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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
ในปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ ทาให้อุตสาหกรรมยานยนต์
ไทยค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดสาหรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับ
หนึ่งของภูมิภาคอาเซียน โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนา รวมทั้งบริษัทยังคงได้รับ
ความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ให้เป็นผู้ผลิตและออกแบบสายควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งใน
ไทยและต่ า งประเทศ โดยในปี 2560 บริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองระบบ VDA (Verband der Deutschen
Automobilindustrie E.V.) ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพของผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจาก
ความท้าทายในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทตระหนักถึงความจาเป็นในการขยาย
ขีดความสามารถ พัฒนากระบวนการดาเนินงานบนพื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0 รองรับการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกได้อย่างเท่าทัน ควบคู่กับการทางานวิจัยและพัฒนา คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วย
ลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงรักษาคุณภาพเช่นเดิม บริษัทสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับจัดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภายในและระหว่างองค์กร
และคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาไปสู่ความสาเร็จร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
1.1 วิสัยทัศน์และภารกิจ
วิสัยทัศน์
 เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก
ภารกิจ
 ด้านการตลาด – มุ่งสู่ตลาดโลก
 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ – มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบระดับโลก
 ด้านองค์กร – มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 ด้านผลิตภัณฑ์ – พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลก
ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และ
ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนและอนุมัติทุกรอบปีบัญชีของบริษัท
สาหรับปี 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เห็นควรให้ใช้
งานฉบับเดิมต่อไปเนื่องจากยังคงเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ
บริษัทเดิมมีชื่อว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยผู้ก่อตั้งหลัก
2 ท่าน คือนายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมลือง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจานวน 4 ล้าน
บาท
ต่อมาได้ร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่
ที่สุดรายหนึ่งของโลก
ในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริ ษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท
ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) แต่สัดส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ปี
กิจกรรม
2558 - ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Excellence Award 2014” จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ซึ่งเป็นรางวัลสาหรับผู้ส่งมอบชิ้นส่วนที่มีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมประจาปี 2557
- ได้รับรางวัล Top Supplier Award ซึ่งเป็นรางวัลสาหรับผู้ผลิตที่มีกิจกรรมลดต้นทุนทางด้านวิศวกรรม (VA/VE) ดีเด่น
ประจาปี 2557 จากบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
- ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ TCC-HRD ระดับ Graduate ประจาปี 2557 จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา
ความรู้และทักษะการทางาน รวมทั้งพัฒนาความเป็นผู้นาของระดับหัวหน้างานส่วนงานผลิต
- ได้รับรางวัลการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่นประจาปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่สามารถจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ได้รับใบรับรองการประสบความสาเร็จในการดาเนินกิจกรรมและผ่านการตรวจประเมินระดับ A ของกิจกรรมด้าน
ความปลอดภัยของบริษัทในเครือผู้ผลิตชิ้นส่วนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนู
แฟคเจอริ่ง จากัด ซึ่งบริษัทได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A และได้รับเลือกให้เป็นผู้นาเสนอผลงานในการประชุม “The
9th TCC-Safety Activity 2014 Final Conference”
- ได้ รั บ รางวั ล สถานประกอบกิ จ การดี เ ด่ น ด้ า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ยและสภาพแวดล้ อ มในการท างาน
(ระดับประเทศ) ประจาปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จากสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี กระทรวงแรงงาน
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ปี
2559

-

-

-

2560

กิจกรรม
ได้รับใบรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)” จาก กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการ
รับรองว่า องค์กรมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและมีการทบทวนเพื่อ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ได้รับรางวัล “J.I.T. Service Parts Supplier Performance Award” ครั้งที่ 22 จาก บริษัท โตโยต้า พาร์ทเซ็นเตอร์
เอเชีย แปซิฟิค เป็นรางวัลทางด้านการประกันคุณภาพยอดเยี่ยม
ได้รับ โล่ประกาศเกีย รติคุณ ในการได้ รับคั ดเลือ กให้เ ป็น “หน่วยงานต้ นแบบในการจัด ฝึกอบรมพัฒ นาบุค ลากร
ภาคปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอัดอากาศ” จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ร่วมกับสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รรั บ รอง “การเป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มปฎิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต ” จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
ปี 2559 (ระดับประเทศ) ประเภทรางวัลต่อเนื่องกัน 1-4 ปี ระดับทอง” จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน โดยได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Award 2015” จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ซึ่งเป็นรางวัลผู้ส่งมอบชิ้นส่วนที่มีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมประจาปี 2558

- ได้รับรางวัลการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาในการดาเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยของชมรมความร่วมมือโตโยต้า
ประจาปี 2016 ในการประชุม The 11st TCC Safety Activity 2016 Final Conferenceโดยได้รับความไว้วางใจจาก
ชมรมความร่วมมือโตโยต้า ให้เป็นผู้ ช่วยที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนาและตรวจประเมินให้บริษัทในกลุ่ม Supplier
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและข้อกาหนดลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ปฏิบัติงานให้เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดกับพนักงาน
- ได้รับรางวัลในหัวข้อ การจัดส่งดีเยี่ยมสาหรับกลุ่ม Spare Part จากบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
- ได้รับรางวัลในหัวข้อ คุณภาพดีเยี่ยม จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
- ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวัฒนธรรมสีเขียว
(Green Culture) คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจทางานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของ
การประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
- ได้รับรางวัลคุณภาพดีเยี่ยม ประจาปี 2016 จากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
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1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
กลุ่มจุฬางกูร
41.74%

