเอกสำรประกอบ
ระเบียบวำระกำรประชุม และรำยงำนกำรประชุม
ทั ้งนี ้ กำรแต่ ง ตั ง้ ถอดถอน และโยกย้ ำ ยหัว หน้ ำงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษั ท ต้ องได้ รั บ กำรอนุ มัติ จำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตลอดจน บริ ษัทได้ จัดตั ้งฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ตำมโครงสร้ ำงองค์ กร หน้ ำที่ 38
และประวัติโดยสังเขปของหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน รำยละเอียดปรำกฏที่หน้ ำ 177
สำหรับปี 2562 ทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีควำมเห็น เกี่ ยวกับกำรดู แ ลผู้ด ำรงต ำแหน่ ง หัว หน้ ำงำนตรวจสอบ
ภำยในของบริ ษัท ดังนี ้
หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยในมีวุฒิกำรศึกษำเหมำะสม มีประสบกำรณ์ ปฏิบตั ิ งำนด้ ำนกำรตรวจสอบภำยใน และได้ รั บ
กำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิ งำนด้ ำนตรวจสอบภำยใน รวมทั ้งมี ค วำมเข้ ำใจในกิ จ กรรม และก ำร
ดำเนิ นงำนของบริ ษัท จึงเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบตั ิ หน้ ำที่ดังกล่ำวได้ อย่ำงเหมำะสมเพี ยงพอ
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2. หั วหน้ างานกากับดู แลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
บริ ษัทได้ แต่งตั ้งให้ นำงกสิตำ พิ ท ักษ์ สงครำม ปั จ จุ บัน ด ำรงต ำแหน่ ง เลขำนุกำรบริ ษัท หัว หน้ ำแผนก ฝ่ ำยกำกับ
หลักทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพัน ธ์ (Compliance and Invertors Relation) ตั ง้ แต่ วั น ที่
14 พฤษภำคม 2555 โดยมีบทบำทหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. สนับสนุนนโยบำยและวัตถุประสงค์ ขององค์ กรและผู้บริ หำรระดับสูง เพื่ อ สร้ ำงควำมมั่น ใจว่ ำ จะมี กำรกำกับกำร
ปฏิบตั ิ อย่ำงเพี ยงพอ
2. เป็นศูนย์กลำงในกำรสื่อสำรและส่ง เสริ มควำมรู้ เพื่ อ ให้ ผ้ บู ริ ห ำรได้ รั บทรำบและปฏิ บัติ ต ำมกฎเกณฑ์ ได้ อย่ำ ง
ถูกต้ อง
3. ศึกษำและรวบรวมข้ อมูลปัญหำด้ ำนกำรปฏิบตั ิ ตำมกฎเกณฑ์ต่ำงๆ รวบถึง กฎเกณฑ์ ใ หม่ๆ ที่ มี กำรเปลี่ ยนแปลง
และเพิ่ มเติ มในปัจจุบนั
4. กำกับ และติ ดตำมด้ ำนกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิ งำน เป็นประจำ
ตลอดจนบริ ษัทได้ จัดตั ้งฝ่ ำยกำกับหลักทรัพย์และประสำนงำนตลำดหลักทรัพย์และนักลงทุน สัมพั น ธ์ ตำมโครงสร้ ำง
องค์ กร หน้ ำที่ 38
โดยผู้ลงทุนสำมำรถติ ดต่อได้ ผำ่ นช่องทำงดังต่อไปนี ้
บริษัท ไทยสตี ลเคเบิล จากัด (มหาชน)
700/737 หมู่ 1, ตำบลพำนทอง อำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี 20160
นำส่งเลขำนุกำรบริ ษัท
ir@thaisteelcable.com

+66 38 447 200 – 10 หมำยเลขต่อ 401, 122

+66 38 185 025
11.3 การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทกำหนดนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ยง เพื่ อกำกับดูแลให้ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงครอบคลุมทัว่ ทั ้งองค์ กร และสนั บสนุน
และพัฒนำกำรบริ หำรควำมเสี่ยงให้ มีประสิทธิ ภำพ และประสิทธิ ผลอย่ำงต่อ เนื่ อ ง ส่ง เสริ มให้ อ งค์ กรบรรลุวั ต ถุประสงค์
และเป้ำหมำยในกำรดำเนิ นธุรกิจ รวมทั ้งสร้ ำงมูลค่ำเพิ่ ม และควำมมั่น คงให้ แ ก่กิจ กำรอย่ำ งยั่ง ยื น โดยคณะกรรมกำร
บริ ษัทได้ จัดตั ้งคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง (Risk Management Committee - RMC) ท ำหน้ ำที่ กำกับดู แ ล ติ ด ตำม
กระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิ งำนของกำรบริ หำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงได้ พิ จ ำรณำปั จ จั ยเสี่ ยงทุกรำยกำรที่ มี ผลกระทบต่ อ กำรบรรลุ
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เป้ำหมำยขององค์ กร พร้ อมให้ ข้อเสนอแนะเพื่ อเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงที่มีนัยสำคัญจำกสภำพแวดล้ อมที่มีกำรเปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลำ และติ ดตำม ดูแล วิ เครำะห์กำรบริ หำรควำมเสี่ยงขององค์ กรทุกด้ ำน และรำยงำนผลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงต่ อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษัทอย่ำงต่อเนื่ อง
นโยบายบริหารความเสี่ยง
กำรบริ หำรควำมเสี่ยง คื อ กระบวนกำรที่ปฏิบตั ิ โดยคณะกรรมกำร ผู้บริ หำรระดั บสูง และพนั กงำนทุกคนในองค์ กร เพื่ อ
ช่วยกำหนดกลยุทธ์ และดำเนิ นงำน โดยกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงได้ รับกำรออกแบบ เพื่ อให้ สำมำรถบ่งชี ้เหตุ กำรณ์ ที่
อำจเกิดขึ ้น และมีผลกระทบต่อองค์ กร และสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่องค์ กรยอมรับได้ เพื่ อให้ ได้ รับควำม
มัน่ ใจอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ ที่องค์ กรกำหนดไว้ และมุง่ สูก่ ำรดำเนิ น ธุ รกิ จ ที่ ยั่ง ยื น โดยนโยบำยกำร
บริ หำรควำมเสี่ยง มีดังนี ้
1. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) มี อ ำนำจหน้ ำที่ สอดส่อ งดู แ ลกำรบริ ห ำร
ควำมเสี่ยงของบริ ษัท
2. ผู้บริ หำรและพนักงำนทุกคน มีหน้ ำที่รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ ของฝ่ ำย และจัดทำตำรำงกำรประเมินควำมเสี่ ยง
กำหนดดัชนี ชี ้วัดควำมเสี่ยง รวมทั ้งจัดทำรำยงำนที่เกี่ยวกับควำมเสี่ ยงตำมกระบวนกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงที่ ยึด ถื อ
ปฏิบตั ิ ทั ้งมีสว่ นร่วมพัฒนำกำรบริ หำรควำมเสี่ยงเพิ่ มโอกำสแห่งควำมสำเร็จ และลดผลกระทบที่ อ ำจเกิ ด ขึ น้ ต่ อ กำร
ดำเนิ นงำนให้ บรรลุเป้ำหมำย
3. กำรบ่งชี ้และควบคุมควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ จ ะถูกจั ด ท ำอย่ำ งเป็ น ระบบ เพื่ อ ให้ ค วำมเสี่ ยงอยู่ใ น
ระดับที่ยอมรับได้ ภำยใต้ กำรกำกับดูแลของฝ่ ำยบริ หำร
4. ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรั บได้ ของบริ ษัท ต้ องได้ รั บกำรอนุมัติ โ ดยคณะกรรมกำรบริ ห ำร
ควำมเสี่ยง ก่อนนำไปใช้ ปฏิบตั ิ
5. เมื่อพนักงำนพบเห็น หรื อรับทรำบควำมเสี่ ยงที่ อ ำจจะมี ผลกระทบต่ อ บริ ษัท จะต้ องรำยงำนควำมเสี่ ยงนั น้ ให้ ผ้ ทู ี่
เกี่ยวข้ องรับทรำบทันที เพื่ อดำเนิ นกำรจัดกำรต่อไป
กำรปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยงนี ้ต้ องปฏิบตั ิ อย่ำงเคร่งครัด และต่อเนื่ องภำยใต้ กำรควบคุ มดู แ ลของคณะ
บริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทโดยวิ เคราะห์และบริ หารความเสี่ยงอย่างรอบด้ าน ให้ ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงด้ านสังคม
สิ่งแวดล้ อม และกาหนดให้ มีแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ ที่อาจกระทบการดาเนิ นงานของบริ ษัท
กำรประเมินควำมเสี่ยงของบริ ษัท กำหนดให้ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงรอบด้ ำน โดยให้ ครอบคลุมถึง ประเด็นด้ ำน
สิ่งแวดล้ อม สังคม และบรรษัท ภิบำล เช่น กำรปล่อยมลพิ ษ (น ้ำเสียและกลิ่น) ออกไปรบกวนชุมชมรอบข้ ำง กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศกระทันหัน แนวโน้ มกำรใช้ รถยนต์ ประเภทพลังงำนทดแทนและอุปกรณ์ ระบบอัตโนมัติมำก
ขึ ้นทำให้ มีผลกระทบต่อยอดขำย และกำรใช้ ชีวิตในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจนอำจเกิดปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนที่มี
คุณภำพ เป็นต้ น โดยปัจจัยเสี่ยงดังกล่ำว บริ ษัทได้ จัดลำดับควำมเสี่ยง ทบทวนระดับควำมเสี่ยง และระบุแนวทำง
ตอบสนองควำมเสี่ยงเพื่ อลดระดับควำมเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ ได้ แก่ กำรสื่อสำรด้ ำนสิ่งแวดล้ อมให้ ชุมชน
ข้ ำงเคี ยงทรำบ กำรกำหนดแผนเฝ้ำติ ดตำมและตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้ อมประจำปี กำรจัดทำแผนฉุกเฉินรองรับ
เหตุกำรณ์ ที่อำจกระทบต่อกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษัท โดยกำหนดให้ มี กำรทบทวน ฝึ กซ้ อม และสอบทำนกำรรำยงำนผล
กำรฝึ กซ้ อมแผนฉุกเฉิน ประจำปี กำรหำตลำดใหม่ กำรวิ จัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีแบบใหม่เพื่ อ
ตอบสนอบควำมต้ องกำรของตลำดที่จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหำกปัจจัยเสี่ยงใดที่มีผลประเมินควำมเสี่ ยงในระดับสูง จะถูก
กำหนดให้ วัดผลเป้ำหมำย(KPI)กำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำวอย่ำงชัดเจนด้ วย
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 ลักษณะของรายการระหว่ า งกัน
บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง

ลั กษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2561

2562

1. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี 1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
(SAB)
- ขำยผลิ ตภัณฑ์สำเร็ จรู ปประเภทสำยเบรค
หน้ ำรถยนต์

1.20

1.02

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำ งจำกกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร
1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
-ขำยผลิ ตภัณฑ์สำเร็ จรู ปประเภทสำยคัน เร่ ง
สำยเบรค สำยเปิ ดฝำกระโปรง สำยเปิ ดฝำ
ถัง น ำ้ มัน และสำยปรั บ เบำะที่ น ั่ ง ส ำหรั บ
รถยนต์

0.28

2. บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
(SAS)

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำ งจำกกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร

32.51

10.13

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

-เป็ นรำยกำรขำยผลิ ตภัณฑ์ที่เกิดขึน้ ตำมปกติโดย 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถื อหุ้น ในสั ด ส่ ว นร้ อยละ
เป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัต รำที่ ใกล้ เคี ยงกับ
96 ของทุนจดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของ SAB ส ำหรั บ หุ้น ส่ ว นที่
อัต รำกำไรขั ้น ต้ นที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ จำกกำรขำย
เหลื ออีกร้ อยละ 4 นัน้ ถือครองโดยกลุ่ มจึง รุ่ ง เรื องกิ จ ซึ่ง เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่ น ที่ ไ ม่ มี
ญำติของทำงกลุ่มจุฬำงกูร
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมกำรร่ ว มกัน คื อ นำยสรรเสริ ญ จุ ฬ ำงกูร นำยทวี ฉั ต ร
จุฬำงกูร และนำยกรกฤช จุฬำงกูร
0.28 -กำหนดระยะเวลำกำรให้ สิ น เชื่ อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป
32.51 -เป็ นรำยกำรขำยผลิ ตภัณฑ์ที่เกิดขึน้ ตำมปกติ โดย 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถื อหุ้น ในสั ด ส่ ว นร้ อยละ
เป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัต รำที่ ใกล้ เคี ยงกับ
97 ของทุนจดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของ SAS ส ำหรั บ หุ้น ส่ ว นที่
อัต รำกำไรขั ้น ต้ นที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ จำกกำรขำย
เหลื ออีกร้ อยละ 3 นัน้ ถือครองโดยกลุ่ มจึง รุ่ ง เรื องกิ จ ซึ่ง เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่ น ที่ ไ ม่ มี
ญำติของทำงกลุ่มจุฬำงกูร
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมกำรร่ ว มกัน คื อ นำยสรรเสริ ญ จุ ฬ ำงกูร นำยทวี ฉั ต ร
จุฬำงกูร และนำยกรกฤช จุฬำงกูร
10.13 -กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป
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บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง
3. บจ.ซัมมิท โอซูกะ
แมนูแฟคเจอริ่ ง (SOM)

4. บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต
ซีทแมนูแฟคเจอริ่ ง (SLAS)

ลั กษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2561

2562

1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
-ขำยชิ น้ ส่ วนเหล็ ก เพื่ อ น ำไปใช้ ในกำร
ป ร ะ ก อ บ ส ำ ย ค ว บ คุ ม ร ถย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยำนยนต์

17.57

17.57

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำ งจำกกำรขำยผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร

4.55

4.55

1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
-ขำยผลิ ตภัณฑ์สำเร็ จ รู ป ประเภทสำยปรั บ
เบำะที่นงั่ สำหรับรถยนต์

0.04

0.04

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และ บริ กำร

-

-

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

-เป็ นรำยกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 49 ของ
โดยรำคำขำยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัต รำที่
ทุนจดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของ SOM สำหรับหุ้นส่ วนที่เหลื ออี ก
ใกล้ เคียงกับอัตรำกำไรขั น้ ต้ น ที่ บ ริ ษัท ได้ รั บ จำก
ร้ อยละ 51 เป็ นบุคคลที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
กำรขำยผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กับ บุ ค คล 2) กรรมกำรร่ ว มกัน คื อ นำยสรรเสริ ญ จุ ฬ ำงกูร นำยทวี ฉั ต ร
อื่นที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
จุฬำงกูร และนำยกรกฤช จุฬำงกูร
-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป
-เป็ นรำยกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถื อหุ้น ในสั ด ส่ ว นร้ อยละ
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัต รำที่ ใกล้ เคี ยง
98 ของทุนจดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของ SLAS ส ำหรั บ หุ้น ส่ ว น
กับอัตรำกำไรขั น้ ต้ น ที่ บ ริ ษัท ได้ รั บ จำกกำรขำย
ที่เหลื ออีกร้ อยละ 2 นัน้ ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่ งเรื องกิ จ ซึ่ง เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่ น ที่ ไ ม่ มี
ญำติของทำงกลุ่มจุฬำงกูร
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมกำรร่ วมกัน คื อ นำยสรรเสริ ญ จุฬ ำงกูร นำยทวี ฉั ต ร
จุฬำงกูร และนำยกรกฤช จุฬำงกูร
-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติกำรค้ ำทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง
5. บจ.คอมพลี ท โอโตพำร์ ท
(CAPCO)

ลั กษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

2561

2562

1) ค่ำซื ้อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
24.52
-ซื อ้ ชิ น้ ส่ ว นพลำสติ ก เหล็ ก สั ง กะสี เพื่ อ
นำมำใช้ ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และจักรยำนยนต์

24.52

-เป็ นรำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร กลุ่มพัฒนะเมลื อง โดยถื อหุ้น
เช่นเดียวกับกำรซื ้อจำกคู่ค้ ำ รำยอื่ น โดยท ำกำร
รวมกันในสัดส่ วนร้ อยละ 80 ของทุน จดทะเบี ยนที่ ช ำระแล้ ว
คิ ด รำ คำ ตำ ม รำ คำ ตล ำด แล ะไ ด้ ท ำกำ ร
ของ CAPCO สำหรับหุ้นส่ วนที่เหลื ออีกร้ อยละ 20 เป็ นบุ ค คล
เปรี ยบเทียบรำคำกับผู้ขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
ที่ไม่มคี วำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
รำยอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้ วพิ จ ำรณำเลื อก 2) กรรมกำรร่ ว มกัน คื อ นำยสรรเสริ ญ จุฬ ำงกูร นำยทวี ฉั ต ร
ผู้ที่เสนอรำคำต่ำสุด
จุฬำงกูร และนำยสริ ศ พัฒนะเมลื อง

2) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื ้อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร

8.08

8.08

-ระยะเวลำกำรให้ สิ นเชื่ อทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำ หนี ก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป

3) เจ้ ำหนี ้สิ นทรัพย์
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื ้อแม่พิมพ์

0.06

0.06

4) ซื ้อสิ นทรัพย์
-ซื ้อแม่พิมพ์เพื่อผลิ ตชิ ้นส่ วน

3.35

3.35
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง
6. บจ.คอมพลี ท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง (CAR)

ลั กษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2561

2562

1) ค่ำซื ้อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
-ซื ้อชิ ้นส่ วนยำง เพื่อนำมำใช้ ในกำร ประกอบ
สำยควบคุมรถยนต์และจักรยำนยนต์

47.90

47.90

2) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื ้อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร

9.41

9.41

-

-

3.35

3.35

3) เจ้ ำหนี ้สิ นทรัพย์
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื ้อแม่พิมพ์

4) ซื ้อสิ นทรัพย์
-ซื ้อแม่พิมพ์เพื่อผลิ ตชิ ้นส่ วน

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

-เป็ นรำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร และกลุ่ มพัฒ นะเมลื อง โดย
เช่นเดียวกับกำรซื ้อจำกคู่ค้ ำ รำยอื่ น โดยท ำกำร
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่ วนร้ อยละ 88 ของทุนจดทะเบี ยนที่ ช ำระ
เปรี ยบเทียบรำคำกับผู้ขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
แล้ วของ CAR สำหรั บ หุ้น ส่ ว นที่ เหลื ออี กร้ อยละ 12 นัน้ เป็ น
รำยอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้ วพิ จ ำรณำเลื อก
บุคคลทีไ่ ม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ผู้ที่เสนอรำคำต่ำสุด
2) กรรมกำรร่ ว มกัน คื อ นำยสรรเสริ ญ จุฬ ำงกูร นำยทวี ฉั ต ร
จุฬำงกูร นำยชูทอง พัฒนะเมลื อง นำยกรกฤช จุฬ ำงกูร และ
-ระยะเวลำกำรให้ สิ นเชื่ อทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
นำยสริ ศ พัฒนะเมลื อง
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำ หนี ก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป
-ระยะเวลำกำรให้ สิ นเชื่ อทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำ หนี ก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป
- เป็ นรำยกำรสั่งท ำแม่ พิ มพ์ เพื่ อผลิ ต ชิ น้ ส่ ว นซึ่ง
เกิดขึน้ เช่นเดียวกับคู่ค้ำรำยอื่น
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง
7. บจ.เอเดียน แอนด์ ซัมมิท คอร์
ปอเรชัน่ (JSI-METAL)

8. บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพำร์ ท
(SAA)

ลั กษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

2561

2562

1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
-ขำยผลิ ตภัณ ฑ์ ส ำเร็ จ รู ปประเภทสำย
ปรับเบำะที่นงั่ สำหรับรถยนต์

2.07

2.07

-เป็ นรำยกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้นในสัดส่ วนร้ อยละ 43 ของ
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัต รำที่ ใกล้ เคี ยง
ทุนจดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของ JSI สำหรั บ หุ้น ส่ ว นที่ เหลื ออี ก
กับอัตรำกำไรขั น้ ต้ น ที่ บ ริ ษัท ได้ รั บ จำกกำรขำย
ร้ อยละ 57 เป็ นบุคคลที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคลอื่นที่ไม่ มี 2) กรรมกำรร่ วมกันคือ นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำ งจำกกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร

0.77

0.77

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติกำรค้ ำทัว่ ไป

1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
30.55
-ขำยชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก เพื่ อ น ำไป ใช้ ในกำ ร
ป ร ะ ก อ บ ส ำ ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
จักรยำนยนต์

30.55

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร

5.64

-เป็ นรำยกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร โดยถือหุ้น รวมกัน ในสั ด ส่ ว น
โดยรำคำขำยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัต รำที่
ร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบี ยนที่ ช ำระเเล้ วของ SAA ส ำหรั บ
ใกล้ เคียงกับอัตรำกำไรขั น้ ต้ น ที่ บ ริ ษัท ได้ รั บ จำก
หุ้นส่ วนที่เหลื ออีกร้ อยละ 75 เป็ นบุคคลที่ไ ม่ มีค วำมเกี่ ยวข้ อง
กำรขำยผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กับ บุ ค คล
กับบริ ษัท
อื่นที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
2) กรรมกำรร่ วมกันคือ นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร และนำยกรกฤช
จุฬำงกูร
-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

5.64
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง
9. บจ.ไทยซัมมิท โอโตเทค
(SATC)

ลั กษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2561

2562

1) ค่ำซื ้อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
- ซื ้อชิ ้นส่ วนเหล็ กขึน้ รู ป เพื่อนำมำใช้ ในกำร
ประกอบสำยควบคุมรถยนต์

0.03

0.03

2) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื ้อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร

-

-

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

-เป็ นรำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ ว มกัน คื อ กลุ่ มจุฬ ำงกูร โดยถื อหุ้น สั ด ส่ ว นร้ อยละ
เช่นเดียวกับกำรซื ้อจำกคู่ค้ำ รำยอื่ น โดยท ำกำร
100 ของทุนจดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของ TAI
เปรี ยบเทียบรำคำกับผู้ขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร 2) กรรมกำรร่ ว มกัน คื อ นำยสรรเสริ ญ จุ ฬ ำงกูร นำยทวี ฉั ต ร
รำยอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทย แล้ ว พิ จ ำรณำเลื อก
จุฬำงกูร และนำยกรกฤช จุฬำงกูร
ผู้ที่เสนอรำคำต่ำสุด
-ระยะเวลำกำรให้ สิ นเชื่ อทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำ หนี ก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง
10. บจ. ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ
(SCS)

ลั กษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

2561

2562

1) ค่ำซื ้อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
18.41
-ซื ้อชิ ้นส่ วนและวัตถุดิ บ เพื่ อน ำมำใช้ ในกำร
ป ร ะ ก อ บ ส ำ ยค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
สำยควบคุมรถจักรยำนยนต์

18.41

-เป็ นรำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ัง กล่ ำ ว เป็ นชิ น้ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ กลุ่มจุฬำงกูร และกลุ่ มพัฒ นะเมลื อง โดย
ส่ วนประกอบที่ไม่สำมำรถผลิ ตในประเทศไทยได้
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่ วนร้ อยละ 54 ของทุนจดทะเบี ยนที่ ช ำระ
หรื อปริ มำณกำรผลิ ตไม่ค้ มุ ที่ จ ะผลิ ต เอง หรื อไม่
แล้ วของบริ ษัท สำหรับหุ้นส่ วนที่เหลื ออีกร้ อยละ 46 เป็ นบุคคล
สำมำรถจัดหำวัตถุดิบจำกแหล่ ง ภำยในประเทศ
ที่ไม่มคี วำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ไทยได้ ทัง้ นี ้ หำกเป็ นกรณี ที่ มีผ้ ู ขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ 2) กรรมกำรร่ ว มกัน คื อ นำยสรรเสริ ญ จุ ฬ ำงกูร นำยทวี ฉั ต ร
รำยอื่ น ในประเทศไทยด้ ว ย บริ ษั ท ได้ ท ำกำร
จุฬำงกูร และนำยสริ ศ พัฒนะเมลื อง
เปรี ยบเทียบรำคำ แล้ วพิ จ ำรณำเลื อกผู้ ที่ เสนอ
รำคำต่ำสุด

2) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
4.25
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร

4.25

-ระยะเวลำกำรให้ สิ นเชื่ อทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำ หนี ก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป

3) เจ้ ำหนี ้สิ นทรัพย์
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื ้อแม่พิมพ์

0.25

0.25

-ระยะเวลำกำรให้ สิ นเชื่ อทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำ หนี ก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป

4) ซื ้อสิ นทรัพย์
-ซื ้อแม่พิมพ์เพื่อผลิ ตชิ ้นส่ วน

0.33

0.33

- เป็ นรำยกำรสั่งท ำแม่ พิ มพ์ เพื่ อผลิ ต ชิ น้ ส่ ว นซึ่ง
เกิดขึน้ เช่นเดียวกับคู่ค้ำรำยอื่น
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง

ลั กษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

2561

2562

11. ไฮเล็ กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ (HI-LEX 1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
Corporation)
-ขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ำเร็ จ รู ป ประเภทสำยปรั บ
เบำะที่นงั่ สำยเบรคและสำยคัน เร่ ง ส ำหรั บ
รถยนต์

8.02

8.02

-เป็ นรำยกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบี ยนที่
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัต รำที่ ใกล้ เคี ยง
ชำระแล้ วของบริ ษัท
กับอัตรำกำไรขั น้ ต้ น ที่ บ ริ ษัท ได้ รั บ จำกกำรขำย 2) โดยนำยมำกำโต เทรำอุร ำ ซึ่ง เป็ นประธำนกรรมกำรบริ ห ำร
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่ มี
และยังดำรงตำเเหน่งเป็ นกรรมกำรท่ำนหนึง่ ของบริ ษัท
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร

0.94

0.94

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

3) ค่ำซื ้อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
258.91 258.91 -เป็ นรำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ัง กล่ ำ ว เป็ นชิ น้
-ซื ้อชิ ้นส่ วนและวัตถุดิ บ เพื่ อน ำมำใช้ ในกำร
ส่ วนประกอบที่ไม่สำมำรถผลิ ตในประเทศไทยได้
ประกอบสำยควบคุมรถยนต์ และสำยควบคุม
หรื อปริ มำณกำรผลิ ตไม่ค้ มุ ที่ จ ะผลิ ต เอง หรื อไม่
รถจักรยำนยนต์
สำมำรถจัดหำวัตถุดิบจำกแหล่ ง ภำยในประเทศ
ไทยได้ ทัง้ นี ้ หำกเป็ นกรณี ที่ มีผ้ ู ขำยผลิ ต ภัณ ฑ์
รำยอื่ น ในประเทศไทยด้ ว ย บริ ษั ท ได้ ท ำกำร
เปรี ยบเทียบรำคำ แล้ วพิ จ ำรณำเลื อกผู้ ที่ เสนอ
รำคำต่ำสุด
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง
11. ไฮเล็ กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ (HI-LEX
Corporation) (ต่อ)

ลั กษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

2561

2562

4) ค่ำใช้ จ่ำยอื่น
-ค่ำธรรมเนียมจำกกำรรับควำมช่วยเหลื อทำง
เทคนิคสำหรับกำรผลิ ต สำยควบคุมรถยนต์
รถจักรยำนยนต์ เเละชุด ควบคุมรำงกระจก
หน้ ำต่ำงรถยนต์

34.89

34.89 -เป็ นไปตำมอัต รำและเงื่ อนไขตำมที่ กำหนดใน 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบี ยนที่
สัญญำ ซึง่ ใกล้ เคียงกัน กับ อัต รำและเงื่ อนไขใน
ชำระแล้ วของบริ ษัท
สัญญำประเภทเดียวกัน ที่ กระท ำกับ บุ ค คลอื่ น ที่ 2) โดยนำยมำกำโต เทรำอุร ำ ซึ่ง เป็ นประธำนกรรมกำรบริ ห ำร
ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
และยังดำรงตำเเหน่งเป็ นกรรมกำรท่ำนหนึง่ ของบริ ษัท

5) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื ้อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร

49.48

49.48 -ระยะเวลำกำรให้ สิ นเชื่ อทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำ หนี ก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป

6) เจ้ ำหนี ้อื่น
-ค่ำธรรมเนียมจำกกำรรับควำมช่วยเหลื อทำง
เทคนิคสำหรับกำรผลิ ต สำยควบคุมรถยนต์
รถจักรยำนยนต์ เเละชุด ควบคุมรำงกระจก
หน้ ำต่ำงรถยนต์ เเบบใช้ ส ำยเคเบิ ล ควบคุม
ทังหมด
้

6.74

6.74 -กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อสำหรับกำรช ำระ
ค่ำธรรมเนียมเป็ นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำ ซึง่ อยู่
ในเกณฑ์เดียวกัน กับ เงื่ อนไขในสั ญ ญำประเภท
เดี ย วกั น ที่ บ ริ ษั ท ท ำกั บ บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ม่ มีค วำม
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง
11. ไฮเล็ กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ (HILEX Corporation) (ต่อ)

12. บจ.ไฮเล็ กซ์ เวียดนำม (HILEX Vietnam Co., Ltd.)

ลั กษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

2561

2562

7) ค่ำซื ้อสิ นทรัพย์
-ซื อ้ สิ น ทรั พ ย์ เพื่ อน ำมำใช้ ในกำรประกอบ
สำ ยค วบ คุ ม รถยน ต์ แล ะส ำยคว บคุ ม
รถจักรยำนยนต์

-

-

8) รำยได้ ค่ำเคลมผลิตภัณฑ์
-รำยได้ จ ำกกำรเคลมผลิ ต ภัณ ฑ์ ส ำเร็ จ รู ป
ประเภทสำยปรั บ เบำะที่ น ั่ง สำยเบรคและ
สำยคันเร่ งสำหรับรถยนต์
1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
-ขำยชิ ้นส่ วนเหล็ กและยำง เพื่ อน ำไปใช้ ใน
กำรประกอบสำยควบคุมรถจักรยำนยนต์

0.12

0.12

-เป็ นรำยกำรจำกกำรเคลมผลิ ตภัณฑ์

12.82

12.82

-เป็ นรำยกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นในสัด ส่ ว นร้ อยละ
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัต รำที่ ใกล้ เคี ยง
6 ของทุนจดทะเบี ยนที่ชำระแล้ ว
กับอัตรำกำไรขั น้ ต้ น ที่ บ ริ ษัท ได้ รั บ จำกกำรขำย 2) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้น สั ด ส่ ว นร้ อยละ 94 ของ
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่ มี
ทุนจดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของ ไฮเล็ กซ์ เวียดนำม
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
3) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ

1.17

1.17

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำ งจำกกำรขำยผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร

-เป็ นรำยกำรซื อ้ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ ส ำมำรถผลิ ต ใน 1) HI-LEX เป็ นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้ อยละ 27 ของทุนจดทะเบี ยนที่
ประเทศไทยได้ หรื อไม่สำมำรถจัด หำจำกแหล่ ง
ชำระแล้ วของบริ ษัท
ภำยในประเทศไทยได้
2) โดยนำยมำกำโต เทรำอุร ำ ซึ่ง เป็ นประธำนกรรมกำรบริ ห ำร
และยังดำรงตำเเหน่งเป็ นกรรมกำรท่ำนหนึง่ ของบริ ษัท
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง
12. บจ.ไฮเล็ กซ์ เวียดนำม (HILEX Vietnam Co., Ltd.)(ต่อ)

ลั กษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2561

2562

10.63

10.63

4) ค่ำซื ้อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
72.55
-ซื ้อชิ ้นส่ วนและวัตถุดิ บ เพื่ อน ำมำใช้ ในกำร
ประกอบสำยควบคุมรถยนต์ และสำยควบคุม
รถจักรยำนยนต์

72.55

3) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื ้อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร

13. อำร์ มสตรอง ออโต พำร์ ทส์
1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
(Armstrong Auto Parts Sdn.
-ขำยชิ ้นส่ วนเหล็ ก ยำง และทองเหลื อง เพื่ อ
Bhd.)
นำไปใช้ ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์ รวมทัง้ ชุด ควบคุมรำง
หน้ ำต่ำงรถยนต์

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

- ระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำที่ได้ รับ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
ทัว่ ไป

1) เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นในสัด ส่ ว นร้ อยละ
6 ของทุนจดทะเบี ยนที่ชำระแล้ ว
2) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้น สั ด ส่ ว นร้ อยละ 94 ของ
ทุนจดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของ ไฮเล็ กซ์ เวียดนำม
-เป็ นรำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ัง กล่ ำ ว เป็ นชิ น้ 3) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ส่ วนประกอบที่ไม่สำมำรถผลิ ตในประเทศไทยได้
หรื อปริ มำณกำรผลิ ตไม่ค้ มุ ที่ จ ะผลิ ต เอง หรื อไม่
สำมำรถจัดหำวัตถุดิบจำกแหล่ ง ภำยในประเทศ
ไทยได้ ทัง้ นี ้ หำกเป็ นกรณี ที่ มีผ้ ู ขำยผลิ ต ภัณ ฑ์
รำยอื่ น ในประเทศไทยด้ ว ย บริ ษั ท ได้ ท ำกำร
เปรี ยบเทียบรำคำ แล้ วพิ จ ำรณำเลื อกผู้ ที่ เสนอ
รำคำต่ำสุด

70.02

70.02

-เป็ นรำยกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ ผู้ถือหุ้นร่ ว มกัน คื อ HI-LEX ถื อหุ้น สั ด ส่ ว นร้ อยละ 5 ของทุน จด
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัต รำที่ ใกล้ เคี ยง ทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของอำร์ มสตรอง ออโต พำร์ ทส์
กับอัตรำกำไรขั น้ ต้ น ที่ บ ริ ษัท ได้ รั บ จำกกำรขำย
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่ น ที่ ไ ม่ มี
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
12.03
-ยอดคงค้ ำ งจำกกำรขำยผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร

12.03

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง
14. พีที. ไฮเล็ กซ์ อินโดนีเซีย (PT.
HI-LEX Indonesia)

ลั กษณะรายการ
1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
-ขำยชิ ้นส่ วนเหล็ ก เพื่ อน ำไปใช้ ในกำรประกอบ
สำยควบคุมรถยนต์และจักรยำนยนต์

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำ งจำกกำรขำยผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร
3) ค่ำซื ้อสิ นค้ ำและบริ กำร
-ซื ้อชิ ้นส่ วนและวัต ถุดิ บ เพื่ อน ำมำใช้ ในกำร
ประกอบสำยควบคุมรถยนต์ และสำยควบคุม
รถจักรยำนยนต์

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)
2561

2562

4.33

4.33

0.83

-

0.83

-

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

-เป็ นรำยกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่ วนร้ อยละ 100 ของ
โดยรำคำขำยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัต รำที่
ทุนจดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของพีที. ไฮเล็ กซ์อินโดนีเซีย
ใกล้ เคียงกับอัตรำกำไรขั น้ ต้ น ที่ บ ริ ษัท ได้ รั บ จำก 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
กำรขำยผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กับ บุ ค คล
อื่นที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

-เป็ นรำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ัง กล่ ำ ว เป็ นชิ น้
ส่ วนประกอบที่ไม่สำมำรถผลิ ตในประเทศไทยได้
หรื อปริ มำณกำรผลิ ตไม่ค้ มุ ที่ จ ะผลิ ต เอง หรื อไม่
สำมำรถจัดหำวัตถุดิบจำกแหล่ ง ภำยในประเทศ
ไทยได้
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง

ลั กษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

2561

2562

0.03

0.03

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำ งจำกกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร

-

-

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

3) ค่ำซื ้อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
-ซื อ้ ชิ น้ ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสำยเกี ยร์ เพื่ อ
นำมำใช้ ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์

0.15

0.15

-เป็ นรำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ
เช่นเดียวกับกำรซื ้อจำกคู่ค้ ำ รำยอื่ น โดยท ำกำร
เทียบรำคำกับผู้ขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำรรำยอื่ น
ในประเทศ (หำกมี) แล้ วพิจำรณำเลื อกผู้ ที่ เสนอ
รำคำต่ำสุด

4) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื อ้ ผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร

-

-

-ระยะเวลำกำรให้ สิ นเชื่ อทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำ หนี ก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป

15. ไฮเล็ กซ์ อินเดีย ไพรเวทลิ มิเต็ด 1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
( H I -LEX I nd ia Pr iv at e
-ขำยชิ ้นส่ วนเหล็ กและยำง เพื่ อน ำไปใช้ ใน
Limited)
กำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

-เป็ นรำยกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่ วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัต รำที่ ใกล้ เคี ยง
จดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของไฮเล็ กซ์อินเดีย ไพรเวท-ลิ มิเต็ด
กับ อัต รำกำไรขั น้ ต้ น ที่ บ ริ ษัท ได้ รั จ ำกกำรขำย 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่ มี
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง
16. บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย) (TSK
Korea)

ลั กษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

2561

2562

1) ค่ำซื ้อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
10.27
-ซื อ้ ชิ ้น ส่ ว นเห ล็ กป ระเ ภทส ำยเ กี ย ร์ เพื่ อ
นำมำใช้ ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์