กลุ่มพัฒนะเมลือง

อื่นๆ

12.03%

ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
26.94%

19.29%

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
ทุนชาระแล้ว 259.80 ล้านบาท
6%
บริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จากัด
ทุนชาระแล้ว 11.15 ล้านเหรียญสหรัฐ

94%

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนะเมลือง
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งสามกลุ่มมีการถือหุ้น
ในบริษัทรวมเป็นจานวน 209,678,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.71 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ
บริษัท
บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาจาก
แหล่งจาหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง โดยในปี 2560 มียอดการ
สั่งซื้ออยู่ที่ 279.49 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 19.87% ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมด
และบริษัทมีการทารายการซื้อขายกับบริษัทซึ่งมีความสัมพันธ์กัน จานวน 17 บริษัท โดยบริษัทต่างๆ ดังกล่าวมี
กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลืองเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในปี 2560 มียอดการสั่งซื้ออยู่ที่ 448.53 ล้านบาท
ต่อปี หรือคิดเป็น 31.89% ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมด
อย่างไรก็ดี รายการซื้อขายทั้งหมดเป็นการซื้อขายตามธุรกิจปกติ มีหลักฐานการเปรียบเทียบราคา ราคาขายเป็น
ราคาตลาดที่เป็นธรรม มีเงื่อนไขทางการค้าและวิธีการชาระเงินตามปกติเช่นเดียวกับการซื้อขายกับผู้ผลิตอื่นๆ
และไม่มีข้อสัญญาบังคับว่าจะต้องซื้อขายกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น
1.5 เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
บริษัทมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ในระดับโลก ซึ่งบริษัทตระหนักว่าปัจจัยสาคัญที่จะทาให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ บริษัท
จะต้องดาเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งผลิตภัณฑ์
ตลอดจนการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น
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ในการรั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพตรงตามความต้ อ งการของบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์นั้น บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อจะผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้นและ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีการพัฒนาสายการผลิตไปสู่ระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและลด
จานวนแรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่นๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการขนส่งก็มีการพัฒนา
อยู่อย่างต่อเนื่อง
อีก ปั จ จั ยที่ สาคั ญสาหรั บผู้ ผลิ ต ชิ้น ส่ ว นยานยนต์ คือ การวิ จั ย พั ฒนาและออกแบบผลิ ต ภั ณท์ บริ ษัท ได้ ร่ ว ม
ออกแบบและแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้ทาการ
วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิศวกรรม ซึ่งเป็นการ
สานต่อวิสัยทัศน์ “เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมตระหนักถึงความยั่งยืนของทุกภาคส่วนตลอดไป

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์
บริษัทมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับคู่คา้ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัท
แยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2558 – 2560 ได้ดังตารางต่อไปนี้
2558
2559
2560
สายผลิตภัณฑ์
รายได้
รายได้
รายได้
สัดส่วน
รายได้
สัดส่วน
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
รายได้จากการขายในประเทศ
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
- อื่นๆ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
- อื่นๆ
รายได้อื่น
- อื่นๆ

2,675
1,859
356
460
153
9
1
1
142

93
65
12
16
5
5

2,542
1,853
326
363
182
14
168

92
67
12
13
7
1
6

2,771
2,018
364
389
135
8
127

94
69
12
13
5
0
4

37

1

33

1

33

1

รวมรายได้

2,865

100

2,757

100

2,939

100
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ผลิตภัณฑ์ของบริษทั
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ
1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย
- สายควบคุมระบบต่างๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า หลังสายสตาร์ทเครื่องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น
- สายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลัช สาย
วัดรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น
2) ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ แบบใช้
สายควบคุมสาหรับรถยนต์ทุกประเภท
การผลิ ต สายควบคุ ม และชุ ด ควบคุ ม รางกระจกหน้ า ต่ า งรถยนต์ แ บบใช้ สายควบคุ ม ต่ า ง ๆ ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
บริษัททาการผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical
Assistance Agreement) ระหว่างบริษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุม
สาหรับยานยนต์ชั้นนาของประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ปัจ จุ บั น บริ ษั ท ตั้ ง โรงงานและสานั ก งานใหญ่ เ พื่ อ ด าเนิน การผลิ ต ผลิ ต ภั ณฑ์ ข องบริ ษั ท ทั้ ง 2 ประเภท อยู่ ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 50 ไร่ 56 ตาราง
วา (ประมาณ 80,224 ตารางเมตร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
พื้นที่ใช้ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่งสินค้า (เดิม)
ส่วนการผลิตสายควบคุม
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
พื้นที่จัดเก็บและจัดส่งสินค้า
พื้นที่ใช้สอยร่วม
รวม
พื้นที่อนื่ ๆ (เดิม)

พื้นที่ (ตารางเมตร)
4,821
1,934
1,404
8,640
12,001
28,800
พื้นที่ (ตารางเมตร)

พื้นที่ซ่อมบารุง
พื้นที่สานักงานและโรงอาหาร

3,584
10,200
13,784

รวม
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พื้นที่ใช้ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่งสินค้า (ใหม่)
ส่วนการผลิตสายควบคุม
- สายควบคุมรถยนต์
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ส่วนการจัดเตรียมชิ้นส่วนการผลิต
พื้นที่จัดเก็บและจัดส่งสินค้า
พื้นที่ใช้สอยร่วม
พื้นที่ Free Area
พื้นที่ Loading Area
รวม

พื้นที่ (ตารางเมตร)
7,503
2,236
1,299
8,525
10,881
8,958
9,988
1,010
50,400

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. สายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (Control Cable)
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator)
บริษัททาหน้าที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement
Equipment Manufacturer) เพื่อส่งให้แก่โรงงานประกอบของลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน และศูนย์อะไหล่ ซึ่งได้แก่
ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทต่างๆ ในเครือของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีดังนี้
1. สายควบคุม (Control Cable)
บริษัททาการผลิตสายควบคุมทั้งที่ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสาคัญมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์
อาทิ เ ช่ น ระบบเบรค ระบบสตาร์ ท เครื่ อ งยนต์ ระบบเกี ย ร์ และระบบคลั ช เป็ น ต้ น บริ ษั ท มี ย อดขาย
สายควบคุมในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 70 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศ
ร้อยละ 99.60 และเป็นการขายต่างประเทศร้อยละ 0.40 ของยอดขายรวมของสายควบคุม ทั้งนี้
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สายควบคุมของบริษัทมีดังนี้
สายควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable)
บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนาด 1 ตัน ซึ่ง
โดยเฉลี่ยแล้วในรถยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8 - 16 ประเภท ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของ
ระบบต่างๆ ในรถยนต์ เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ในรถยนต์ได้
ทุกๆ ประเภท
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ภาพสายควบคุมหลักของรถยนต์ที่บริษัทผลิต

นอกจากสายควบคุมดังแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ควบคุมระบบอื่นๆ
ของรถยนต์ อาทิ สายโช้ ค สายปรั บ เบาะที่ นั่ ง สายล็ อ คประตู สายควบคุ ม กระจกมองข้ า ง สาย
เครื่องปรับอากาศ และสายไมล์/วัดความเร็ว สายเข็มขัดนิรภัย สายประตูท้าย เป็นต้น
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมียอดการจาหน่ายสายควบคุมรถยนต์ ดังนี้
2558
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)

2559
1,859
9
1,866
(7)

1,853
14
1,867
0

หน่วย : ล้านบาท
2560
2,018
8
2,026
9

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable)
บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นทุกประเภท ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วในรถจักรยานยนต์ 1
คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8 ประเภทซึ่งทาหน้าที่ควบคุมการทางานของระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์
เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ในรถจักรยานยนต์ได้ทุกประเภท
ภาพสายควบคุมหลักของรถจักรยานยนต์ที่บริษัทผลิต

-8-

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมียอดการจาหน่ายสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ดังนี้
2558
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)

หน่วย : ล้านบาท
2560

2559
356
1
357
(13)

326
0
326
(9)

364
0
364
12

2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator)
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด - ปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้ความสาคัญในการทาตลาด เนื่องจากสามารถใช้ได้กับรถทุกชนิด และทุกขนาด
บริษัทมียอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 13 ของ
ยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศเกือบทั้งหมด
แผนภาพแสดงชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุม

Cable and Drum Types

Arm and Sector Types

X-arm Types

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมียอดการจาหน่ายสายควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
2558
2559
2560
ในประเทศ
460
363
389
ต่างประเทศ
1
0
0
รวม
461
363
389
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
112
(21)
7
สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การออกแบบรถยนต์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลาย สายควบคุมก็
เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอดีต สายควบคุมจะเป็นระบบ
จักรกล (Mechanic) แต่ปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จะถูกออกแบบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซึ่งมี
ข้อดีกว่าระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดขั้นตอนการประกอบสายควบคุม ระบบการควบคุมมีความแม่นยา
มากขึ้น แต่ในทางกลับกันก็มีข้อเสียที่ตามมา เช่น ต้องเพิ่มการติดตั้งสายไฟและสายสัญญาณจานวนมาก
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และแม้ว่าในแง่การพัฒนาและภาพลักษณ์ของรถยนต์จะดูทันสมัยและซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่ต้นทุนราคาและ
ปัญหาทางด้านเทคนิคก็ยังเป็นปัจจัยที่ทาให้การเลือกใช้สายควบคุมแบบเดิมยังเป็นทางเลือกที่ผู้ผลิตส่วน
ใหญ่คงนิยมอยู่
2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ก) นโยบายการตลาด
 เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เพื่อรักษาผลกาไรตามเป้าหมายของบริษัท
 รักษาความพึงพอใจลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงสุดทั้งในด้านราคา การบริการ คุณภาพและจัดส่ง
2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด
บริษัทได้ดาเนินธุรกิจการผลิตและจาหน่ายสายควบคุมรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 39 ปี และชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 21 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้า
มาอย่างต่อเนื่อง โดยในการดาเนินงานที่ผ่านมาบริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญ ดังนี้
1) มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก
บริษัทยังคงให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์หลัก ในส่วนของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และราง
กระจกหลัง รถกระบะ โดยพยายามเพิ่ม ส่ว นแบ่ งทางการตลาด และสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กับ ฐาน
การตลาดที่มีอยู่ โดยจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนาหลายรายเริ่มใช้ระบบ
สายเคเบิลสาหรับชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในรถรุ่นใหม่มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสาเร็จในการขยายส่วน
แบ่งตลาดจากหลายโครงการ
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งจะเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมการทางานใน
รถยนต์มากขึ้น จะส่งผลให้ ตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ
สายเบรค สายเกียร์ สายเปิดฝาถังน้ามัน และอื่นๆ ซึ่งรถยนต์บางค่ายได้เริ่มปรับเปลี่ยนดีไซน์ไปแล้วในรุ่น
ปัจจุบัน และรุ่นใหม่ที่กาลังจะเปิดตัวในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ในปี 2560 ที่
ผ่านมา บริษัทจึงจัดตั้งทีมวิศวกรเพื่อทาการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของกลุ่ม
วิศวกรออกแบบภายใน และ ร่วมกับ สถาบัน ผู้ชานาญการในด้านต่า งๆ เพื่ อขยายกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ ที่
ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า และ รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door)
และ ชุดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate) รวมถึง รางยกกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ประกอบสาเร็จกับชุด
ประตู (Integrated Window Regulator or Door Module)
โดยในปี 2561 นี้ ทางบริษัทได้กาหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผลิตภั ณฑ์
ใหม่ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าหลักอันได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ ทั้งนี้ ทางบริษัทมุ่งเน้นที่
จะนาเอาความชานาญด้านวิศวกรในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้ามาใช้ในการนาเสนอและมีส่วนร่วม
ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนารถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆกับลูกค้า สาหรับรถรุ่นใหม่ ที่กาลังจะเปิดตัวในอีก 3-4 ปีข้างหน้า
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รวมถึงการนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นโปรเจค localize เพื่อเป็นแนวทางลดต้นทุนให้กับคู่ค้าของบริษัทอีก
ด้วยจากการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีลูกค้าหลายราย เริ่มก่อตั้ง R&D center ที่
มีบทบาทมากขึ้นในประเทศไทยและด้วยความสัมพันธ์อันดี จึงทาให้บริษัทมีโอกาสที่จะผลักดันนโยบายนี้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2) มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
แม้บริษัทจะมีกิจกรรมลดต้นทุนโดยการวิเคราะห์คุณค่าทางวิศวกรรม (VA/VE หรือ Value Analyses/
Value Engineering) แต่บริษัทก็ตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่
กาหนด จากเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงทาการพัฒนาคุณภาพการผลิตมาโดยตลอด การที่บริษัทสามารถ
รักษามาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพอย่างสม่าเสมอ จึงทาให้การผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีของ
เสียระหว่างผลิตน้อย ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่าลงด้วย
3) มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้า
บริ ษั ท ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ลู ก ค้ า โดยเน้ น หลั ก การบริ ก ารลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์
(Customer Relation Management : CRM) ด้วยการศึกษาความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน คือ
คุณภาพ ราคา และการส่งมอบ (Quality, Cost, Delivery) เพื่อบริหารจัดการให้สอดคล้องและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน โดยมีการกาหนดระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งนามาวิเคราะห์และกาหนดแผนการปรับปรุงร่วมกัน เพื่อสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังได้กาหนดแผนการออกเยี่ยมพบลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และ
นาข้อเสนอแนะของลูกค้ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งพนักงานไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้พนักงานเข้าใจความต้องการและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งการร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อไป
4) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงต่อเวลา
การจัด ส่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้ ต รงตามเวลาที่ ลูกค้ า ต้อ งการเป็น ปั จ จัย ที่ สาคั ญไม่ น้ อยไปกว่ า คุณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่ง บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะนาระบบ Toyota
Production System (TPS) ซึ่งเป็นระบบที่คิดค้นโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น มาใช้ในกระบวนการ
ผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในโครงการต่างๆที่จะเป็น
การยกระดับมาตรฐานการบริการโดยเฉพาะ เพื่อลดข้อผิดพลาดด้านการจัดส่งและ เพิ่มการจัดส่งตรง
เวลา อาทิ การเพิ่มจุดตรวจสอบด้านคุณภาพก่อนส่งงาน เพื่อป้องกันปัญหาหลุดรอดไปที่ลูกค้า รวมถึง
การนาเอา WMS (Warehouse Management System) และระบบ Barcode ซึ่งได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี
2557
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5) มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ
การที่บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ
เช่น ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น การทาสัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และยังมีผู้ผลิต
ชิ้ น ส่ ว นประกอบรายย่ อ ยทั้ ง ในและต่ า งประเทศที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ท าให้ สามารถผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นที่ มี
คุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้บริษัทได้รับการยอมรับในด้าน
มาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากลูกค้าตลอดมา
6) กลยุทธ์ด้านการกาหนดราคา
ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ทาให้บริษัทต้องทาการควบคุมต้นทุนการ
ผลิตให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ บริษัทกาหนดให้มีการลดต้นทุนทั้งจากกิจกรรมภายใน โดยการจัดกิจกรรม Kaizen กับทุกส่วนงาน
อย่างต่อเนื่องทุกปี และ การลดต้นทุนจากการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนให้มีความสามารถที่จะดาเนินการด้วย
ต้น ทุ น ต่า เพื่ อให้ ได้ร าคาที่เ หมาะสมและสามารถแข่ง ขั น ได้ จะช่ว ยให้บ ริ ษั ท สามารถก าหนดราคา
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้
7) กลยุทธ์การพัฒนาชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Parts)
บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้มากขึ้น เพื่อที่จะลดการสั่งซื้อวัตถุดิบนาเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้ต้นทุนต่าลง และบริษัทมีความยืดหยุ่นในการใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขัน
และการวางแผนผลิตชิ้นส่วนรุ่นใหม่ๆ ในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
อีกประการหนึ่งการได้ศึกษาข้อมูลของคู่แข่งและทาการวิเคราะห์การเปรียบเทียบราคา จะช่วยเพิ่มการ
พัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันได้
2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ในปี 2560 บริษัทมียอดขายรวมทั้งสิ้นจานวน 2,905 ล้านบาท โดยเมื่อแบ่งสัดส่วนยอดขายแยกตามยี่ห้อ
ของลูกค้า (รวมยอดขายให้แก่ศูนย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย) จะสามารถ
แบ่งได้ตามแผนภูมิวงกลมดังนี้
Other, 15%