10.27

-เป็ นรำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่ ว นร้ อยละ 100 ของทุน
เช่นเดียวกับกำรซื ้อจำกคู่ค้ ำ รำยอื่ น โดยท ำกำร
จดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
เทียบรำคำกับผู้ขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำรรำยอื่ น 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ในประเทศ (หำกมี) แล้ วพิจำรณำเลื อกผู้ ที่ เสนอ
รำคำต่ำสุด

2) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื อ้ ผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร

2.23

2.23

-ระยะเวลำกำรให้ สิ นเชื่ อทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำ หนี ก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป

3) ซื ้อสิ นทรัพย์
- ซื อ้ เครื่ อ งจักรและอุป กรณ์ เพื่ อผลิ ตสำย
Inner

-

-

-เป็ นรำยกำรซื อ้ สิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ ส ำมำรถผลิ ต ใน
ประเทศไทยได้ หรื อไม่สำมำรถจัด หำจำกแหล่ ง
ภำยในประเทศไทยได้
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง
17. บจ.ยำนไต ทีเอสเค เคเบิ ล ซิส
เต็ม (Yantai TSK Cable
System)

ลั กษณะรายการ

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

2561

2562

1) ค่ำซื ้อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
-ซื อ้ ชิ ้น ส่ วน เห ล็ กปร ะเ ภท สำ ยเ กี ย ร์ เพื่ อ
นำมำใช้ ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์

0.68

0.68

2) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำ งจำกค่ ำ พัฒ นำผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร

-

-

-ระยะเวลำกำรให้ สิ นเชื่ อทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำ หนี ก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป

-

-

1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
-ขำยชิ ้นส่ วนเหล็ กและยำง เพื่ อน ำไปใช้ ในกำร
ประกอบสำยควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุม
รำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

-

-

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป
-เป็ นรำยกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่ วนร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัต รำที่ ใกล้ เคี ยง
จดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของบจ.ไฮเล็ กซ์ฮงั กำรี เคเอฟที
กับอัตรำกำไรขั น้ ต้ น ที่ บ ริ ษัท ได้ รั บ จำกกำรขำย 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่ น ที่ ไ ม่ มี
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำ งจำกกำรขำยผลิ ตภัณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร

-

-

3) ลูกหนี ้อื่น
-ยอดเคลมค่ำใช้ จ่ำยนำเข้ ำค่ำภำษี อำกร
18. บจ. ไฮเล็ กซ์ ฮังกำรี เคเอฟที
(HI-LEX Hungary KFT)

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

-เป็ นรำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่ ว นร้ อยละ 100 ของทุน
เช่นเดียวกับกำรซื ้อจำกคู่ค้ ำ รำยอื่ น โดยท ำกำร
จดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรี ย)
เทียบรำคำกับผู้ขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำรรำยอื่ น 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ในประเทศ (หำกมี) แล้ วพิจำรณำเลื อกผู้ ที่ เสนอ
รำคำต่ำสุด

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง

ลั กษณะรายการ

19. บจ. ฉงชิ่ง ไฮเล็ กซ์ เคเบิ ล ซิส
เต็ม (Chongqing HI-LEX
Cable System Co., Ltd.)

1) ค่ำซื ้อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
-ซื อ้ ชิ น้ ส่ วนเหล็ กประเภทสำยเกี ย ร์ เพื่ อ
นำมำใช้ ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์

20. บจ. ไฮเล็ กซ์ อเมริ กำ (HI-Lex
America)

1) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
- ยอดคงค้ ำงจำกค่ำซ่อมแซม
2) ซื ้อสิ นค้ ำ
-ซื ้อชิ ้นส่ วนเพื่อมำใช้ กบั เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

21. บจ. ฉงชิ่ง ไฮเล็ กซ์ คอนโทรล 1) ค่ำซื ้อผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
เคเบิ ล ซิสเต็ม (Chongqing HI-ซื อ้ ชิ น้ ส่ วนเหล็ กประเภทสำยเกี ย ร์ เพื่ อ
LEX Control Cable System
นำมำใช้ ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
Co., Ltd.)
และรถจักรยำนยนต์
2) เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรซื อ้ ผลิ ตภั ณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

2561

2562

-

-

-เป็ นรำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถื อหุ้น สั ด ส่ ว นร้ อยละ 63 ของทุน
เช่นเดียวกับกำรซื ้อจำกคู่ค้ ำ รำยอื่ น โดยท ำกำร
จดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของโชงกิง ไฮเล็ กซ์ เคเบิ ล ซิสเต็ม
เทียบรำคำกับผู้ขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำรรำยอื่ น 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ในประเทศ (หำกมี) แล้ วพิจำรณำเลื อกผู้ ที่ เสนอ
รำคำต่ำสุด

0.03

0.03

-ระยะเวลำกำรให้ สิ นเชื่ อทำงกำรค้ ำที่ ไ ด้ รั บ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่ วนร้ อยละ 100 ของทุน
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำ หนี ก้ ำรค้ ำ
จดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของไฮเล็ กซ์ อเมริ กำ
ทัว่ ไป
2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ

1.47

1.47

-เป็ นรำยกำรซื อ้ สิ นค้ ำเพื่ อน ำมำ ซ่ อ มแซ ม
เครื่ องจักรและอุปกรณ์

-

-

-เป็ นรำยกำรซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถื อหุ้นสัดส่ วนร้ อยละ 63 ของทุน
เช่นเดียวกับกำรซื ้อจำกคู่ค้ ำ รำยอื่ น โดยท ำกำร
จดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของโชงกิง ไฮเล็ กซ์ คอนโทรล เคเบิ ล
เทียบรำคำกับผู้ขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำรรำยอื่ น
ซิสเต็ม
ในประเทศ (หำกมี) แล้ วพิจำรณำเลื อกผู้ ที่ เสนอ 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
รำคำต่ำสุด

-

-

- ระยะเวลำกำรให้ สิ น เชื่ อ ทำงกำรค้ ำ ที่ ไ ด้ รั บ
เป็ นไปตำมเกณฑ์ปกติที่ได้ รับจำกเจ้ ำ หนี ก้ ำรค้ ำ
ทัว่ ไป
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บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง
22. บจ. ไฮเล็ กซ์ แมคซิกำนำ
(Hi-Lex Mexicana S.A de
C.V.)

23. บจ. ไฮเล็ กซ์ เคเบิ ล ซิสเต็ม
(HI-LEX Cable System)

ลั กษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

2561

2562

1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
-ขำยชิ น้ ส่ วนเหล็ กประเภทสำยเร่ ง เพื่ อ
นำไปใช้ ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์

10.72

10.72

-เป็ นรำยกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัด ส่ ว นร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัต รำที่ ใกล้ เคี ยง
จดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของบจ.ไฮเล็ กซ์แมคซิกำนำ
กับ อัต รำกำไรขั น้ ต้ น ที่ บ ริ ษัท ได้ รั จ ำกกำรขำย 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่ มี
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร

3.55

3.55

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
- ขำยชิ ้นส่ วนเหล็ กและยำง เพื่อนำไปใช้ ใน
กำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

1.82

1.82

-เป็ นรำยกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัด ส่ ว นร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัต รำที่ ใกล้ เคี ยง
จดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของบจ.ไฮเล็ กซ์เคเบิ ลซิสเต็ม
กับอัตรำกำไรขั น้ ต้ น ที่ บ ริ ษัท ได้ รั บ จำกกำรขำย 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กบั บุคคลอื่ น ที่ ไ ม่ มี
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และ บริ กำร

0.40

0.40

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป
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บริ ษัทที่ เกี่ยวข้ อง
24. บจ.ไฮเล็ กซ์ โด บรำซิล
(Hi-Lex Do Brasil LTD)

25. บจ.ไฮเล็ กซ์ รัส
(Hi-Lex Russ LLC)

ลั กษณะรายการ
1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
- ขำยชิ ้นส่ วนเหล็ กประเภทสำยเร่ ง เพื่นำไปใช้
ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์ และ
รถจักรยำนยนต์

2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
- ยอดคงค้ ำ งจำกกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละ
บริ กำร
1) รำยได้ จำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และบริ กำร
- ขำยชิ ้นส่ วนเหล็ กประเภทสำยเร่ ง เพื่อนำไป

ขนาดรายการ
ระหว่ างกัน
(ล้ านบาท)

ความสั มพั นธ์ กับบริ ษัท

2561

2562

0.76

0.76

-เป็ นรำยกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถื อหุ้น สั ด ส่ ว นร้ อยละ 100 ของทุน
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัต รำที่ ใกล้ เคี ยง จดทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของบจ.ไฮเล็ กซ์ โด บรำซิล
กับ อัต รำกำไรขั น้ ต้ น ที่ บ ริ ษัท ได้ รั จ ำกกำรขำย 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่ มี
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

0.27

0.27

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

-

-

-เป็ นรำยกำรขำยผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ เกิ ด ขึ น้ ตำมปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่ วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่ วนร้ อยละ 90 ของทุน จด
โดยเป็ นรำคำที่ให้ กำไรขัน้ ต้ นในอัต รำที่ ใกล้ เคี ยง
ทะเบี ยนที่ชำระแล้ วของบจ.ไฮเล็ กซ์ รัส
กับ อัต รำกำไรขั น้ ต้ น ที่ บ ริ ษัท ได้ รั จ ำกกำรขำย 2) กรรมกำรร่ วมกันคือนำยมำกำโต เทรำอุรำ
ผลิ ตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้ กบั บุคคลอื่นที่ไม่ มี
ควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท

-

-

-กำหนดระยะเวลำกำรให้ สินเชื่อ ทำงกำรค้ ำ ตำม
เกณฑ์ปกติที่ให้ แก่ลูกหนี ้กำรค้ ำทัว่ ไป

ในกำรประกอบสำยควบคุมรถยนต์ และ
รถจักรยำนยนต์
2) ลูกหนี ้กำรค้ ำ
-ยอดคงค้ ำงจำกกำรขำยผลิ ตภัณฑ์และ บริ กำร

เงื่ อนไขราคา/ความจาเป็ น
ในการเข้ าทารายการ

หมายเหตุ : สามารถดู ข้อมูลย้ อนหลังเพื่ อเปรี ยบเที ยบข้อมูล 3 ปี ได้ จากเว็บไซต์ ของบริษัท (https://www.thaisteelcable.com/th/แบบ56)
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12.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุ สมผลของรายการระหว่ างกัน
กรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทได้ พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันตำมข้ อ (12.1) แล้ วมีควำมเห็นว่ำรำยกำรซื อ้ ขำยผลิ ต ภัณ ฑ์
และบริ กำรรวมถึงรำยกำรซื ้อสินทรัพย์ระหว่ำงกัน เป็นรำยกำรที่เกิดขึ ้นตำมปกติ ของบริ ษัท และเป็นไปอย่ำ งสมเหตุ สมผล
และจำเป็นต่อกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษัท โดยกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวบริ ษัทได้ พิจำรณำถึง ประโยชน์ สูง สุด ของบริ ษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยเงื่ อนไขต่ำงๆ ของรำยกำรระหว่ ำ งกัน ที่ เ กิ ด ขึ น้ จะถูกกำหนดให้ เ ป็ น ไปตำมเงื่ อ นไข
กำรค้ ำทัว่ ไป และรำคำเป็นไปตำมกลไกกำรแข่งขัน หรื อเป็นรำคำที่มีควำมสมเหตุสมผล และมี เ งื่ อ นไขไม่แ ตกต่ ำ งจำก
กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Fair and at arm's length)
12.3 มาตรการหรื อขัน้ ตอนในการอนุ มัติการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมีขั ้นตอนกำรอนุมตั ิ กำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน คื อ รำยกำรระหว่ำงกันต้ องอยูบ่ นพื ้นฐำนของควำมจ ำเป็ น มี ค วำม
สมเหตุสมผล และยึดแนวทำงปฏิบตั ิ เช่นเดี ยวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก กรณี ที่มีรำยกำรระหว่ ำ งกัน ของบริ ษัท
หรื อบริ ษัทร่วมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ ง ทำงผลประโยชน์
ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็นในกำรเข้ ำทำรำยกำรและควำมเหมำะสม
ทำงด้ ำนรำคำของรำยกำรนั ้นๆ โดยพิ จำรณำเงื่ อนไขต่ำงๆ ให้ เป็นไปตำมลักษณะกำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ปกติ ใ นอุต สำหกรรม
และมีกำรเปรี ยบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอกหรื อรำคำตลำด และในกรณี ที่ มี รำยกำรระหว่ ำ งกัน ที่ มี สำระสำคั ญ
บริ ษัทจะจัดให้ ผำ่ นกำรอนุมตั ิ จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษัท รวมทั ้งกำรประชุ มผู้ถือ หุ้น ตำมแต่
กรณี
ทั ้งนี ้หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิ จ ำรณำรำยกำรระหว่ ำ งกัน ที่ อ ำจเกิ ด ขึ น้ บริ ษัท จะจั ด ให้
ผู้เ ชี่ ยวชำญอิ สระ เป็ น ผู้ใ ห้ ค วำมเห็น เกี่ ยวกับ รำยกำรระหว่ ำ งกัน ดั ง กล่ำ ว เพื่ อ น ำไปใช้ ประกอบกำรตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี โดยกรรมกำรผู้มีส่ว นได้ ส่ว นเสี ยจะไม่มี สิท ธิ อ อกเสี ยง
ในรำยกำรดังกล่ำว อีกทั ้งจะมีกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น ที่ ต รวจสอบ หรื อ สอบทำน
โดยผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท
12.4 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนำคตบริ ษัทอำจมีควำมจำเป็นที่จะต้ องเข้ ำทำรำยกำรระหว่ ำ งกัน บริ ษัท จะปฏิ บัติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบัง คั บ ประกำศ ค ำสั่ง หรื อ ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย
รวมทั ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี เรื่ องกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภำ
วิ ชำชี พบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ รวมถึงกำรปฏิบตั ิ ตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรท ำรำยกำรที่ เ กี่ ยวโยง
กัน และกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไป กรณี กำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ ้นเป็นปกติ เช่น กำรจ้ ำงผลิ ต ชิ น้ งำน กำรซื อ้
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และกำรขำยผลิตภัณฑ์ เป็นรำยกำรที่เกิดขึ ้นต่อเนื่ องในอนำคต บริ ษัท ได้ กำหนดหลักเกณฑ์ และ
แนวทำงในกำรปฏิบตั ิ ให้ เป็นไปตำมลักษณะกำรค้ ำโดยทั่ว ไป โดยอ้ ำ งอิ ง กับรำคำและเงื่ อ นไขที่ เ หมำะสม ให้ มีค วำม
ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสำมำรถเปรี ยบเที ยบกับรำคำตลำดที่ ใ ช้ กับลูกค้ ำทั่ว ไป รวมทั ้งสำมำรถตรวจสอบได้ ตำม
หลักเกณฑ์ของรำยกำรที่เข้ ำข่ำยเป็นรำยกำรที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติ และคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ กำหนดให้ มีกำรตรวจสอบ
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันโดยว่ำจ้ ำงผู้เชี่ ยวชำญกำรตรวจสอบภำยในมำดำเนิ นกำรตรวจสอบว่ ำ ได้ ปฏิ บัติ ต ำมระเบี ยบ
ของบริ ษัท และเป็นไปตำมข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ
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อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันที่ไม่เข้ ำข่ำยรำยกำรที่เกิดขึ ้นเป็นปกติ ดังกล่ำ วข้ ำงต้ น บริ ษัท จะปฏิ บัติ
ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิ ตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน และกำรได้ มำหรื อ จ ำหน่ ำยไป
ซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัท และเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นที่ได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบ
บัญชี ของบริ ษัท และได้ รับกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทั ้งนี ห้ ำกมี รำยกำรระหว่ ำ งกัน เกิ ด ขึ น้ กับบุค คลที่
เกี่ยวข้ องมีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออำจมี ค วำมขั ด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ ใ นอนำคต จะจั ด ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของรำยกำรดั ง กล่ำ ว ในกรณี ที่ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มี ค วำมช ำนำญในกำร
พิ จำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ ้น บริ ษัทจะจัดให้ มีบคุ คลที่มีควำมรู้ ควำมชำนำญพิ เศษ เช่น ผู้ประเมินรำคำทรั พ ย์ สิน
ที่มีควำมเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อบุค คลที่
มีควำมรู้ควำมชำนำญพิ เศษ จะถูกนำไปใช้ ประกอบกำรตัดสินของคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี เพื่ อ ให้ มี
ควำมมัน่ ใจว่ำกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นกำรโยกย้ ำย หรื อถ่ำยเทผลประโยชน์ ระหว่ ำ งบริ ษัท หรื อ ผู้ถือ หุ้น ของ
บริ ษัท แต่เป็นกำรทำรำยกำรที่บริ ษัทได้ คำนึงถึงประโยชน์ สงู สุดของผู้ถือหุ้นทุกรำย
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็นผู้รับผิดชอบงบทำงกำรเงิ น ของบริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิ ล จ ำกัด (มหำชน) และข้ อมูลทำง
กำรเงิ นที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี งบกำรเงิ นดังกล่ำวจัดทำขึ ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี ที่ รับรองทั่ว ไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้ นโยบำยบัญชี ที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิ อย่ำงสม่ำเสมอและใช้ ดุลยพิ นิจอย่ำงระมัดระวังอย่ำงดี ที่ สุด
ในกำรจัดทำ รวมทั ้งมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญอย่ำงเพี ยงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิ ผล เพื่ อให้ มนั่ ใจว่ำกำรบันทึกข้ อมูลทำงบัญ ชี มีค วำม
ถูกต้ อง ครบถ้ วน โดยงบกำรเงิ นของบริ ษัทได้ รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สำนั กงำน อี ว ำย จ ำกัด ใน
กำรตรวจสอบนั ้นทำงคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ สนับสนุนข้ อมูลและเอกสำรต่ำงๆ เพื่ อให้ ผ้ สู อบบัญชี สำมำรถตรวจสอบ
และแสดงควำมคิ ดเห็นได้ ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี โดยควำมเห็นของผู้สอบบัญชี ได้ ปรำกฏในรำยงำนของผู้สอบ
บัญชี ที่แสดงไว้ ในรำยงำนประจำปี แล้ ว
ในกำรนี ้บริ ษัทได้ แต่งตั ้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้ วยกรรมกำรที่ ไม่เ ป็ น ผู้บริ ห ำร เจ้ ำหน้ ำที่ ห รื อ ลูกจ้ ำง
บริ ษัท เป็ น ผู้รั บผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ คุ ณ ภำพของรำยงำนทำงกำรเงิ น ระบบควบคุ มภำยในและควำมเห็ น ของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ซึ่งปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัทโดยรวมอยู่ใ นระดั บที่ น่ ำ พอใจและสำมำรถ
สร้ ำงควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงมีเหตุผลว่ำงบกำรเงิ นของบริ ษัทประจำปี สิ ้นสุด วั น ที่ 30 กัน ยำยน 2562 มี ค วำมเชื่ อ ถื อ ได้
โดยได้ ปฏิบตั ิ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป และปฏิบตั ิ ถกู ต้ องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง

(นำยสริ ศ พัฒนะเมลือง)
กรรมกำรผู้จัดกำร

(นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร)
ประธำนกรรมกำร
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13.2 สรุ ปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบั ญชีในระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา
งบกำรเงิ นของบริ ษัทปี 2560-2562 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญำตของ บริ ษัท สหกำรสอบบัญ ชี จ ำกัด และ ปี
2557-2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญ ำตของ บริ ษัท สำนั กงำน อี ว ำย จ ำกัด ซึ่ ง ได้ แสดงควำมเห็น และ
รำยงำนกำรตรวจสอบดังนี ้
งบการเงินปี 2560
งบการเงินปี 2561
งบการเงินปี 2562

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 ผู้สอบบัญชี ได้ แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่ อนไข
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561 ผู้สอบบัญชี ได้ แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่ อนไข
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 ผู้สอบบัญชี ได้ แสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่ อนไข

13.3 งบการเงิน
งบกาไรขาดทุ น
รำยได้ จำกกำรขำย
ต้ นทุนขำย
กาไรขัน้ ต้ น
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริ หำร
รำยได้ อื่น
กาไรจากการดาเนินงาน
ดอกเบี ้ยจ่ำย
ภำษี เงิ นได้
กำไร(ขำดทุน)จำกกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัย***
กาไรสุทธิสาหรั บงวด

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
2,906
100
3,107
100
3,046
100
2,385
521
350
33
204
15
13
0

82
18
12
1
7
1
0
0

2,509
598
358
33
273
10
12
5

81
19
12
1
9
0
0
0

2,490
556
347
26
234
1
13
0

82
18
11
1
8
0
0
0

176

6

246

8

220

7

*** ผลต่ำงจำกกำรคำนวณผลประโยชน์พนักงำนตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยของปี 2560 - 2562 จำกกำรประมำณกำรและเกิดขึน้ จริ ง
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งบดุ ล
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
เงิ นลงทุนชั่วครำว
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น - ทัว่ ไป
สินค้ ำคงเหลือ
อื่นๆ
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
เงิ นลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัท ร่วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่ห มุนเวี ยนอื่น
รวมสินทรั พย์
หนี ส้ นิ หมุนเวียน
เงิ นกู้ยืมระยะสั ้นจำกสถำบัน กำรเงิ น
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ – กิจกำรอื่น
เจ้ ำหนี ้จำกกำรซื ้อสินทรัพย์
เจ้ ำหนี ้เช่ำซื ้อสินทรัพย์ที่ถงึ กำหนดชำระภำยใน 1 ปี
เงิ นกู้ยืมระยะยำวที่ถงึ กำหนดชำระภำยใน 1 ปี
เจ้ ำหนี ้อื่น
ค่ำใช้ จำ่ ยค้ ำงจ่ำย
หนี ้สินหมุนเวี ยนอื่น
รวมหนี ส้ นิ หมุนเวียน
ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
เจ้ ำหนี ้เช่ำซื ้อสินทรัพย์
เงิ นกู้ยืมระยะยำว
ประมำณกำรหนี ส้ ิน
หนี ้สินไม่หมุนเวี ยนอื่น
รวมหนี ส้ นิ ไม่ หมุนเวียน

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)
576
202
35
515
211
26
1,565
26
1,167
24
2,782

21
7
1
19
7
1
56
1
42
1
100

322
176
41
503
246
30
1,319
26
1,116
27
2,487

13
7
2
20
10
1
53
1
45
1
100

443
5
32
448
191
38
1,157
26
1,126
33
2,341

19
0
1
19
14
2
49
1
48
1
100

300
72
351
12
5
65
33
131
12
981
50
6
48
12
0
116

11
3
13
0
0
2
1
5
0
35
2
0
2
0
0
4

0
84
399
11
4
49
41
127
12
727
54
2
0
20
0
76

0
3
16
0
0
2
2
5
1
29
0
0
2
1
0
3

0
74
339
10
2
0
35
147
15
622
67
1
0
6
0
74

0
3
14
0
0
0
1
6
1
27
3
0
0
0
0
3
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

งบดุ ล (ต่ อ)
ทุนเรื อนหุ้น - หุ้นสำมัญ ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชำระเต็ม
มูลค่ำ
- หุ้นสำมัญ 259,800,000 หุ้น (มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท)
เงิ นรับล่วงหน้ ำค่ำหุ้นสำมัญ
ส่วนเกินกว่ำมูลค่ำหุ้นสำมัญ
กำไรสะสมจัดสรรแล้ ว
- สำรองตำมกฎหมำย
กำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จัดสรร
องค์ ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ ำของ
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้ น
รวมหนี ส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้ น

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
(ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ) (ล้ านบาท) (ร้ อยละ)

260

9

260

10

260

11

465

17

465

19

465

20

27
933
0
1,685
2,782

1
34
0
61
100

27
937
-5
1,684
2,487

1
38
0
68
100

27
893
0
1,644
2,341

1
38
0
70
100

งบกระแสเงินสด

ปี 2560

หน่วย : ล้ ำนบำท
ปี 2562

ปี 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรสุทธิ กอ่ นภำษี เงิ นได้
รำยกำรปรับปรุงเพื่ อกระทบยอดกำไรสุท ธิ เป็นเงิ นสดจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน

189

263

233

ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์
ค่ำเสื่อมรำคำอสังหำริ มทรัพย์

140
2

131
2

120
2

8
4

7
4

7
(2)

0
(1)

0
(4)

0
(0)

ขำดทุนจำกกำรเลิกใช้ สินทรัพย์
ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน

0
5

0
1

0
21

ประมำณกำรหนี ส้ ิน
(กำไร)/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้น

0
0

10
(1)

2
(1)

เงิ นปันผลรั บ
ดอกเบี ้ยรับ

(4)
(4)

(2)
(4)

(0)
(2)

ค่ำใช้ จำ่ ยดอกเบี ้ย

15

10

1

ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กำรปรั บลดสินค้ ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิ ที่จะได้ รับ
หนี ้สงสัยจะสูญ
(กำไร)/ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

หน่วย : ล้ ำนบำท
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
กำไรก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในทรัพย์ สินและหนี ้สิน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

354

417

382

(เพิ่ มขึ ้น)ลดลงในลูกหนี ้กำรค้ ำและตั๋วเงิ นรับ
(เพิ่ มขึ ้น)ลดลงในสินค้ ำคงเหลือ

(60)
21

4
(39)

65
57

(เพิ่ มขึ ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวี ยนอื่น
(เพิ่ มขึ ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวี ยน
เพิ่ มขึ ้น(ลดลง)ในเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและตั๋วเงิ นจ่ำย
เพิ่ มขึ ้น(ลดลง)ในเจ้ ำหนี ้ซื ้อสินทรัพย์
เพิ่ มขึ ้น(ลดลง)ในค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย

(17)
(13)
31
2
10

(4)
(23)
68
(1)
(4)

(7)
(18)
(76)
1
19

0
4

(8)
4

3
13

เพิ่ มขึ ้น(ลดลง)ในประมำณกำรหนี ้สิน
เพิ่ มขึ ้น(ลดลง)ในหนี ้สินไม่หมุนเวี ยนอื่นๆ

(1)
(1)

9
(1)

(14)
(1)

เงิ นสดรับจำกกำรดำเนิ นงำน
จ่ำยสำรองผลประโยชน์ ระยะยำวพนักงำน

330
(1)

414
(1)

431
(3)

เงิ นสดจ่ำยดอกเบี ้ย
เงิ นสดจ่ำยภำษี เงิ นได้

(15)
(7)

(10)
(10)

(1)
(13)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

307

393

393

(2)
(43)

27
(75)

171
(127)

เงิ นสดจ่ำยเพื่ อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(3)

(3)

(3)

เงิ นสดรับจำกกำรขำยสินทรัพย์ถำวร

2

14

4

เงิ นปันผลรั บ
ดอกเบี ้ยรับ

4
3

2
5

0
2

(39)

(30)

41

เพิ่ มขึ ้น(ลดลง)ในหนี ้สินหมุนเวี ยนอื่น
เพิ่ มขึ ้น(ลดลง)ในภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุ น
เงิ นสดจ่ำยซื ้อเงิ นลงทุนชั่วครำว
เงิ นสดจ่ำยเพื่ อซื ้อสินทรัพย์ถำวร

เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุ น
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

หน่วย : ล้ ำนบำท
ปี 2560

งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจั ดหาเงิน
เพิ่ มขึ ้น(ลดลง)ในเงิ นเบิกเกินบัญชี จำกสถำบันกำรเงิ น
เงิ นสดรับจำกเงิ นกู้ยืมระยะยำว

ปี 2561

ปี 2562

0
0

(300)
0

0
0

(65)
0

(65)
0

(49)
0

เงิ นสดจ่ำยเจ้ ำหนี ้เช่ำซื ้อสินทรัพย์
เงิ นสดจ่ำยปันผล

(4)
(130)

(5)
(247)

(5)
(260)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก/(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจั ดหาเงิน

(199)

(617)

(313)

เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน(ลดลง)สุ
้
ทธิ
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดณ วันต้ นงวด

69
507

(254)
576

121
322

เงินสดและรายการเที ยบเท่ าเงินสดณ วันสินงวด
้

576

322

443

เงิ นสดจ่ำยชำระเงิ นกู้ยืมระยะยำว
เงิ นสดรับจำกเงิ นกู้ยืมระยะสั ้น

หน่วย : ล้ ำนบำท
อั ตราส่ วนทางการเงิน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

อั ตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตรำส่วนสภำพคล่อง

เท่ำ

2

2

2

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงิ นสด

เท่ำ
เท่ำ

1
0.3

1
0.5

1
0.6

อัตรำส่วนหมุนเวี ยนลูกหนี ้กำรค้ ำ
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ย

เท่ำ
วัน

6
69

6
64

6
57

อัตรำส่วนหมุนเวี ยนสินค้ ำคงเหลือ
ระยะเวลำขำยสินค้ ำเฉลี่ย

เท่ำ
วัน

11
32

11
33

13
28

อัตรำส่วนหมุนเวี ยนเจ้ ำหนี ้
ระยะเวลำชำระหนี ้

เท่ำ
วัน

6
67

6
66

6
60

Cash Cycle

วัน

35

32

24

- 156 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

หน่วย : ล้ ำนบำท
อั ตราส่ วนทางการเงิน (ต่ อ)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

อั ตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรำกำไรขั ้นต้ น
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนิ นงำน

%
%

18
7

19
9

18
8

อัตรำกำไรอื่น
อัตรำส่วนเงิ นสดต่อกำรทำกำไร

%
%

1
2

1
1

1
2

อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%
%

6
10

8
15

7
13

%
%
เท่ำ

6
27
1

10
34
1

9
31
1

เท่ำ
เท่ำ

0.65
22

0.48
41

0.42
203

เท่ำ
%

1.71
74

1.19
98

1.67
118

อั ตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
อั ตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบี ้ย
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน (Cash Basis)
อัตรำกำรจ่ำยเงิ นปันผล
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 วิเคราะห์ การดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน
2560
หน่ วย : ล้ านบาท
ณ 30 ก.ย. 60
สินทรัพย์หมุนเวี ยน
1,565.15
สินทรัพย์รวม
2,782.16
หนี ้สินหมุนเวี ยน
981.32
หนี ้สินรวม
1,097.45
ส่วนของเจ้ ำของรวม
1,684.71

2561
ณ 30 ก.ย. 61
1,318.63
2,487.48
726.91
803.38
1,684.10

2562
ณ 30 ก.ย. 62
1,156.72
2,340.53
622.23
696.27
1,644.26

2560
(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)
17.93%
10.45%
1.59
0.65

2561
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)
19.25%
14.90%
1.81
0.48

2562
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)
18.27%
13.38%
1.86
0.42

อั ตราส่ วน
อัตรำส่วนกำไรขั ้นต้ น
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนเงิ นทุนหมุนเวี ยน
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุน

อัตรำส่วนกำไรขันต้
้ น (Gross Profit Ratio) ของปี 2562 ลดลง 0.98% จำกช่วงเวลำเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นเนื่ อ งมำจำก
ต้ นทุนวัตถุดิบและค่ำใช้ จำ่ ยในกำรผลิตสูงขึน้
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ลดลง 1.52% จำกช่วงเวลำเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น เนื่ อ งจำกผล
ประกอบกำรของบริษัทลดลงจำกปี ก่อน
อัตรำส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ปี 2562 เพิ่มขึน้ 0.05 เท่ำ จำกปี ก่อน เนื่ องจำกหนี ้สินหมุนเวียนลดลง
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2562 ลดลง 0.06 เท่ ำ จำกปี ก่ อ น เนื่ อ งจำกบริ ษัท จ่ำยคื น เงิน กู้ ยื ม
ธนำคำรพำณิชย์ และกำรจ่ำยชำระหนี ค้ ้ ำงจ่ำยจำกคดี ควำม
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ผลการดาเนินงาน
หน่ วย : ล้ านบาท

2560
(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

รำยได้ จำกกำรขำย
รำยได้ อื่น
ต้ นทุนขำย
ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำยและบริ หำร
ค่ำใช้ จำ่ ยทำงกำรเงิ น
ภำษี เงิ นได้ นิติบคุ คล
กำไรสำหรั บงวด
กำไร (ขำดทุน) จำกกำร
เปลี่ยนแปลงประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จ

% ต่ อ
ยอดขาย

2561
(1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)

2,905.68 100.00%
33.23
1.14%
-2,384.78 -82.07%
-350.38 -12.06%
-15.31 -0.53%
-12.43 -0.43%
176.00
6.06%

% ต่ อ
ยอดขาย

3,107.02 100.00%
33.36
1.07%
-2,509.02 -80.75%
-358.42 -11.54%
-9.82 -0.32%
-12.28 -0.40%
250.85
8.07%

2562
(1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

% ต่ อ
ยอดขาย

3,045.97 100.00%
25.58
0.84%
-2,489.54 -81.73%
-347.60 -11.41%
-1.15 -0.04%
-13.18 -0.43%
219.96
7.22%

0.00

0.00%

-4.65

-0.15%

0.00

0.00%

176.00

6.06%

246.20

7.92%

219.96

7.22%

รำยได้ จำกกำรขำยในปี 2562 เท่ำกับ 3,045.97 ล้ ำนบำท ลดลง 61.05 ล้ ำนบำท หรื อ 1.97% เนื่ อ งจำกยอดกำรสั่งซื ้อ
จำกลูกค้ ำลดลง รวมถึงตลำดรถยนต์ ในครึ่งปี หลังชะลอตัว และยังคงมี แน้ วโน้ มลดลงอย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง นอกจำกนี ้ ต้ น ทุ น
ขำยเพิ่มขึน้ 0.98% เนื่ องจำกมี กำรทดสอบผลิตภัณฑ์ ใหม่เพิ่ม (Trail New model) ค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ ห ำร
ลดลง 0.13% เนื่ องจำกกำรควบคุมค่ำใช้ จำ่ ยในกำรดำเนินงำนอย่ำงมี ประสิทธิภำพ อั ต รำค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน ลดลง
0.28% เนื่ องจำกจ่ำยคื นเงินกู้ทำให้ ค่ำใช้ จำ่ ยดอกเบี ้ยลดลง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บในช่วงเวลำเดี ย วกั น กั บปี ก่ อ น และไม่ มี
กำรกู้เพิ่มเติมระหว่ำงปี
ในปี 2562 บริษัทมี กำรลงทุนวิจยั และพัฒนำด้ ำนเทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็ น จำนวนทั ง้ สิน้ 4.38 ล้ ำนบำท เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภำพในกำรผลิตและพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์ อย่ำงต่อเนื่ อง
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2562 เท่ำกับ 219.96 ล้ ำนบำท ซึง่ ลดลงกว่ำปี 2561 เท่ ำกั บ 26.24 ล้ ำนบำท หรื อ คิ ด
เป็ น 10.66% เนื่ องจำกยอดขำยที่ ลดลงประกอบกับต้ นทุนกำรผลิตที่ เพิ่มขึนดั
้ งกล่ำว
จำกสภำพเศรษฐกิ จยำนยนต์ ในปั จจุบัน ปี 2562 มี ปริ ม ำณกำรขำยลดลงจำกปี 2561 ประมำณ 4% ส่งผลท ำให้
ปริมำณกำรสัง่ ซื ้อลดลงตำมลำดับ แต่ถึงอย่ำงไร ด้ วยวิสยั ทัศน์ ของผู้บริหำรได้ มีกำรปรั บแผนกลยุ ท ธ์ เพื่ อ รองรั บสภำพ
เศรษฐกิจไว้ แล้ ว จึงทำให้ บริษัทมี ยอดขำยที่ ลดลงอยู่ในเกณฑ์ ที่ดีกว่ำกำรลดลงของตลำด
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14.2 ปั จจั ยหรือเหตุ การณ์ ท่ ี อาจมีผลต่ อฐานะทางการเงินหรื อการดาเนินงานอย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต
อ้ ำงอิงกำรวิ เครำะห์กำรดำเนิ นงำนและฐำนะทำงกำรเงิ น ข้ อ 14.1
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทำนข้ อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจ ำปี ฉบับนี แ้ ล้ ว และด้ วยควำมระมัด ระวั ง บริ ษัท ขอรั บรองว่ ำ ข้ อมูล
ดังกล่ำวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ นอกจำกนี ้ บริ ษัท ขอ
รับรองว่ำ
(1) งบกำรเงิ นและข้ อมูลทำงกำรเงิ นที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจ ำปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่ำ งถูกต้ องครบถ้ ว นใน
สำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิ น ผลกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงิ นสดของบริ ษัท
(2) บริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่ อให้ แน่ใจว่ำบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่ว นที่ เ ป็ น สำระสำ คั ญ ทั ้งของบริ ษัท
อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทั ้งควบคุมดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิ ตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริ ษัทได้ จัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิ ตำมระบบดั ง กล่ำ ว และบริ ษัท ได้ แจ้ งข้ อมูล
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัท แล้ ว ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำรควบคุ ม ภำยใน รวมทั ้งกำรกระท ำที่ มิ ช อบที่ อ ำจมี
ผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิ นของบริ ษัท
ในกำรนี ้เพื่ อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั ้งหมด เป็นเอกสำรชุดเดี ยวกันกับที่บริ ษัทได้ รับรองควำมถูกต้ องแล้ ว บริ ษัท ได้ มอบหมำย
ให้ นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง เป็นผู้ลงลำยมือชื่ อกำกับเอกสำรนี ้ไว้ ทกุ หน้ ำด้ วย หำกเอกสำรใดไม่มี ลำยมื อ ชื่ อ ของ นำงสำว
สิริณำ พัฒนะเมลือง กำกับไว้ บริ ษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริ ษัทได้ รับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่ำวข้ ำงต้ น
ชื่อ