20%

1%
2%
2%
5%

19%

7%
7%
13%

9%
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดังนี้
1. ผู้ผลิต
กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ปรับประมาณการการผลิตรถยนต์ปี 2560 ใหม่อยู่ที่ 1.93 ล้านคัน จากเดิม
คาดไว้ที่ 2 ล้านคัน เนื่องจากคาดว่าการผลิตเพื่อส่งออกปีนี้จะลดลงอยู่ที่ 1.1 ล้านคัน จากเดิมคาดไว้ที่ 1.2 ล้านคัน และ
ลดลงจากปีก่อนที่ผลิตได้ 1.16 ล้านคันทั้งนี้ การพิจารณาปรับประมาณการผลิตรวมที่ลดลงเป็นไปตามภาวะการส่งออก
รถยนต์สาเร็จรูปชะลอตัว เห็นได้จากการส่งออกรถยนต์สาเร็จรูป 7 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ค.2560) ลดลงจากช่วง
เดียวกันปีก่อน 9.73% มาอยู่ที่ 626,421 คัน ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย ตลาด
แอฟริกา และตลาดอเมริกาเหนือ
ขณะที่ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้น นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น ราคาสินค้า
เกษตรปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งการส่งออกที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง ทางส.อ.ท.จึงมั่นใจว่ายอดผลิตเพื่อจาหน่ายในปร ะเทศปี
2560 จะสามารถผลิตได้ 830,000 คัน จากก่อนหน้านี้ปรับลดประมาณการลงไปอยู่ที่ประมาณ 800,000 คัน
แม้ว่าประมาณการการผลิตรถยนต์ภาพรวมในปี 2560 มีแนวโน้มที่จะลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากยอดส่งออกที่ลดลง
แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ส่อเค้าไปในทางที่ดีขึ้น ทางบริษัทยังคงตั้งเป้าที่จะเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยยัง
มุ่งเน้นที่จะขยายตลาดสาหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และต่อยอดธุรกิจ
เพิ่มจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ทางบริษัทกาลังพัฒนา เช่น ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door) และ ชุดเปิดประตู
หลังไฟฟ้า (Power Lift Gate) โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยังคงเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนาต่างๆ ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า
ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จากัด , บริษัท นิสสันมอเตอร์ ไทยแลนด์ จากัด, บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ไทยแลนด์ จากัด และ
บริษัทฟอร์ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จากัด เป็นต้น ซึ่งลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าของบริษัทมาเป็นเวลานาน และมีนโยบายใน
การใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต ทั้งสาหรับรถยนต์นั่งในกลุ่มอีโคคาร์ รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ และรถเพื่อการ
พาณิชย์ โดยในปีนี้ยังมีแผนที่จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆ อีกหลายรุ่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ทาให้มีโอกาสในการขยายสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น
นอกจากนั้น โอกาสขยายตลาดจากกลุ่มผู้ผลิตจากค่ายยุโรปยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก หลายค่ายอาทิ โฟล์คสวา
เกน และ บีเอมดับบลิว ได้กาหนดนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนในการจัดหาชิ้นส่วนจากภูมิภาคเอเชียและจากประเทศไทย
ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพในการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์สูงในภูมิภาคนี้ โดยบริษัทโฟล์คสวาเกนได้มี
การโยกย้ายสานักงานทีมงานจัดซื้อสาหรับภูมิภาคอาเซียนจากประเทศมาเลเซียมาที่ประเทศไทยเพื่อให้มีการผลักดัน
อย่างจริงจัง จึงทาให้บริษัทมีโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นด้วย
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ผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2556 – 2560) มีดังนี้
บริษัทผู้ผลิตรถยนต์
รุ่นรถยนต์
- Vios, Corolla, Altis, Camry, Hilux Revo, Yaris, Fortuner
- City, Jazz, Civic, Accord, CR-V, Brio, Amaze
- Jazz Hybrid, Mobilio, HR-V, BR-V
- Space Wagon, Lancer Cedia, G-Wagon, Triton, Fuso, Pajaro sport,
Lancer EX, Mirage, Atttrage
- D-Max, MU-X, Truck N*Series (VL01) & F*Series (VD00)