สกุล

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นำยสรรเสริ ญ

จุฬำงกูร

ประธำนกรรมกำร

……………………………

2. นำยสริ ศ

พัฒนะเมลือง กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง /
กรรมกำรผู้จัดกำร

ชื่อผู้รับมอบอานาจ

……………………………

ตาแหน่ ง

นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส ส่วนงำนบริ หำรธุรกิจและส่วนงำนจัดหำ ……………………………
และรักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ ไปส่วนงำนบริ หำรธุรกิจ
ทังนี
้ ้ มำตรำ 89/20 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบั ญ ญั ติ ห ลั กทรั พ ย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรต้ องร่ ว มกัน รั บ ผิ ด ต่ อบุ ค คลที่ ซื อ้ ขำยหลั กทรั พ ย์ ข อง
บริ ษัทในควำมเสี ยหำยใด ๆ อันเกิดขึน้ เนื่องจำกกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ ถือหุ้นหรื อประชำชนทั่ว ไป โดยแสดงข้ อควำมที่ เป็ นเท็ จ ใน
สำระสำคัญหรื อปกปิ ดข้ อควำมจริ งที่ควรบอกให้ แจ้ งในสำระสำคัญ ในกรณี ของงบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิ น และผล
กำรดำเนินงำนของบริ ษัท หรื อรำยงำนอื่นใดที่ต้องเปิ ดเผยตำมมำตรำ 56 หรื อมำตรำ 199 โดยมิ ไ ด้ จ ำกัด ควำมรั บ ผิ ด ไว้ เฉพำะ
กรรมกำรและผู้บริ หำรที่ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูลในเอกสำรดังกล่ ำวเท่ำนัน้ อย่ำงไรก็ ดี กรรมกำรหรื อผู้ บริ ห ำรซึ่ง
สำมำรถพิสูจน์ได้ ว่ำโดยตำแหน่งหน้ ำที่ตนไม่อำจล่ วงรู้ ถึงควำมแท้ จริ งของข้ อมูลหรื อกำรขำดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งนัน้ ย่อมไม่ มีค วำม
รับผิ ดตำมมำตรำ 89/20
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษัท
1.1 ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุ ม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบั ญชีและการเงิน ผู้ควบคุ มดู แลการทาบั ญชี และเลขานุ การบริษัท
ชื่อ-สกุล
1. นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษำยน 2548

อา
ยุ
(ปี )
77

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตร : IOD
- ไม่มี -

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)
ทำงตรง
83,115,000 หุ้น
(31.99%)
ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

บิดำนำยทวีฉัตร
จุฬำงกูร และนำยวุฒิ
ภูมิ จุฬำงกูร

ตาแหน่ ง

บริ ษัทจดทะเบียน
2521 – ปัจจุบัน

2529 - ปัจจุบัน

2530 - ปัจจุบัน
2531 - ปัจจุบัน
2531 - ปัจจุบัน

2533 - ปัจจุบัน
2534 - ปัจจุบัน

2534 - ปัจจุบัน

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

2521- พฤศจิกำยน 2561
บริ ษัททั่วไป
2515 - ปัจจุบัน

2525 - ปัจจุบัน

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงำนประกอบเบำะรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ทุกชนิ ด

บจ.คอมพลีท โอโตพำร์ ท

ผลิตชินส่
้ วนประกอบให้ อุตสำหกรรมยำนยนต์ประเภท
ซิงค์ พลำสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสำย

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรั บจ้ ำงทำแบบพิมพ์

บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิ ค คอมโพ
เน้ นท์
บจ.บำงกอก อีเกิล วิง

ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิ คส์

บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

ผลิต ขำย และรั บจ้ ำงทำพวงมำลัยรถยนต์และกระปุก
เกียร์ รถยนต์

บจ.ซัมมิท แอดวำนซ์ แมททีเรี ยล
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้
เวิร์ค

นำเข้ ำผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รั บจ้ ำงตัด
เหล็ก
ผลิตชินส่
้ วนตัวถังรถยนต์จำกกำรปั๊มขึนรู
้ ป ชินส่
้ วนท่อ
ไอเสีย

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชั่น

ลงทุนและถือหุ้นในกิจกำรอื่นๆ
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ชื่อ-สกุล
นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

2534 - ปัจจุบัน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ่ ง

ผลิตโครงเบำะพร้ อมพนั กพิงและอุปกรณ์เลื่อน

2534 - ปัจจุบัน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.โอโต แอดวำนซ์ แมททีเรี ยล
แมนูแฟคเจอริ่ ง

2536 - ปัจจุบัน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.ซัมมิท โชว่ำ แมนูแฟคเจอริ่ ง

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลำสติก แผ่นเส้ น
ใยอัดและแผ่นพลำสติกเพื่อใช้ ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์
ผลิตโช๊ คอัพ ชินส่
้ วนเครื่ องยนต์ระบบส่งกำลัง ระบบเบรค
ระบบกันสะเทือนหรือระบบสติริ่ง

2537 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน

2539 - ปัจจุบัน

2539 - ปัจจุบัน

2540 - ปัจจุบัน

2540 - ปัจจุบัน
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บจ.เอส เอ็น ซี ซำวด์ พรู๊ ฟ

ผลิตชินส่
้ วนยำนยนต์ Mel Sheet, Resin Felt

บจ.ไทยซีทเบลท์
บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

ผลิตและขำยผลิตภัณฑ์เข็ มขั ดนิ รภัยและสำยเข็ มขั ด
นิ รภัย
ผลิตผ้ ำสำหรั บหุ้มเบำะรถยนต์

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี

ผลิตชินส่
้ วนรถยนต์ประเภทโฟมเบำะรถยนต์

บจ.คอมพลีท โอโต รั บเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง

ผลิตชินส่
้ วนยำงสำหรั บอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิ คส์ และอืน่ ๆ

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ

ผลิตน็ อตพิเศษสำหรั บอุตสำหกรรมยำนยนต์

บจ.ซัมมิท คูรำตะ แมนูแฟคเจอริ่ ง

ผลิต ขำย แกนคอม้ ำรถยนต์ รวมทังชิ
้ นส่
้ วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยำนพำหนะทุกชนิ ด

บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพำร์ ท

ผลิตชินส่
้ วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์ ฝำ
กระโปรงรถยนต์, ฝำกระบะท้ ำย, ห่วงล็อคประตู

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนี ยริ่ ง เซ็นเตอร์

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่ องฉีดพลำสติกโลหะงำน
ไม้

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา
2541 - ปัจจุบัน

2541 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ผลิตและพิมพ์ลำยไม้ และเคลือบชินส่
้ วนรถยนต์

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี ้ (ประเทศ
ไทย)
บจ. แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์
ปอเรชั่น
บจ.เอช เอส เอช
บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์

ธุรกิจให้ เช่ำ

รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท
บจ. ซัมมิท โอโต บอดี ้ สกิลล์ เด
เวลอปเม้ นท์ เซ็นเตอร์

ประกอบกิจกำรฝึ กอบรม

กรรมกำร

บจ.สตีล อัลลำยแอนซ์เซอร์ วิส เซ็น
เตอร์

Coil Steel, Slitter Steel

- 164 -

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ
บจ.มำรู บชิ ิ ซัมมิท อินดัสตรี
เวียดนำม
บจ.เจ อำ เค โอโตพำร์ ท
บจ.ซัมมิท โอซู กะ แมนูแฟคเจอริ่ ง
บจ.ซัมมิท รี เทอร์ นิ ทโตกุ ซำวด์
พรู๊ ฟ
บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ
บจ.ซัมมิท อำร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์

ผลิตเบำะนั่ งรถยนต์
ลงทุนและถือหุ้นในกิจกำรอื่น
ผลิต นำเข้ ำ ส่งออก และรั บจ้ ำงผลิตพรมปูพนื ้ หัวหมอน
เบำะรถยนต์
ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ
ผลิตชินส่
้ วนเบำะที่นั่งรถยนต์
ผลิตชินส่
้ วนรถยนต์
ผลิตเบรคมือรถยนต์
ผลิตเพื่อขำยและส่งออกซึ่งวัสดุกันเสียงสำหรั บรถยนต์
ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ
ประกอบกิจกำรทดสอบคุณภำพ ประสิทธิภำพผลิตภัณ ฑ์
ยำนยนต์และสอบเทียบเครื่ องมือวัด วิ เ ครำะห์ วิ จั ย และ
พั ฒ นำเทคโนโลยี ออกแ บบเครื่ อ งมื อ แม่ พิ ม พ์ แ ละ
กระบวนกำรผลิตชินส่
้ วนยำนยนต์
ประกอบกิจกำรผลิตชินส่
้ วนรถยนต์

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

นำยสรรเสริ ญ จุฬำงกูร (ต่อ)
2. นำยสริ ศ พัฒนะเมลือง

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษำยน 2548

ตาแหน่ ง

2556 - ปัจจุบัน
44

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษำยน 2548

3. นำยมำกำโต เทรำอุรำ

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

81

ปริ ญญำโท
สำขำบริ หำรธุรกิจ
New Hampshire
College,
สหรั ฐอเมริ กำ
หลักสูตร: IOD
- Director
Certification
Program
(DCP42/2004)
โดยสถำบันอื่นๆ
- กำรสืบทอดธุรกิจ
ครอบครั วอย่ำงยั่งยืน
รุ่ นที่ 5/2010 (บจ. แฟ
มีลี่ บิสสิเนส โซไซตี)้
- TLCA Executive
Development
Program รุ่ นที่
12/2013 (SET)
Exclusive Event
“Stop
Committing
Random Acts of
Digital” 08/2018
Mechanical
Engineering, Faculty
of Technology,
Shizuoka University,
Japan

ทำงตรง
10,506,400 หุ้น
(4.044%)
ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

พี่ชำย นำยสันติ
พัฒนะเมลือง
และน้ องชำย
นำงสำวสิริณำ
พัฒนะเมลือง

ประธำนกรรมกำร

บริ ษัทจดทะเบียน
2547 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2554 - กรกฎำคม 2556

ทำงตรง
- ไม่มี -

บริ ษัทจดทะเบียน
2524 - ปัจจุบัน

ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

บริ ษัททั่วไป
2515 - ปัจจุบัน

บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)

ประวัติการ
กระทาผิด

ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตชินส่
้ วนอะไหล่และอุปกรณ์
ของยำนพำหนะ
ไม่มี

บริ ษัททั่วไป
2539 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

กรรมกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ยง

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ

ผลิตน็ อตพิเศษสำหรั บอุตสำหกรรมยำนยนต์

บจ.คอมพลีท โอโตพำร์ ท

ผลิตชินส่
้ วนประกอบให้ อุตสำหกรรมยำนยนต์ประเภทซิงค์
พลำสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลอกสำย
ผลิตชินส่
้ วนยำงสำหรั บอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิ คส์และอื่นๆ
ออกแบบและจัดสร้ ำงแม่พิมพ์ทุกชนิ ดทุกประเภท รวมทัง้
เครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง
ใช้ เช่ำและจำหน่ ำยโรงงำน

กรรมกำร

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

กรรมกำร

TSK (Korea) Co., Ltd.

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์

บจ.คอมพลีท โอโต รั บเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง
บจ.พี. ทูลลิ่ง
บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์

ไม่มี
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
นำยมำกำโต เทรำอุรำ (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
หลักสูตร: IOD
- ไม่มี -

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

2516 - ปัจจุบัน
2516 - ปัจจุบัน
2518 - ปัจจุบัน
2521 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรตรวจสอบ

Tajima TSK, Inc.
HI-LEX KANTO, Inc.
HI-LEX Corporation
PT. HI-LEX Indonesia

2523 - ปัจจุบัน
2524 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำร

Dae Dong System Co., Ltd.
HI-LEX Saitama, Inc.

2528 - ปัจจุบัน
2532 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำร

Izushi Cable, Inc.
HI-LEX Controls Inc.

2532 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

HI-LEX Shimane, Inc.

2532 - ปัจจุบัน
2535 - ปัจจุบัน
2535 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน

กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

PT. HI-LEX Parts. Indonesia
HI-LEX America Inc.
TSK of America Inc.
HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V

2538 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2542 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

Chongqing HI-LEX Cable
System Group Co., Ltd.
HI-LEX India Private Ltd.

2542 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำร

HI-LEX Vietnam Co., Ltd.
HI-LEX Cable System Co., Ltd.

2545 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2545 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2546 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

Guangzhou TSK Control Cable
Co., Ltd.
Yantai TSK Cable System Co.,
Ltd.
Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)
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ผลิตชินส่
้ วนยำนยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์ และ Rear
Slider
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตชินส่
้ วนยำนยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์
บริ ษัทผู้ถือหุ้น
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถจักรยำนยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตชินส่
้ วนสำหรั บรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์ และ Door
Module

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

นำยมำกำโต เทรำอุรำ (ต่อ)

4. นำยทวีฉัตร จุฬำงกูร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษำยน 2548
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ปริ ญญำโท
สำขำ Finance
Webster University
หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program
(DAP109/2014)

ทำงตรง
21,204,900 หุ้น
(8.16%)
ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

บุตรนำยสรรเสริ ญ
จุฬำงกูร และ
พี่ชำย นำยวุฒิภูมิ
จุฬำงกูร

ตาแหน่ ง

2549 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2550 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2550 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2551 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2555 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2557 - ปัจจุบัน

กรรมกำรตรวจสอบ

2557 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

2559 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
HI-LEX Hungary Cable System
Manufacturing LLC.
Guangdong HI-LEX Cable
System Co., Ltd.
Changchun HI-LEX Auto Cable
Co., Ltd.

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์

Daedong HI-LEX of America Inc.
LLC.
Sun Medical Technology
Research Corp.
PT. HI-LEX Cirebon

ผลิตชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์ และ Door
Module
ผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

Chongqing Evaheart Medical
Device Co., Ltd.
HI-LEX Miyagi, Inc

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ ำต่ำงรถยนต์
ผลิตอุปกรณ์กำรแพทย์
ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรำงกระจก
หน้ ำต่ำงรถยนต์

บริ ษัทจดทะเบียน

ไม่มี

2546 – ปัจจุบัน
ธันวำคม 2561- ปัจจุบัน
บริ ษัททั่วไป
2536 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน

ประวัติการ
กระทาผิด

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรั บจ้ ำงทำแบบพิมพ์

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี

ผลิตชินส่
้ วนรถยนต์ประเภทโฟมเบำะรถยนต์

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ

ผลิตน็ อตพิเศษสำหรั บอุตสำหกรรมยำนยนต์

บจ.ซัมมิท คูรำตะ แมนูแฟคเจอริ่ ง
บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ผลิต ขำย แกนคอม้ ำรถยนต์ รวมทังชิ
้ นส่
้ วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยำนพำหนะทุกชนิ ด
ผลิตและพิมพ์ลำยไม้ และเคลือบชินส่
้ วนรถยนต์

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี ้ (ประเทศไทย)

ธุรกิจให้ เช่ำ
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
นำยทวีฉัตร จุฬำงกูร (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา
2545 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.ซัมมิท คอร์ ปอเรชั่น

ลงทุนและถือหุ้นในกิจกำรอื่นๆ

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงำนประกอบเบำะรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ทุกชนิ ด

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ่ ง
บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้
เวิร์ค
บจ.ซัมมิท แอดวำนซ์ แมททีเรี ยล

ผลิตโครงเบำะพร้ อมพนั กพิงและอุปกรณ์เลื่อน

2545 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนี ยริ่ ง เซ็นเตอร์

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่ องฉีดพลำสติกโลหะงำน
ไม้

2545 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.ออโต้ อินทีเรี ยร์ โปรดักส์

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

ผลิต นำเข้ ำ ส่งออก และรั บจ้ ำงผลิตพรมปูพนื ้ หัวหมอน
เบำะรถยนต์
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลำสติก แผ่นเส้ น
ใยอัดและแผ่นพลำสติก เพื่อใช้ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์
ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

ผลิตผ้ ำสำหรั บหุ้มเบำะรถยนต์

บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล

ผลิต ขำย และรั บจ้ ำงทำพวงมำลัยรถยนต์และกระปุก
เกียร์ รถยนต์
ผลิตชินส่
้ วนเบำะที่นั่งรถยนต์

2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน

2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
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บจ.โอโต แอดวำนซ์ แมททีเรี ยล
แมนูแฟคเจอริ่ ง

บจ.มำรู บชิ ิ ซัมมิท อินดัสตรี
เวียดนำม
บจ. คอมพลีท โอโต พำร์ ท

ผลิตชินส่
้ วนตัวถังรถยนต์จำกกำรปั๊มขึนรู
้ ป
ชินส่
้ วนท่อไอเสีย
นำเข้ ำผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รั บจ้ ำงตัด
เหล็ก

บจ.ซัมมิท โอซู กะ แมนูแฟคเจอริ่ ง

ผลิตชินส่
้ วนประกอบให้ อุตสำหกรรมยำนยนต์ประเภท
ซิงค์ พลำสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสำย
ผลิตเบรคมือรถยนต์

บจ.เจ อำ เค โอโต พำร์ ท
บจ.คอมพลีท โอโต รั บเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง

ผลิตชินส่
้ วนรถยนต์
ผลิตชินส่
้ วนยำงสำหรั บอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิ คส์ และอืน่ ๆ

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

นำยทวีฉัตร จุฬำงกูร (ต่อ)

2549 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน

5. นำยวุฒิภูมิ จุฬำงกูร
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
22 พฤศจิกำยน 2560
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ปริ ญญำโท
บริ หำรธุรกิจ
มหำบัณฑิต, สถำบัน
บัณฑิตบริ หำรธุรกิจศศิ
นทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
หลักสูตร : IOD
- Director
Certification
Program (DCP
148/2011)

ทำงตรง
- ไม่มี ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

บุตรนำยสรรเสริ ญ
จุฬำงกูร และ
น้ องชำย
นำยทวีฉัตร
จุฬำงกูร

บริ ษัทจดทะเบียน
2562 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ. ไทยโปรเกรส รั บเบอร์

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี ้ สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
บจ.ซัมมิท อำร์ แอนด์ดี เซ็นเตอร์

กรรมกำร/

บมจ.สำยกำรบินนกแอร์

ธุรกิจสำยกำรบิน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด

บจ.ซัมมิท กรี นวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ
บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ ปอเรชั่น
บจ.เจ แม็ค พร็ อพเพอร์ ตี ้ แอ็คเซ็ส