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

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

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

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

- Corolado, TrailBlazer, Captiva

- Swift, Ciaz, Celerio

- Xenon

- 14 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเล็กน้อย ในปี 2560 โดยล่าสุด ส.อ.ท. ได้ปรับเพิ่มประมาณการ
การผลิตรถจักรยานยนต์ปี 2560 เป็น 2.2 ล้านคัน จากเป้าหมายเดิมคาดไว้ที่ 2.15 ล้านคัน เนื่องจากประมาณการการ
ผลิตเพื่อจาหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 50,000 คัน อยู่ที่ 1.85 ล้านคัน ขณะที่ยอดการผลิต
รถจักรยานยนต์เพื่อส่งออกยังคงไว้ที่ 300,000 คัน กลุ่มลูกค้าของบริษัทสาหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์
ได้แก่ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศอยู่ถึง ร้อยละ 80, บริษัท ไทยยามาฮ่า
มอเตอร์ จากัด ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศที่ร้อยละ 13, บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จากัด และบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์
เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จากัด ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 2
บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ คื อ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ ง จากัด คิดเป็นร้อยละ 9 ของยอดขายรวม
เนื่ องจากเป็ นผู้ ผลิ ตรายใหญ่ ในประเทศไทย ซึ่ งในปี ที่ ผ่า นมาและปี 2561 บริ ษั ทไทยฮอนด้า ตั้ง เป้ า ที่จ ะเปิด ตั ว
จักรยานยนต์รุ่นใหม่อีกเกินกว่า 10 รุ่น เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้ทางบริษัทมีโอกาส
ทางการขายมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่ม
มากขึ้น โดยในปีนี้ ทางบริษัทได้มีโอกาสเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับ มอเตอร์ไซด์ ดูคาติ (Ducati) จากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็น
โปรเจค Localize โดยทางดูคาติต้องการที่จะเพิ่มสัดส่ว นชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศไทย (Local Content) เพื่อสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี จึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจสาหรับกลุ่มสายมอเตอร์ไซด์
ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2556 - 2560) มีดังนี้
บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
รุ่นรถจักรยานยนต์
- Wave, Dream, Sonic, CB650F, CBR150, CBR300, CBR500
MSX, Scoopy i, Zoomer X, PCX 150
- GD110 HU, Sky Drive, Shokun, Shooter, Smash, Burgman,
- 97L00 (Marine)
- Spark Nano, Fino, Fiore, Tricity, M-Slaz (150CC), Aerox,
Grand Filano
- 6EE (Marine), 6EG (Marine), Golf Car
- KLX 250, KSR, Ninja 650, ER125, ER250, Z800, Z125,
Versys
- Gorila RK-125, Cruiser RK-125, Classic RK-110,
MonkeyRK-125, Mini Classic, Infinity
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2.

ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
กลุ่มลูกค้าศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นลูกค้าต่อเนื่องจากกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เนื่องจากเป็นส่วนของการบริการอะไหล่และซ่อมบารุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย การขยายตัวของ
ลูกค้ากลุ่มนี้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริษัทมีทีมการตลาดที่มีประสบการณ์ในการขายโดยตรงและมีการบริการหลังการขายเป็นของตนเอง โดยเจ้าหน้าที่
การตลาดของบริ ษัท จะทาการหารายชื่อ และกลุ่ม ลูก ค้า เป้ าหมาย ซึ่ง มีทั้ งกลุ่ม เป้ าหมายที่ เป็ นบริษั ทในเครื อและ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ จากนั้นจะส่งทีมการตลาดซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรมในเรื่องผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีเข้าไป
ติดต่อ โดยบริษัทได้เน้นถึงความสาคัญของบริการหลังการขาย เจ้าหน้าที่การตลาดจะเข้าเยี่ยมเยียนและพบปะกับลูกค้า
อย่างสม่าเสมอเพื่อรับทราบปัญหาและนาไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงสุดตามที่ลูกค้าคาดหวัง
2.2.3 การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริษัทมีช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดังนี้
 การจัดจาหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM (Original
Equipment Manufacturer) ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตาม
แบบ (Specification) ที่ผู้ผลิตกาหนดไว้ในแต่ละรุ่น และทาสัญญากับผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิต
แต่ละรุ่น ซึ่งมีระยะเวลาการผลิตประมาณ 4 - 8 ปี สาหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี สาหรับรถจักรยานยนต์
 การจัดจาหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือชิน้ ส่วน (Components) ของ
สายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM ให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
และ รถจักรยานยนต์ (Second Tier) เพื่อผลิตเพิ่มเติมก่อนส่งให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ต่อไป โดยเป็นการผลิตตามคาสั่งซื้อของผู้ผลิตชิ้นส่วนนั้นๆ
 การจัดจาหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ให้แก่ศูนย์อะไหล่ของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ในลักษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ช่องทางเดียวกัน
กับการจัดจาหน่ายในลักษณะ OEM เนื่องจากเป็นการจาหน่ายให้แก่ศูนย์บริการของผู้ผลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์แต่ละราย ทั้งนี้จะเป็นการจัดจาหน่ายตามใบคาสั่งซื้อเป็นครั้งๆ ไป
ในปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากับร้อยละ 95 ต่อร้อยละ 5
โดย มีการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย จีน อินเดีย เวียดนาม ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย บราซิล
เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ฮังการี ปากีสถาน และ อียิปต์
ทั้งนี้ ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการ
คัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดย
จะเปิดให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยการนาเสนอแบบและราคาของ
ชิ้นส่วนสาหรับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เป็นรุ่นๆ ไป

- 16 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

2.2.4 ยอดการผลิตปี 2560 และแนวโน้มการผลิตปี 2561
ปี 2560
ในปี 2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ตั้งเป้าหมายการผลิตรถยนต์ที่ 2 ล้านคัน
อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านมา 7 เดือน ส.อ.ท. จาต้องปรับเป้าผลิตลดลงเหลือเพียง 1.93 ล้านคัน โดย
ปรับลดลงจากยอดประมาณการการผลิตเพื่อส่งออก จาก 1.2 ล้านคัน เหลือเพียง 1.1 ล้านคัน จากยอด
ส่งออกที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักยังคงซบเซา ประกอบกับตลาดตะวันออก
กลางมีนโยบายลดการนาเข้ารถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซ CO2 อย่างไรก็ตาม
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลาดับ โดยภาพรวมยอดขายในประเทศ 7 เดือน สูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 10 จึงคาดการว่าจะสามารถขยายตัวได้ถึง 830,000 แสนคันในปีนี้
ปี 2561
อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยในปี 2561-2562 คาดว่าจะมีทิศทางดีขึ้น ซึ่งเป็นอานิสงส์จาก การจาหน่าย
รถยนต์ที่คาดว่าจะกลับมาเติบโตทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ตั้งแต่ปี 2561 โดยคาดว่าจะ
เติบโต ในอัตราร้อยละ 4-6 หรือมีปริมาณการ ผลิตอยู่ที่ 1.98-2.02 ล้านคัน และในปี 2562 ขยายตัวร้อย
ละ 3-5% มียอดผลิตที่ 2.06-2.10 ล้านคัน (ข้อมูลจากการวิจัยของธนาคารกรุงศรี สิงหาคม 2560)
ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวมาจากปัจจัยหนุนด้านเศรษฐกิจในประเทศที่คาดว่าฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลาดับซึ่งจะ
มีผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและกาลังซื้อภาคครัวเรือนปรับดีขึ้น นอกจากนั้น รถยนต์ในโครงการรถคัน
แรก ซึ่งมีอายุครบ 5 ปี หรือทยอยพ้นกาหนดห้ามซื้อขายตามเงื่อนไขของ โครงการฯ ตั้งแต่ปลายปี 2559
เป็นต้นมา ดังจะเห็นได้จากยอดขายในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นในปี 2560 และ ค่ายรถหลายค่าย ทยอย
เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นตลาดรถยนต์ในประเทศได้อีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา
มีรถยนต์โมเดลใหม่เปิดตัว ในตลาดในระยะ 1-3 ปีข้างหน้าไม่ต่ากว่า 20 รุ่น อาทิ Toyota (รุ่น C-HR,
Camry, Vios) Honda (รุ่น CRV, Accord, Civic, City) Nissan (รุ่น Note, Kick และ ปิคอัพดัดแปลง)
และ MG (GS Crossover) เป็นต้น ในส่วนของตลาดส่งออกที่อาจจะหดตัวร้อยละ 6-8 ในปี 2560 มี
แนวโน้มที่จะกลับมาเติบโตได้ในปี 2561 เนื่องจากการส่งออกรถอีโคคาร์เฟส 2 ตามเงื่อนไขขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI รวมทั้งมีโอกาสส่งออกไปยังตลาดออสเตรเลียเพิ่มขึน้ หลังฐานการผลิตรถยนต์
ในประเทศออสเตรเลียทยอยปิดตัว
ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ในปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์ใช้นโยบายจัดซื้อแบบ Global Sourcing ซึ่งจะเปรียบเทียบราคาชิ้นส่วนวัตถุดิบจาก
ผู้ผลิตในแหล่งต่างๆ ทั่วโลก แม้ว่าจะทาให้มีโอกาสที่จะขายสินค้าได้มากขึ้น แต่ก็มีโอกาสที่จะถูกคู่แข่งแย่งชิง
ลูกค้าได้ในเวลาเดียวกัน ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตรถยนต์หลายค่าย ดาเนินนโยบายการเปรียบเทียบราคา
เป็นกิจกรรมหลัก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย จีนและอินเดีย โดยนอกจากจะเทียบ
ราคาชิ้นส่วนกับรถรุ่นใหม่ที่กาลังพัฒนา ยังขยายผลมายังรถยนต์รุ่นที่ผลิตอยู่ปัจจุบัน เพื่อทาให้ภาพรวมต้นทุน
ต่าลงโดยเร็วที่สุด ซึ่งทาให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน เข้าสู่ภาวะการแข่งขันด้ านราคาที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีความ
แตกต่างด้านราคาค่อนข้างสูง และ หลากหลายปัจจัยจากคู่แข่งแต่ละประเทศ ผู้ผลิตชิ้นส่วน จึงต้องหาแนวทาง
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ในการพัฒนาต้นทุนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบให้ลดลงอย่างรวดเร็วตามแนวโน้มของผู้ผลิตรถยนต์ รวมถึง
การปรับปรุงคุณภาพ ราคาและความสามารถในการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทด้วย
ศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นทางออกหนึ่ง ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะการได้ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตรถยนต์ในระยะเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะ
ทาให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนสามารถนาเสนอแนวทางการลดต้นทุนไปพร้อมๆกับการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ๆ รวมถึงการ
เลือกใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศในการนาเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าในราคาที่ดีกว่า นอกจากนั้น ยังสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ ในการนาเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่ น ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนจากระบบ
กาลังเป็นระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
อย่างไรก็ตาม ในภาวะการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง ความสามารถในการจัดส่งและการดูแลคุณภาพยังคงเป็น
สิ่งที่ผู้ผลิตรถยนต์ให้ความสาคัญ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ฐานการผลิตแห่งเดียวสาหรับส่ งชิ้นส่วนให้กับประเทศ
ต่างๆ จะต้องควบคุมให้มีปริมาณสินค้าคงคลังอย่างเพียงพอ การบริหารการจัดส่งเพื่อรองรับการผลิตแบบ Justin-time การปรับปรุงความสามารถในด้านภาษา ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคในการติดต่องานข้ามประเทศ และต้อง
คานึงถึงกรณีมีแก้ไขปรับปรุงด้านคุณภาพ จะไม่สามารถทาได้รวดเร็วเท่ากับการจัดซือ้ ภายในประเทศ ดังนั้น แม้