ผลิตชินส่
้ วนยำงสำหรั บอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิ คส์ และอืน่ ๆ
ประกอบกิจกำรสนำมกอล์ฟ
ประกอบกิจกำร หำ ซือ้ ขำยและให้ เช่ำเกี่ยวกับ
สังหำริ มทรั พย์และอสังหำริ มทรั พย์ทุกประเภท
ประกอบกิจกำรจัดหำ ซือ้ ขำย และให้ เช่ำเครื่ องจักร รวมทัง้
อุปกรณ์ชนส่
ิ ้ วนของสินค้ ำ
ประเภทดังกล่ำวทุกประเภท
ประกอบกิจกำรฝึ กอบรม
ประกอบกิจกำรทดสอบคุณภำพ ประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์
ยำนยนต์และสอบเทียบเครื่ องมือวัด วิเครำะห์วจิ ัยและ
พัฒนำเทคโนโลยี ออกแบบเครื่ องมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนกำรผลิตชินส่
้ วนยำนยนต์
ไม่มี

ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
2560 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

2558 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์
บมจ. ไอร่ ำแอนด์ไอฟุล

ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น

ธุรกิจผลิตหนั งสือและวำรสำร

บมจ.ไอร่ ำ แคปปิ ตอล

ดำเนิ นธุรกิจกำรลงทุน ในบริ ษัทอื่นๆ

บมจ. ไอร่ ำ แฟคตอริ่ ง

ผู้ให้ บริ กำรเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
2558 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ผลตอบแทน

2256 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

2555 - ปัจจุบัน

ประวัติการ
กระทาผิด

กรรมกำร
กรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
นำยวุฒิภูมิ จุฬำงกูร (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

บริ ษัททั่วไป
2561 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

บจ. สำยกำรบินนกสกู๊ต

ธุรกิจสำยกำรบิน

2558 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

บจ. แอสไพเรชั่น วัน

ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรั พย์

บจ. แฟคทอรี่ ดีโป ซัพพลำย

ธุรกิจซือขำยสิ
้
นค้ ำ โดยกำรแบ่งชำระค่ำสินค้ ำ

บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)

ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตชินส่
้ วนอะไหล่และอุปกรณ์

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
2557 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

2556 - ปัจจุบัน

กรรมกำร /
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

2545 - ปัจจุบัน

กรรมกำร

ของยำนพำหนะ
บจ. ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรั บจ้ ำงทำแบบพิมพ์

กรรมกำร

บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้

ผลิตชินส่
้ วนตัวถังรถยนต์จำกกำรปัมขึ
้ นรู
้ ปชินส่
้ วนท่อไอ

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

เวิร์ค

เสีย

บจ. ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

ธุรกิจผลิตชินส่
้ วนยำนยนต์

บจ. ไทยออโตอินดัสตรี

ธุรกิจผลิตชินส่
้ วนยำนยนต์

บจ. ซัมมิท อำร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์

ประกอบกิจกำรทดสอบคุณภำพ ประสิทธิภำพผลิตภัณฑ์

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ผอ.จัดซือจั
้ ดหำ
2545 - ปัจจุบัน

ผอ.จัดซือจั
้ ดหำ
2545 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ผอ.จัดซือจั
้ ดหำ

2545 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ผอ.จัดซือจั
้ ดหำ

2545 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

ยำนยนต์และสอบเทียบเครื่ องมือวัดวิเครำะห์วิจัยและ

ผอ.จัดซือจั
้ ดหำ

พัฒนำเทคโนโลยี ออกแบบเครื่ องมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนกำรผลิตชินส่
้ วนยำนยนต์

2545 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ผอ.จัดซือจั
้ ดหำ
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บจ.ซัมมิท แอดวำนซ์ แมททีเรี ยล

นำเข้ ำผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่นรั บจ้ำงตัด
เหล็ก

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
6. นำยฮำจิเมะ คำโตะ

อา
ยุ
(ปี )
56

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
12 กุมภำพันธ์ 2561

7. นำยปริ ญญำ ไววัฒนำ
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษำยน 2548

72

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
Faculty of Science
and Engineering ,
Department of
Metallurgical
Engineering, Kindai
University
หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program (DAP
146/2018)
ปริ ญญำตรี (บัญชี
บัณฑิต) สำขำกำร
บัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลั ย

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

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)
ทำงตรง
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ไม่มี

ตาแหน่ ง

บริ ษัทจดทะเบียน
กุมภำพันธ์ 2561 ปัจจุบัน

บริ ษัททั่วไป
มกรำคม 2553 - ปัจจุบัน

ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
มีนำคม 2561 - ปัจจุบนั
พฤษภาคม 2559 ปัจจุบัน

2548 - พฤษภาคม 2559
2548 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

ทำงตรง
- ไม่มี -

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ผู้จัดกำรทั่วไปส่วนงำนวิจัยและ
พัฒนำ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

รองประธำน

HI-LEX India Private Ltd.

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

ไม่มี
กรรมกำรอิสระ

บมจ. นวนคร

อสังหำริ มทรั พย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำรลงทุน
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ยง
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้ าต่างรถยนต์

บมจ.ไอร่ ำ แคปปิ ตอล

กำรลงทุนบริ ษัทอื่น

บมจ. สำมำรถคอร์ ปอเรชั่น

เทคโนโลยี / สื่อสำร
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
นำยปริ ญญำ ไววัฒนำ (ต่อ)

8. นำยอภินันท์ ณ ระนอง
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
2 เมษำยน 2548

9. นำยฉัตรชัย เอียสกุล
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
17 พฤษภำคม 2553

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด

2/2008)
- Role of the
Compensation
Committee (RCC
10/2010)
69 ปริ ญญำตรี
สำขำบริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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)
64 ปริ ญญำโท
สำขำเศรษฐศำสตร์ กำร
วำงแผนและนโยบำย
Northeastern
University
หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program (DAP
84/2010)

ทำงตรง
- ไม่มี -

ไม่มี

ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

บริ ษัทจดทะเบียน
พฤษภำคม 2559 ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน

ไม่มี
ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

กรรมกำร
ประธำนบริ หำร

บจ.เธอร์ รีน อินเตอร์ เทรด

บริ กำรจัดงำนเลียง
้

ประธำนกรรมกำร

บจ.อมตะ ซัมมิท รี ทส์ แมเนจ
เม้ นท์

ผู้จัดกำรกองทรั สต์เพื่อลงทุนในอสังหำริ มทรั พย์
(เมื่อได้ รับอนุมัติจำกสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย)

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

2558 - ปัจจุบัน

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
รองประธำนกรรมกำรบริ ษัท

บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์ และกำร
พิมพ์

ผลิตและจำหน่ ำยบรรจุภัณฑ์และกำรพิมพ์

บริ ษัททั่วไป
2554 - ปัจจุบัน

กรรมกำรผู้จัดกำรบริ ษัท

บจ.ธัญญกิจ เซอร์ วิส

โกดังและท่ำเทียบเรื อ

2548 - พฤษภำคม 2559
บริ ษัททั่วไป
2541 - ปัจจุบัน

พฤษภำคม - ปัจจุบัน

ทำงตรง
- ไม่มี –

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน

ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

ไม่มี
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
10. นำยวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

อา
ยุ
(ปี )
51

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
26 มกรำคม 2559

11.นำยสันติ พัฒนะเมลือง
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
12 กุมภำพันธ์ 2561

41

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
ปริ ญญำโท สำขำ
บริ หำรธุรกิจ
University of New
Haven
ประเทศสหรั ฐอเมริ กำ

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)
ทำงตรง
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ไม่มี

ตาแหน่ ง

บริ ษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน

หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program, class
13/2004
- Director
Certification
Program, class
151/2011
- Financial
Statements for
Directors, class
14/2011

2543 - กันยำยน 2560
2556 - กรกฎำคม 2560

รองประธำนกรรมกำร

2556 - 2557

รองประธำนบริ ษัทฯ สำยงำน
กำรตลำดและกำรขำย

หลักสูตร : EDP
- TLCA Executive
Development
Program
รุ่ น 12
ปริ ญญำโท
คณะรั ฐศำสตร์
มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง

2553 - กรกฎำคม 2560
2559 - ปัจจุบัน

ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

บริ ษัททั่วไป
2546 - กรกฎำคม 2560
2553 - 2557
2558 - กันยำยน 2560
ตุลำคม 2560 - ปัจจุบัน
2543 - กรกฎำคม 2560
2551 - กรกฎำคม 2560

กรกฎำคม 2561-ปัจจุบัน
10,559,200 หุ้น
(4.06%)
ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

น้ องชำย นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง และ
น้ องชำย
นำงสำวสิริณำ
พัฒนะเมลือง

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

ผลิตและจำหน่ ำยแบตเตอรี่

กรรมกำร
รองประธำนอำวุโส
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรร่ วม
กรรมกำร
กรรมกำร

บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค

ตัวแทนจำหน่ ำยแบตเตอรี่ รถยนต์, แบตเตอรี่ รถกอล์ฟ,
แบตเตอรี่ เพื่อแสงสว่ำง และแบตเตอรี่ รถมอเตอร์ ไซด์

บจ. ไทย นันเฟอรั ส เมทัล
บจ. 3เค แทร็ คชั่น แบตเตอรี่

กรรมกำร
กรรมกำรประจำคณะ
บริ หำรธุรกิจและกำรบัญชี
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร

บจ. พำวเวอร์ พลำส
มหำวิทยำลัยขอนแก่น

ประกอบกิจกำรหลอมตะกั่วผสมและตะกั่วบริ สุทธิ์
ผลิตและจำหน่ ำยงำนโลหะ, ขำย, ให้ เช่ำ และให้ บริ กำร
บำรุ งรั กษำซ่อมแซมแบตเตอรี่
ผลิตและจำหน่ ำยเกี่ยวกับพลำสติกทุกชนิ ด
สถำนบันกำรศึกษำ

บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิสติกส์

กำรขนส่งและคลังสินค้ ำให้ เช่ำ

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2

ซือ้ ขำย ให้ เช่ำอสังหำริมทรั พย์

บริ ษัทจดทะเบียน
2561 (กุมภำพันธ์) ปัจจุบัน
บริ ษัททั่วไป
2560 - ปัจจุบัน

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
กรรมกำร

ทำงตรง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ไม่มี
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

นำยสันติ พัฒนะเมลือง (ต่อ )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

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

ตาแหน่ ง

2559 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์

ซือ้ ขำย ให้ เช่ำอสังหำริมทรั พย์

2559 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ. อมตะ ปี โตรเลียม

ประกอบกิจกำรค้ ำเกี่ยวกับพลังงำน

2557 - ปัจจุบัน

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ. ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์
ดีเวลลอปเมนท์
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ

ซือ้ ขำย ให้ เช่ำอสังหำริมทรั พย์

กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ. ไทยโปรเกรส รั บเบอร์

ผลิตชินส่
้ วนยำงสำหรั บอุตสำหกรรมยำนยนต์
และอิเล็กทรอนิ คส์ และอื่นๆ
ผลิตพวงมำลัยรถยนต์ ฝำครอบแตร
และหัวเกียร์ รถยนต์
ผลิตชินส่
้ วนยำงสำหรั บอุตสำหกรรมยำนยนต์
และอิเล็กทรอนิ คส์ และอื่นๆ
ให้ เช่ำและจำหน่ ำยโรงงำน

2555 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
12. นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง 45
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
11 พฤษภำคม 2559

ปริ ญญำโท
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%)
ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

พี่สำว นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง และ
พี่สำวนำยสันติ
พัฒนะเมลือง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

บริ ษัทจดทะเบียน
2559 (สิงหำคม) - 2561
(กุมภำพันธ์)
2559 (พฤษภำคม) - 2561
(กุมภำพันธ์)
2545 - ปัจจุบัน

2561 (ตุลำคม) - ปัจจุบนั

บจ.ซัมมิท สเตียริ ง วีล
บจ.คอมพลีท โอโต รั บเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง
บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์

ประวัติการ
กระทาผิด

ผลิตน็ อตพิเศษสำหรั บอุตสำหกรรมยำนยนต์

ไม่มี
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

บจ. ซัมมิท ซู โกกุ เซอิร่ำ

ผู้ผลิตน็ อตพิเศษ สำหรั บอุตสำหกรรมยำนยนต์

กรรมกำร
ผู้จัดกำรทั่วไปอำวุโส - ส่วนงำน
บริ หำรธุรกิจ และส่วนงำน
จัดหำรั กษำกำรผู้จัดกำรทัว่ ไป
ส่วนงำนบริ หำรธุรกิจ
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำน
บัญชีและกำรเงิน

บริ ษัททั่วไป
2556 - ปัจจุบัน

ผู้จัดกำรทั่วไป - ส่วนสำนั กงำน

2559 (พฤษภำคม) ปัจจุบัน

กรรมกำร และ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

- 174 -

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล

อา
ยุ
(ปี )

นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง
(ต่อ )

13. นำยสวัสดิ์ สุขะอำจิณ

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

Program
(ELP9/2017)
หลักสูตร : TLCA
- Executive
Development
Program
(EDP15/2014)

51

ชั่วโมงพัฒนำควำมรู้
ต่อเนื่ อง (CPD) ด้ ำน
บัญชี 6 ชม. :
สภำวิชำชีพบัญชี
-เรื่ องเล่ำข่ ำวทุจริ ต
และผิดมำตรฐำนบัญชี
ของบริ ษัทจดทะเบียน
รุ่ นที่ 3/62
ปริ ญญำโท
วิศวกรรมอุตสำหกำร
จุฬำลงกรณ์หำ
วิทยำลัย

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

2559 (เมษำยน) - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน

ทำงตรง
- ไม่มี -

ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
มกรำคม 2562 - ปัจจุบัน

ทำงอ้ อม
- ไม่มี มิถุนำยน 2561 - ปัจจุบัน
สิงหำคม 2558 - มิถุนำยน
2561
2554 – มกรำคม 2558
บริ ษัททั่วไป
2558 (กุมภำพันธ์ มิถุนำยน)
2541 - 2554

กรรมกำร และ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร และ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท
บจ.คอมพลีท โอโต รั บเบอร์ แมนู
แฟ็ คเจอริ่ ง
บจ.ไทยโปรเกรส รั บเบอร์

ประวัติการ
กระทาผิด

ผลิตชินส่
้ วนยำงสำหรั บอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิ คส์ และอื่นๆ
ผลิตชินส่
้ วนยำงสำหรั บอุตสำหกรรมยำนยนต์ และ
อิเล็กทรอนิ คส์ และอืน่ ๆ

ไม่มี
ผู้จัดกำรทั่วไปอำวุโส - ส่วนงำน
ผลิต และส่วนงำนคุณภำพ และ
รั กษำกำรผู้จัดกำรทั่วไปส่วน
งำนผลิต
ผู้จัดกำรทั่วไปอำวุโส ส่วนงำน
ผลิต
ผู้จัดกำรทั่วไปอำวุโส - ส่วนงำน
จัดหำ
ผู้จัดกำรทั่วไป - ส่วนงำน
คุณภำพ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

ผู้อำนวยกำร ส่วนงำนผลิต

บจ.วำย เอส เอส (ประเทศไทย)

ผู้จัดกำรฝ่ ำยผลิต

บจ. ไทยยำงกิจไพศำล

ผลิตชินส่
้ วนระบบกันกระเทีอน สำหรับรถยนต์ และ
รถจักรยำนยนต์
ผลิตยำงทำงเทคนิ คสำหรั บผู้ผลิตชินส่
้ วนยำนยนต์
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
14. คุณภัทรำ ชัยยศบูรณะ

15. นำงกสิตำ พิทักษ์ สงครำม
วันที่ได้ รับแต่งตัง้
14 พฤษภำคม 2555
ที่อยู่ติดต่อ :
19/5 หมู่ 3
ตำบลบ้ ำนสวน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20000

อา
ยุ
(ปี )
47

37

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
ปริ ญญำโท กำรตลำด
มหำวิทยำลัย โคเวนทรี
ประเทศอังกฤษ
ปริ ญญำตรี นิ เทศ
ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)
ทำงตรง
- ไม่มี -

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ไม่มี

ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

ปริ ญญำโท
ทำงตรง
หลักสูตรบริ หำรธุรกิจ
- ไม่มี มหำบัณฑิต
วิชำกำรบริ หำรและ
ทำงอ้ อม
พัฒนำทรั พยำกรมนุษย์
- ไม่มี มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
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

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ตาแหน่ ง

บริ ษัทจดทะเบียน
มกรำคม 2562 - ปัจจุบัน

มกรำคม 2561 – มกรำคม
2562
2555 - 2560
ไม่มี

บริ ษัทจดทะเบียน
2559 ธันวำคม - ปัจจุบัน

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

ผู้จัดกำรทั่วไปอำวุโส ส่วนงำน
ปฏิบัติกำรธุรกิจและส่วน
งำนวิจัยและพัฒนำ
ผู้จัดกำรทั่วไป - ส่วนงำน
ปฏิบัติกำรธุรกิจ
ผู้จัดกำร ฝ่ ำยกำรตลำด

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ ำย ฝ่ ำยกำกับ
หลักทรั พย์และตลำดหลัก
ทรั พย์และนั กลงทุนสัมพันธ์

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ และชุด
ควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

บจ. มำรู อิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์)
บจ. คอบร้ ำ อินเตอร์ เนชัน่ แนล

ผลิตชินส่
้ วนพลำสติกสำหรั บยำนยนต์
ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬำทำงนำ้

ไม่มี

2559 (พฤษภำคม) ปัจจุบัน

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรร
หำและกำหนดค่ำตอบแทน

2557 - ปัจจุบัน

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร

2555 - ธันวำคม 2559

หัวหน้ ำแผนกฝ่ ำยกำกับ
หลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์
และนั กลงทุนสัมพันธ์

2554 - ปัจจุบัน
บริ ษัททั่วไป
2550 - 2551
2548 - 2550

ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ ำยธุรกำร
เลขำนุกำรผู้จัดกำรฝ่ ำยผลิต
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
นำงกสิตำ พิทักษ์ สงครำม
(ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

(FPCS)
- IR Certification 2016
โดย SEC, SET
- Smart Disclosure
Program (SDP)
- กำรใช้ งำนระบบ SPC
Straight Through
- Basic IR Training
- Stock Valuation for
IR
- Good Practices for
Analyst Presentation
- แนวทำงกำรจัดทำ
รำยงำนกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี
สำหรั บบริ ษัทจด
ทะเบียน ปี 2556
- กำรบริ หำรควำม
รั บผิดชอบต่อสังคม
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน ปี 2558
- Responsible Supply
Chain Management
ปี 2558
- กำรจัดทำรำยงำน
ควำมรั บผิดชอบต่อ
สังคม รุ่ น 1 ปี 2558
โดยสถาบันอื่นๆ
- โครงกำรพัฒนำ
ผู้บริ หำร Global Mini
MBAรุ่ นที่ 78
คณะพำณิชยศำสตร์ และกำร
บัญชี
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ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
นำงกสิตำ พิทักษ์ สงครำม
(ต่อ)

อา
ยุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
- PA (Personal
Assistant) training ปี
2558 (Thailand
Chapter Young
Presidents'
Organization Inc.)
- กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ปี 2559
- AGM 100 ปี 2559
- สิทธิและหน้ ำที่ของผู้ถือ
หุ้น บนมิติ หยิน-หยำง :
ขำว-ดำ ทำในสิ่งที่
ถูกต้ อง”
- PA (Personal
Assistant) training ปี
2559 (Thailand
Chapter Young
Presidents'
Organization Inc.)

- Finance for NonFinance Executive
(PSR Management
Training)
- Rockefeller Habits
(Thailand Chapter
Young Presidents'
Organization Inc.)
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ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
16. คุณณภัสสร สินนะจิตร์

อา
ยุ
(ปี )
49

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
ปริ ญญำโท
บริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยบูรพำ
ชั่วโมงพัฒนำควำมรู้
ต่อเนื่ อง (CPD) ด้ ำน
บัญชี 6 ชม. :
-ไม่มีแผนกำรอบรมภำยใน
ปี 2563

จานวนหุ้นและสัดส่ วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)
ทำงตรง
- ไม่มี ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทางานย้ อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่ วงเวลา

ไม่มี

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท

บริ ษัทจดทะเบียน

ไม่มี

พฤษภำคม 2562 –
ปัจจุบัน
มกรำคม 2562 – ปัจจุบัน
พฤศจิกำยน 2561 มกรำคม 2562
บริ ษัททั่วไป
ธันวำมคม 2559 พฤศจิกำยน 2562
มิถุนำยน 2558 พฤศจิกำยน 2559
พฤษภำคม 2552 มิถุนำยน 2558

ประวัติการ
กระทาผิด

ผู้ควบคุมดูแลกำรทำบัญชี

บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด
(มหำชน)

ผู้ช่วยผู้จัดกำรทั่วไปอำวุโส
ผู้จัดกำรอำวุโสกำรเงินและ
บัญชี

บริ ษัท เบนมำร์ ค อิเล็คโทรนิ ค
(ประเทศไทย) จำกัด (มหำขน)

ผู้จัดกำรฝ่ ำยบัญชี - กำรเงิน
และภำษี อำกร
ผู้จัดกำรทั่วไปฝ่ ำยบัญชี กำรเงินและบริ หำร
ผู้จัดกำรทั่วไปฝ่ ำยตรวจสอบ
ภำยใน

บริ ษัท โรเบิร์ตบ๊ อช ออโตโมทีฟ
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษัท เอะซำคิ อินดัสเตรี ยล (ไทย
แลนด์) จำกัด
บริ ษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์
ปอเรชั่น จำกัด
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ผลิตและจำหน่ ำยสำยควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำง
รถยนต์
ผลิตอุปกรณ์ชนส่
ิ ้ วนอิเล็คโทรนิ คและอุปกรณ์ทำงกำร
แพทย์
ผลิตชินส่
้ วนอุปกรณ์ยำนยนต์
ผลิตชินส่
้ วนอุปกรณ์ยำนยนต์
ผลิตชินส่
้ วนอุปกรณ์ยำนยนต์

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

1.2 บริษัทที่ ประกอบธุ รกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
-ไม่ มีชื่อบริษัท

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

X, S

/, //, S

/

/, ,//,S

/, S

/, //, S

/, ID, AC

/, ID, AC

/, ID, AC

/, ID, AC

/, S

-

-

-

/, S

/, S

บริษัทจดทะเบียน
1

บมจ. ไทยสตีลเคเบิล

3

บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์ และกำรพิมพ์

4

บมจ. ไอร่ำ แคปปิ ตอล

5

บมจ. สำมำรถคอร์ปอเรชั่น

6

บมจ. ไอร่ำแอนด์ไอฟุล

/, S

7

บมจ. ไอร่ำ แฟคตอริ่ง

/, //, S

8

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชัน่

/, ID

9

บมจ. นวนคร

10

บมจ. สำยกำรบินนกแอร์

11

บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้ นท์

/
/, S

/, ID
/, ID

/, ID
/, //
ID

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
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 แมททีเรียลแมนูแฟคเจอริ่ง

19

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์

20

บจ. ไทยซีทเบลท์

21

บจ. ไทยยำงกิจไพศำล

22

บจ. ไทยออโตอินดัสตรี

23

บจ. คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็ คเจอริ่ง

/, //
/

X, S

/, S
/, S

X, S
/, S
X, /, S

/, S

/, S

/, S
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/, S

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท

24

บจ. คอมพลีท โอโตพำร์ท

26

บจ. ซังเค ซัมมิท (ประเทศไทย)

27

บจ. ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์

28

บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอริ่ง

29

บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี ้ เวิร์ค

30
31

นำยสรรเสริญ
จุฬำงกูร

นำยสริศ
พัฒนะเมลือง

X, /, S

/, S

นำยมำกำโต
เทรำอุรำ

นำยทวีฉัตร
จุฬำงกูร

นำยวุฒิภูมิ
จุฬำงกูร

นำยฮำจิเมะ
คำโตะ

นำยปริญญำ
ไววัฒนำ

นำยอภินันท์
ณ ระนอง

นำยฉัตรชัย
เอียสกุล

นำยวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์

นำยสันติ
พัฒนะเมลือง

นำงสำว
สิริณำ
พัฒนะเมลือง

/, S

-

/, S

X, //, S

/, S

X, S

/, S

X, //, S

/, S

/, S

บจ. ซัมมิท แอดวำนซ์ แมททีเรียล

X, S

/, S

/, S

บจ. ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพำร์ท

X, /, S

32

บจ. ซัมมิท โชว่ำ แมนูแฟคเจอริ่ง

X, /, S

33

บจ. ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

/, S
X, S

/, S

34

บจ. ซัมมิท โอโต บอดี ้ สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์

35

บจ. ซัมมิท โอโต บอดี ้ อินดัสตรี

X, //, S

/, S

36

บจ. ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

X, //, S

/, S

37

บจ. ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง

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

41

บจ. ซัมมิท คูรำตะ แมนูแฟคเจอริ่ง

X, /, S

42

บจ. ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่ำ

X, /. S

43

บจ. ซัมมิท รีเทอร์ นิทโตกุ ซำวด์ พรู๊ ฟ

X, S

44

บจ. ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

/, S

/,S
/, S
/, S

/, S

X

/, S
/, S

45

บจ. ซัมมิท สเตียริง วีล

/, S, X

46

บจ. ซัมมิท อำร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์

X, S

/, S

47

บจ. ซัมมิท อินดัสตรี ้ (ประเทศไทย)

/, S

/

48

บจ. ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้ นท์

X, S

49

บจ. ธัญญกิจ เซอร์วิส

50

บจ. บำงกอก อีเกิล วิง

51

บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค

/, S
/, S

/
//
/, S

52

บจ. พี. ทูล ลิ่ง

53

บจ. มำรูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนำม

/, S

54

บจ. สตีล อัลลำยแอนซ์เซอร์วิส เซ็นเตอร์

/

55

บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี ้ บิลท์

/
/, S

/, S
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นำงสำวภัทรำ
ชัยยศบูรณะ

นำยสวัสดิ์
สุขะอำจิณ

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท

นำยสรรเสริญ
จุฬำงกูร

นำยสริศ
พัฒนะเมลือง

นำยมำกำโต
เทรำอุรำ

นำยทวีฉัตร
จุฬำงกูร

นำยวุฒิภูมิ
จุฬำงกูร

นำยฮำจิเมะ
คำโตะ

นำยปริญญำ
ไววัฒนำ

นำยอภินันท์
ณ ระนอง

นำยฉัตรชัย
เอียสกุล

นำยวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์

นำยสันติ
พัฒนะเมลือง

X

56

บจ. อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้ นท์

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

61

บจ. แอสไพเรชั่น วัน

/, S

62

บจ. แฟคทอรี่ ดีโป ซัพ พลำย

/, S

63

บจ. ธัญญกิจ เซอร์วิส

64

บจ. ฟรี เทรด โซน โลจิ สติกส์

65

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2

/, S

66

บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์

/, S

67

บจ. อมตะ ปี โตรเลียม

/, S

68

บจ. ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์

/
/, S

/
/

/, 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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นำงสำว
สิริณำ
พัฒนะเมลือง

นำงสำวภัทรำ
ชัยยศบูรณะ

นำยสวัสดิ์
สุขะอำจิณ

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

นำยสรรเสริญ
จุฬำงกูร

ชื่อบริษัท

นำยสริศ
พัฒนะเมลือง

นำยมำกำโต
เทรำอุรำ

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

94

Sun Medical Technology Research Corp.

/

95

Tajima TSK, Inc.

/

96

TSK (Korea) Co., Ltd.

/

97

TSK of America Inc.

X

98

x ประธำนกรรมกำร

นำยวุฒิภูมิ
จุฬำงกูร

นำยฮำจิเมะ
คำโตะ

AC

/

Yantai TSK Cable System Co., Ltd.
หมำยเหตุ:

นำยทวีฉัตร
จุฬำงกูร

/ กรรมกำร

// กรรมกำรบริหำร

S กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม

ID กรรมกำรอิส ระ

AC กรรมกำรตรวจสอบ
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- อื่นๆ

นำยปริญญำ
ไววัฒนำ

นำยอภินันท์
ณ ระนอง

นำยฉัตรชัย
เอียสกุล

นำยวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์

นำยสันติ
พัฒนะเมลือง

นำงสำว
สิริณำ
พัฒนะเมลือง

นำงสำวภัทรำ
ชัยยศบูรณะ

นำยสวัสดิ์
สุขะอำจิณ

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่ อย
- ไม่ มี -
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
3.1 ข้ อมูลหั วหน้ างานผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล

อำยุ
(ปี )

นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง

45

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
11 กุมภำพันธ์ 2562

กำรมีส่วนได้ เสียในวำระกำร
ประชุม
- ไม่มี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริ ญญำโท
สำขำอักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
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)
ชั่วโมงพัฒนำควำมรู้ ต่อเนื่ อง (CPD)
ด้ ำนบัญชี 6 ชม. :
สภำวิชำชีพบัญชี
-เรื่ องเล่ำข่ ำวทุจริ ตและผิดมำตรฐำนบัญชี
ของบริ ษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 3/62

จำนวนหุ้นและสัดส่วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษัท (%)
ควำมสัมพันธ์
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562)
ทำงตรง
พี่สำว นำยสริ ศ
พัฒนะเมลือง และ
10,196,300 หุ้น
พี่สำวนำยสันติ
(3.92%)
พัฒนะเมลือง
ทำงอ้ อม
- ไม่มี -

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

บริ ษัทจดทะเบียน

ไม่มี

2559 (สิงหำคม)
– 2561
(กุมภำพันธ์)

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

2559
(พฤษภำคม) –
2561
(กุมภำพันธ์)

กรรมกำร

2545 – ปัจจุบัน

ผู้จัดกำรทั่วไปอำวุ โ ส – ส่ ว น
งำนบริ หำรธุรกิจ และส่วนงำน
จัดหำ

2561 (ตุลำคม)
– ปัจจุบัน
บริ ษัททั่วไป
2556 – ปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำน
บัญชีและกำรเงิน

2559
(พฤษภำคม) –
ปัจจุบัน
2559 (เมษำยน)
- ปัจจุบัน
2546 – ปัจจุบัน
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ประวัติกำรกระทำ
ผิด

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์
และชุดควบคุมรำงกระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

ผู้จัดกำรทั่วไป – ส่วน
สำนั กงำน
กรรมกำร และ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ. ซัมมิท ซู โกกุ เซอิร่ำ

ผู้ผลิตน็ อตพิเศษ สำหรั บอุตสำหกรรม
ยำนยนต์

กรรมกำร และ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
กรรมกำร และ
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

บจ.คอมพลีท โอโต รั บเบอร์
แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง
บจ.ไทยโปรเกรส รั บเบอร์

ผลิตชินส่
้ วนยำงสำหรั บอุตสำหกรรมยำน
ยนต์ และอิเล็กทรอนิ คส์ และอื่นๆ
ผลิตชินส่
้ วนยำงสำหรั บอุตสำหกรรมยำน
ยนต์ และอิเล็กทรอนิ คส์ และอื่นๆ

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

3.2 ข้ อมูลหั วหน้ างานกากับดู แลการปฏิบัติงาน
ชื่อ-สกุล

อำยุ
(ปี )

2. นำงกสิตำ พิทักษ์ สงครำม

37

วันที่ได้ รับแต่งตัง้
14 พฤษภำคม 2555
ที่อยู่ติดต่อ :
19/5 หมู่ 3
ตำบลบ้ ำนสวน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20000
กำรมีส่วนได้ เสียในวำระกำร
ประชุม
- ไม่มี

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ปริ ญญำโท
หลักสูตรบริ หำรธุรกิจมหำบัณฑิต
วิชำกำรบริ หำรและพัฒนำทรั พยำกร
มนุษย์
มหำวิทยำลัยศรี ปทุม
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)
- กำรใช้ งำนระบบ SPC Straight
Through
- Basic IR Training
- Stock Valuation for IR
- Good Practices for Analyst
Presentation
- แนวทำงกำรจัดทำรำยงำนกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี สำหรั บบริ ษัทจด
ทะเบียน ปี 2556

จำนวนหุ้นและสัดส่วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562)
ทำงตรง
- ไม่มีทำงอ้ อม
- ไม่มี-

ควำมสัมพันธ์
ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ ง

บริ ษัทจดทะเบียน
2559 ธันวำคม ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด กำ รฝ่ ำ ย ก ำ กั บ
– ปัจจุบัน
หลักทรั พย์ ป ระสำนงำนตลำด
หลักทรั พย์และนั กลงทุนสัมพันธ์
2559
เลขำนุก ำรคณะกรรมกำรสรร
(พฤษภำคม) – หำและกำหนดค่ำตอบแทน
ปัจจุบัน
2557-ปัจจุบนั
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรก ำกั บ
ดูแลกิจกำร
2555
เลขำนุกำรบริ ษัท
(พฤษภำคม) –
ปัจจุบัน
2554 –
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ปัจจุบัน
2551 - 2553
เลขำนุกำรกรรมกำรผู้จัดกำร
บริ ษัททั่วไป
2550 - 2551
ผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ ำยธุรกำร
2548 - 2550
เลขำนุกำรผู้จัดกำรฝ่ ำยผลิต
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ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

ประวัติกำรกระทำ
ผิด
ไม่มี

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสำยควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยำนยนต์ และชุดควบคุมรำง
กระจกหน้ ำต่ำงรถยนต์

บจ. มำรู อิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) ผลิตชินส่
้ วนพลำสติกสำหรั บยำนยนต์
บจ. คอบร้ ำ อินเตอร์ เนชั่นแนล ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬำทำงนำ้

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล
นำงกสิตำ พิทักษ์ สงครำม
(ต่อ)

อำยุ
(ปี )

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

จำนวนหุ้นและสัดส่วนกำร
ถือหุ้นในบริ ษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562)

ควำมสัมพันธ์

ประสบกำรณ์ทำงำน
ช่วงเวลำ

โดย SEC, SET (ต่ อ )

- การบริ หารความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี
2558
- Responsible Supply Chain
Management ปี 2558
- การจัดทารายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รุ่ น 1 ปี 2558
โดยสถาบันอื่นๆ
- โครงกำรพัฒนำผู้บริ หำร Global Mini
MBA รุ่ นที่ 78 คณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

- PA (Personal Assistant) training
ปี 2558 โดย Thailand Chapter
Young Presidents' Organization
Inc.
- กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี
- AGM 100
- สิทธิและหน้ ำที่ของผู้ถือหุ้น บนมิติ
หยิน-หยำง : ขำว-ดำ ทำในสิ่งที่ถูกต้ อง”

- 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.)

- 187 -

ตำแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงำน/บริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

ประวัติกำรกระทำ
ผิด

แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สนิ
ในปี 2562 บริ ษัทไม่มีนโยบำยประเมินรำคำทรัพย์สิน และไม่มีกำรตี รำคำทรัพย์สินใหม่ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญชี
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แบบ 56-1 บริ ษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่ อย
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิ ล จ ำกัด (มหำชน) ได้ รั บกำรแต่ ง ตั ง้ โดยคณะกรรมกำรบริ ษัท มี
กรรมกำรตรวจสอบ 4 ท่ำน มีคุณสมบัติครบถ้ วนตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และสอดคล้ องกับข้ อกำหนด
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ฯ มีรำยนำม และจำนวนครั ้งเข้ ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ปี 2562 ดังนี ้
ลาดั บ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

จานวนครั ง้
การประชุม

จานวนครั ง้
การเข้ าร่ วมประชุ ม

1

นำยปริ ญญำ ไววัฒนำ*

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

4

4

2

นำยอภินันท์ ณ ระนอง

กรรมกำรตรวจสอบ

4

4

3

นำยฉัตรชัย

กรรมกำรตรวจสอบ

4

4

4

นำยวี รวัฒน์ ขอไพบูลย์

กรรมกำรตรวจสอบ

4

4

เอียสกุล

* นำยปริ ญญำ ไววัฒนำ เป็นกรรมกำรตรวจสอบผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ ด้ำนบัญชี และกำรเงิ น
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ต ำมขอบเขต หน้ ำที่ แ ละควำมรั บผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัท ซึ่งสอดคล้ องกับประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2562 (เริ่ มวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562) คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุ มรวม 4
ครั ้ง บำงครั ้งประชุมร่วมกับผู้บริ หำร ผลกำรปฏิบตั ิ งำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มีสำระสำคัญสรุปได้ ดังนี ้
1. สอบทำนงบกำรเงิ นรำยไตรมำส และงบกำรเงิ นประจำปี เพื่ อให้ มนั่ ใจว่ำรำยงำนทำงกำรเงิ น ของบริ ษัท ได้ จั ด ท ำ
ขึ ้นอย่ำงถูกต้ อง และเชื่ อถือได้ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็น สอดคล้ อ งกับผู้สอบบัญ ชี ว่ ำ งบกำรเงิ น
ดังกล่ำว มีควำมถูกต้ องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรบัญชี หลักกำรบัญชี และวิ ธีปฏิบตั ิ ทำงบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป รวมทั ้งมีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยบริ หำรเกี่ยวข้ องทุกไตรมำส
2. สอบทำนให้ บริ ษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม เพี ยงพอ และมี ประสิ ท ธิ ภำพ
โดยว่ำจ้ ำงผู้เชี่ ยวชำญกำรตรวจสอบภำยในมำด ำเนิ น กำรตรวจสอบ อี กทั ้งมี ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ ำที่
ตรวจสอบภำยในตำมแผนงำนตรวจสอบประจำปี ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำและอนุมตั ิ ซึ่ง ครอบคลุม
ระบบงำนที่สำคัญ รวมทั ้งได้ มอบหมำยให้ ติดตำมผลกำรแก้ ไขปรับปรุงข้ อบกพร่องตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ด้ วย เห็น ว่ ำ บริ ษั ท มี ระบบกำรควบคุ มภำยในที่ เ พี ยงพอ และเหมำะสมกับลักษณะของกิ จ กำร และไม่พ บ
ข้ อบกพร่อง หรื อจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบกำรควบคุ มภำยในที่ เ ป็ น สำระสำคั ญ มี กำรดู แ ลรั กษำทรั พ ย์ สิน อย่ำ ง
เหมำะสม รวมทั ้งมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ำ งครบถ้ ว น นอกจำกนี ้ ได้ สอบทำนระบบกำรตรวจสอบภำยใน โดย
พิ จำรณำภำรกิจ ขอบเขตกำรปฏิบตั ิ งำน หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ อัตรำกำลัง และควำมเป็ น อิ สระของหน่ ว ยงำน
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ตรวจสอบภำยใน โดยกำหนดให้ ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
รำยงำนด้ ำนกำรบริ หำรต่อกรรมกำรผู้จัดกำร มีควำมเห็นว่ำ กำรตรวจสอบภำยในของบริ ษัท เป็ น ไปอย่ ำ งอิ สระ
เพี ยงพอ และมีประสิทธิ ผล
3. สอบทำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงของบริ ษัทโดยองค์ รวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่ ง บริ ษัท เป็ น ผู้
บ่งชี ้ควำมเสี่ยง ประเมินควำมเสี่ยงทั ้งจำกปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอก ประกอบด้ วยควำมเสี่ยงด้ ำนกลยุทธ์ ,
ควำมเสี่ยงด้ ำนปฏิบตั ิ กำร รวมถึงควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัดกำรข้ อมูลด้ ำนเทคโนโลยี สำรสนเทศ, ควำม
เสี่ยงกำรบริ หำรจัดกำรทำงกำรเงิ น และควำมเสี่ยงกำรปฏิบตั ิ ตำมกฎระเบียบ ข้ อบังคับของหน่ ว ยงำนกำกับดู แ ล
โดยมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง และติ ดตำมควำมคื บหน้ ำของแต่ละหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ ำ สำมำรถ
ปฏิบตั ิ งำนได้ ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ และหำกเกิดเหตุกำรณ์ ที่อำจมีผลต่อ กำรบรรลุวั ต ถุประสงค์ ข ององค์ กร
สำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ อย่ำงทันกำล ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ มีข้อเสนอแนะใน
กำรปรับปรุงควำมเสี่ยงต่ำงๆ และมีควำมเห็นว่ำ บริ ษัทมีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำ งเพี ยงพอ และควรเฝ้ำ
ติ ดตำมปรับปรุงเพื่ อให้ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิ ผลอย่ำงต่อเนื่ องยิ่งขึ ้น
4. สอบทำนให้ บริ ษัท มี กำรปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ วยหลักทรั พ ย์ แ ละตลำดหลักทรั พ ย์ ข้ อกำหนดของตลำด
หลักทรั พ ย์ ห รื อ กฎหมำยที่ เ กี่ ยวข้ องกับ กำรด ำเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษัท มี ค วำมเห็น ว่ ำ ไม่ พ บข้ อบกพร่ อ งที่ มี
สำระสำคัญในเรื่ องกำรไม่ปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำย และข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ อง
5. พิ จำรณำผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิ ตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต ของผู้ต รวจสอบภำยใน และสอบทำน
ควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพี ยงพอของเอกสำรอ้ ำงอิงที่ใช้ ตอบแบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับมำตรกำรต่ อ ต้ ำน
กำรคอร์ รัปชั่นของโครงกำรแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภำคเอกชนไทยในกำรต่ อ ต้ ำนทุจ ริ ต (CAC) เพื่ อ ยื่ น ต่ อ อำยุ
ใบรับรอง (Re-certification) ตำมขั น้ ตอนและกระบวนกำรที่ CAC กำหนด ซึ่ ง คณะกรรมกำรตรวจสอบมี
ควำมเห็น ว่ ำ บริ ษั ท มี มำตรกำรเพี ยงพอในกำรต่ อ ต้ ำน และตรวจพบกำรทุ จ ริ ต และคอร์ รั ปชั่ น อย่ำ งมี
ประสิทธิ ภำพ เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2562 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรแนวร่ ว มปฏิ บัติ ข องภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ ำนทุจริ ตมีมติ ให้ กำรรับรองต่ออำยุใบรับรอง (Re-certification) โดยใบประกำศรั บรองที่ บริ ษัท ได้ รั บจะมี
อำยุ 3 ปี นับจำกวันที่มีมติ ให้ กำรรับรอง ซึ่งแสดงถึงควำมยึดมัน่ ในกำรดำเนิ นธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส และ
ให้ ควำมสำคัญในกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชั่นทุกรูปแบบทั ้งทำงตรงและทำงอ้ อม
6. สอบทำนและให้ ควำมเห็นต่อกำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
กำรปฏิบตั ิ ตำมหลักจรรยำบรรณธุรกิจ และจรรยำบรรณของกรรมกำร ผู้ บริ ห ำรและพนั กงำน ไม่พ บรำยกำรที่
ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ และบริ ษัท ได้ เปิ ด เผยข้ อมูลในเรื่ องดั ง กล่ำ วอย่ำ งถูกต้ องครบถ้ ว น
รวมทั ้ง ได้ ปฏิบตั ิ เป็นไปตำมหลักจรรยำบรรณฯ ที่กำหนดอย่ำงเหมำะสม
7. พิ จำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชี ฯ และค่ำตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่ อขออนุมตั ิ ต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำผลกำรปฏิ บตั ิ งำนของผู้สอบบัญชี ในปี ที่ ผำ่ นมำ รวมทั ้งควำมรู้ ควำม
เชี่ ยวชำญ และควำมเป็นอิสระ และได้ เสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่ อขออนุมตั ิ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั ้งนำย
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กฤษฎำ เลิศวนำ และ/หรื อ นำงสำววิ สสุตำ จริ ยธนำกร และ/หรื อนำงพูนนำรถ เผ่ำเจริ ญ แห่งบริ ษัท สำนักงำน
อีวำย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ค่ำสอบบัญชี รวม 1,180,000 บำท (ไม่รวมค่ำตรวจสอบกำรปฏิ บตั ิ
ตำมเงื่ อนไขของบัตรส่งเสริ มกำรลงทุน จำนวน 340,000 บำท)
โดยสรุปในภำพรวมแล้ ว คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิ หน้ ำที่ครบถ้ วนตำมที่ระบุไว้ ในกฎบัต รคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ที่ได้ รับอนุมตั ิ จำกคณะกรรมกำรบริ ษัท และมีควำมเห็นว่ำบริ ษัทมีกำรรำยงำนข้ อมูลทำงกำรเงิ น และ
กำรดำเนิ นงำนอย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบริ ห ำรควำม
เสี่ยงที่เหมำะสม และมีประสิทธิ ผล มีกำรปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำย ข้ อกำหนด และข้ อผูกพั น ต่ ำ งๆ มี กำรปฏิ บัติ กับ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงถูกต้ อง มีกำรปฏิบตั ิ งำนที่สอดคล้ องกับระบบกำรกำกับดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี อ ย่ ำ งเพี ยงพอ
โปร่งใส และเชื่ อถือได้ รวมทั ้งพิ จำรณำควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่ อแต่งตั ้ง และเสนอค่ำตอบแทนกำรสอบ
บัญชี

(นำยปริ ญญำ ไววัฒนำ)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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5.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเป็น อิ สระ 4 ท่ำ น ล้ ว น
เป็นผู้มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ ปฏิบตั ิ หน้ ำที่ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริ ษัท
ในปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำ ตอบแทนได้ ปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ค รบถ้ ว นตำมที่ ร ะบุ ใ นกฎบัต ร
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ดังนี ้
งำนด้ ำนกำรสรรหำ
1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรชุดย่อย โดยกำหนดจ ำนวนโครงสร้ ำง
และองค์ ประกอบของคณะกรรมกำร คุณสมบัติข องกรรมกำร เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อ เสนอ
ขออนุมตั ิ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำ ผู้บริ หำรระดับสูงเพื่ อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
3. พิ จำรณำสรรหำและเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท และกรรมกำรชุด ย่อ ย และผู้บริ ห ำร
ระดับสูง
4. สนับสนุนให้ บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้น รำยย่อ ยเสนอรำยชื่ อ บุค คลเข้ ำรั บกำรพิ จ ำรณำสรรหำเป็ น กรรมกำร
บริ ษัท
5. ดำเนิ นกำรใดๆ ที่เกี่ยวกับกำรสรรหำตำมได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
งำนด้ ำนกำรกำหนดค่ำตอบแทน
1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริ ษัท กรรมกำรชุดย่อย เพื่ อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท และขออนุมตั ิ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรกำหนดค่ ำ ตอบแทนที่ เ หมำะสมกับหน้ ำที่ ค วำมรั บผิ ด ชอบของผู้บริ ห ำร
ระดับสูงเพื่ อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
3. ให้ คำชี ้แจงและตอบคำถำมที่เกี่ยวข้ องกับค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รำยงำนนโยบำยกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำร โดยเปิ ดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจ ำปี
(56-1) และรำยงำนประจำปี ของบริ ษัท
5. ดำเนิ นกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
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ทั ้งนี ้คณะกรรมกำรฯ ทุกท่ำนได้ เข้ ำร่วมกำรประชุม สรุปได้ ดังนี ้
ลาดั บ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
ที่

จานวนครั ง้
การประชุม

จานวนครั ง้
การเข้ าร่ วมประชุ ม

1

นำยอภินันท์

ณ ระนอง

ประธำน

2

2

2

นำยปริ ญญำ

ไววัฒนำ

กรรมกำร

2

2

3

นำยฉัตรชัย

เอียสกุล

กรรมกำร

2

2

4

นำยวี รวัฒน์

ขอไพบูลย์

กรรมกำร

2

2

(นำยอภินันท์
ณ ระนอง)
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
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5.3 คณะกรรมการกากับดู แลกิจการ
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้ วยกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเป็นอิสระ 4 ท่ำน ล้ วนเป็ น ผู้มี ค วำมรู้
และประสบกำรณ์ ปฏิบัติ ห น้ ำที่ ต ำมขอบเขตควำมรั บผิ ด ชอบที่ ได้ รั บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ซึ่ ง
สอดคล้ องกับประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2562 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ปฏิบตั ิ ตำมกฎบัต รคณะกรรมกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำรของบริ ษัท อย่ำ ง
ครบถ้ วน พิ จำรณำและทบทวนกำรนำหลักปฏิบัติ ต ำม CG Code ไปปรั บใช้ ตำมบริ บททำงธุ รกิ จ ของบริ ษัท แล้ ว
และ ได้ รำยง ำ นผลกำ รด ำ เ นิ นง ำ นต่ อ คณ ะ กรรม กำ รบริ ษั ท ตำ ม คว ำ ม เห ม ำะ สม ซึ่ ง กำ รประ ชุ ม
ทุกครั ้ง คณะกรรมกำรฯ ได้ รำยงำน แสดงควำมเห็นและให้ ข้อเสนอแนะอย่ำงอิสระ โดยส่งเสริ มและติ ด ตำมควำม
คื บ หน้ ำของกระบวนกำรพั ฒ นำกำรก ำกับ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี และควำมรั บผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอย่ ำ งต่ อ เนื่ อง
กำรพิ จำรณำปรับปรุงคู่มือหลักกำรกำกับดู แ ลกิ จ กำร (CG Handbook) ในกำรประชุ มครั ง้ ที่ 2/2562 เมื่ อ วั น ที่ 6
สิงหำคม 2562 ซึ่ง ประกอบด้ วยจรรยำบรรณธุ รกิ จ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบำยทั ้งหมดของบริ ษัท
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนโยบำยต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชั่น รวมทั ้งให้ แนวทำง ข้ อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่ อกำรปรับปรุง และ
พัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท
ทั ้งนี ้คณะกรรมกำรฯ ทุกท่ำนได้ เข้ ำร่วมกำรประชุม สรุปได้ ดังนี ้
ลาดั บ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
ที่

จานวนครั ง้
การประชุม

จานวนครั ง้
การเข้ าร่ วมประชุ ม

1

นำยปริ ญญำ

ไววัฒนำ

ประธำน

2

2

2

นำยอภินันท์

ณ ระนอง

กรรมกำร

2

2

3

นำยฉัตรชัย

เอียสกุล

กรรมกำร

2

2

4

นำยวี รวัฒน์

ขอไพบูลย์

กรรมกำร

2

2

(นายปริ ญญา ไววัฒนา)
ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
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5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง บริ ษัท ไทยสตี ลเคเบิล จำกัด (มหำชน) ได้ รับกำรแต่งตั ้งโดยคณะกรรมกำรบริ ษัท
มีกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง 6 ท่ำน มีรำยนำมดังนี ้
ลาดั บ
จานวนครั ง้ การ จานวนครั ง้ การ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
ที่
ประชุม
เข้ าร่ วมประชุม
1 นำยสริ ศ พัฒนะเมลือง
ประธำน
4
4
(กรรมกำรผู้จดั กำร)

2

3

4

5
6

นำยสวัสดิ์ สุขะอำจิ ณ1
(ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส – ส่วนงำนผลิต และส่วน
งำนคุณภำพ และรักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ ไป ส่วน
งำนผลิต)
นำงสำวสิริณำ พัฒนะเมลือง2
(ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส – ส่วนงำนบริ หำรธุรกิจ และ
ส่วนงำนจัดหำ และรักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ ไปส่วน
งำนบริ หำรธุรกิจ )
นำงสำวภัทรำ ชัยยศบูรณะ 3
(ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส - ส่วนงำนปฎิบตั ิ กำรธุรกิจ
และส่วนงำนวิ จัยและพัฒนำ)
นำยฮำจิ เมะ คำโตะ
(ผู้จัดกำรทัว่ ไป – ส่วนงำนวิ จัยและพัฒนำ)

กรรมกำร

4

4

กรรมกำร

4

4

กรรมกำร

4

4

กรรมกำร

4

4

นำงสำวชุลีกร สุวิจิตร
(ผู้จัดกำรทัว่ ไป – ส่วนงำนจัดหำ)

กรรมกำร

4

4

กรรมกำรที่ออกระหว่ำงปี
1 นำยสุทน เปรมปรี 4
กรรมกำร
(ผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส - ส่วนงำนคุณภำพ)
1
ได้ รับกำรแต่งตั ้งเป็นผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส – ส่วนงำนผลิต และส่วนงำนคุณภำพ และรั กษำกำรผู้จั ด กำรทั่ว ไป ส่ว นงำนผลิ ต
วันที่ 28 มกรำคม 2562
2
ได้ รับกำรแต่งตั ้งเป็นผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส – ส่วนงำนปฏิบตั ิ กำรธุรกิจ และส่วนงำนจัดหำ และรักษำกำรผู้จัดกำรทัว่ ไปส่ว นงำน
บริ หำรธุรกิจ วันที่ 28 มกรำคม 2562
3
ได้ รับกำรแต่งตั ้งเป็นผู้จัดกำรทัว่ ไปอำวุโส– ส่วนงำนปฎิบตั ิ กำรธุรกิจ และส่วนงำนวิ จัยและพัฒนำ วันที่ 28 มกรำคม 2562
4
นำยสุทน เปรมปรี ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำร วันที่ 1 ธันวำคม 2561 (อ้างอิ งตามประกาศ 013/2019)
ในรอบปี 2562 (เริ่ มวันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562) ผลกำรปฏิบตั ิ งำนของคณะกรรมกำรบริ ห ำร
ควำมเสี่ยงที่มีสำระสำคัญสรุปได้ ดังนี ้
1. พิ จำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง เพื่ อให้ มนั่ ใจว่ำสอดคล้ อง เหมำะสม และสนั บสนุน ให้
องค์ กร สำมำรถบริ หำรควำมเสี่ยงได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพและประสิทธิ ผล
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2. พิ จำรณำทบทวนกรอบบริ หำรควำมเสี่ยง, กระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยง, กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง เพื่ อ ให้ มี
แนวทำงปฏิบตั ิ งำนที่เป็นปัจจุบนั และปฏิบตั ิ ได้ สอดคล้ องตำมแนวทำงที่กำหนดไว้
3. พิ จำรณำกำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ขององค์ กร ได้ แก่ ผลประเมิ น ควำมเสี่ ยงด้ ำนกลยุท ธ์ ควำมเสี่ ยงด้ ำน
ปฏิบตั ิ กำร ควำมเสี่ยงกำรบริ หำรจัดกำรทำงกำรเงิ น และควำมเสี่ ยงกำรปฏิ บัติ ต ำมกฎระเบี ยบ ข้ อบัง คั บของ
หน่วยงำนกำกับดูแลและกำรปฏิบตั ิ ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงควำมเสี่ยงที่เกิ ด ขึ น้ ใหม่ (Emerging Risks)
และควำมเสี่ยงด้ ำนคอร์ รัปชั่น ตลอดจนพิ จ ำรณำกำรตอบสนองควำมเสี่ ยงโดยค ำนึ ง ถึง ควำมจ ำเป็ น และ
เร่งด่วนในกำรตอบสนองควำมเสี่ ยงจำกผลประเมิ น ควำมเสี่ ยง, ระดั บควำมเสี่ ยงที่ อ งค์ กรยอมรั บได้ (Risk
Appetite) และควำมรุนแรงของผลกระทบที่อำจเกิดจำกควำมเสี่ยง (Risk Severity) ขององค์ กร เพื่ อ ตอบสนอง
ควำมเสี่ยงให้ เหมำะสม
สรุ ปในภำพรวม คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยงได้ ปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ค รบถ้ วนตำมที่ ร ะบุไ ว้ ในกฎบัต รคณะ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ที่ได้ รับอนุมตั ิ จำกคณะกรรมกำรบริ ษัท และมีควำมเห็นว่ำบริ ษัทฯ ดาเนิ นการบริ หารความ
เสี่ยงได้ ครอบคลุมกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ มีการกากับ ติ ดตาม และรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ยงที่ มี ผลกระทบต่ อ
เป้าหมายขององค์ กรอย่างต่อเนื่ อง และมีการจัดการความเสี่ยงระดับองค์ กรอย่างมีประสิทธิ ผล

(นำยสริ ศ พัฒนะเมลือง)
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
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