ราคาของหลายประเทศจะต่ากว่าของประเทศไทย แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยดังกล่าวร่วมกัน พบว่า สินค้าที่ผลิตจาก
ประเทศไทยมีราคาสูงกว่าอินเดียและจีน แต่ราคาและคุณภาพยังเป็นรองญี่ปุ่น ส่วนการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ใน
จุดศูนย์กลางของอาเซียนถือเป็นข้อได้เปรียบ โดยผู้ผลิตรถยนต์สามารถใช้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าภายใน
ภูมิภาคได้ จึงเห็นว่า สาหรับในกลุ่มประเทศอาเซียน อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
และมีโอกาสขยายตลาดมากพอสมควร
เปรียบเทียบคู่แข่งในภาพรวม
จากภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านราคา บริษัทจะมุ่งการลดต้นทุน
และหาทางปรับปรุงราคา ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาสิทธิประโยชน์
ทางภาษี เพื่อช่วยลดต้นทุนสาหรับชิ้นส่วนที่ยังคงต้องนาเข้าจากต่างประเทศอยู่
เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและแข่งขันราคา บริษัทได้นาเอาความชานาญด้านวิศวกรในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
มีมาหลายปี เข้ามาใช้ในการนาเสนอและมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนารถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆกับลูกค้า สาหรับรถ
รุ่นใหม่ ที่กาลังจะเปิดตัวในอีก 3-4 ปีข้างหน้า โดยปัจจุบันมีลูกค้าหลายราย เริ่มก่อตั้ง R&D center ที่มีบทบาท
มากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งทาให้บริษัทสามารถที่จะผลักดันนโยบายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายชนิดร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง ยังคงทาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบรับความต้องการที่เปลี่ยนไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งหันมาเน้นการลดมลพิษ (Green
Environment) ตัวอย่างเช่น ใช้ระบบเบรคไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสาหรับชุดควบคุมรางกระจกรถยนต์ ซึ่ง
โครงการเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลดต้นทุนการผลิต
ดังนั้น หากพิจารณาในหลายๆปัจจัย บริษัทยังมีข้อได้เปรียบคู่แข่งหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความชานาญ
(Know-how) จากผู้ร่วมทุนและทีมวิศวกรที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง มีเครื่องจักรทันสมัย และศูนย์ทดสอบ
ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- 18 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา
ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก ใน ปี 2559 ไทยมีปริมาณการ
ผลิตรถยนต์ทุกประเภทมากเป็นอันดับ 12 ของโลก อันดับ 5 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของอาเซียน ขณะที่ขนาด
ตลาดรถยนต์ทุก ประเภทในไทย (พิจารณาจากยอดจาหน่าย) เป็นอันดับ 19 ของโลก อันดับ 6 ของเอเชีย และ
อันดับ 2 ของอาเซียน โดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งการผลิต ราว 70% ของกาลังการผลิตรถยนต์ทุกประเภท
ในไทยที่มีประมาณ 3.8 ล้านคันในปี 2559 ทั้งนีก้ ารผลิตรถยนต์นั่งและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทยมีสัดส่วน
ใกล้เคียงกันในปัจจุบัน
ผลกระทบจากโครงการรถคันแรกที่ดึงอุปสงค์ (Demand) ในอนาคต หรือความต้องการซื้อรถยนต์ในระยะ 3-4 ปี
ล่วงหน้ามารวมไว้ภายในช่วงระยะเวลาโครงการฯ ทาให้ยอดจาหน่ายรถยนต์ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.7-0.8
ล้านคันต่อปี และตลาดรถยนต์ภายในประเทศมีภาวะการแข่งขันรุนแรง จะเห็นได้จากส่วนแบ่งการตลาดของค่าย
รถยนต์ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก อาทิ โตโยต้ า มีส่ว นแบ่ง ทางการตลาดในประเทศลดลงอย่างมีนัยยะ
ในขณะที่ค่ายรถยนต์อื่นๆ ได้แก่ อีซูซุ ฮอนด้า มิตซู บิชิ มาสด้าและฟอร์ด มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากการ
เปิดตัวโมเดลใหม่ๆ เข้ามาแข่งขัน
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต (ทั้งในและต่างประเทศ)
ในปี 2560 - 2562 ที่คาดว่าน่าจะเป็นปีที่ตลาดรถยนต์ในประเทศจะฟื้นตัวขึ้นตามลาดับ อย่างไรก็ตามจะนามา
ซึ่งภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่าย
กาหนดนโยบายโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตเป็นหลัก รวมไปถึงการเปรียบเทียบราคาและนาเข้าชิ้นส่วนจาก
กลุ่มประเทศ AEC จีนและอินเดีย มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่มีกาแพงภาษี ซึ่งมีผลกระทบกับผู้ผลิตชิ้นส่วน
ในประเทศไทยที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง
การจับมือกันของค่ายญี่ปุ่นหลายค่ายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้การแข่งขันในระดับ Global มีความเข้มข้นขึ้นในทุก
ด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนารถรุ่นต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดยในปีที่ผ่านมานิสสันได้ซื้อหุ้นของมิตซูบิชิมอเตอร์
มีแนวโน้มว่า ทั้งสองค่ายจะทาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน สาหรับรถปิคอัพรุ่ นต่อไป โดยจะเป็นการ
เพิ่มความแข็งแกร่งของ supply chain network และรวมถึงการร่วมมือกันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ในขณะ
ที่ มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่นบรรลุข้อตกลงร่วมกับอีซูซุ มอเตอร์สในการพัฒนารถปิคอัพเจนเนอเรชั่นต่อไป
ร่วมกัน ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายจะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของอีซูซู และช่วยรักษา
ความแข็งแกร่งในการตลาดของมาสด้า
ในด้านการส่งออก ปี2561-2562 คาดว่าการส่งออกจะกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 ต่อปีหรือคิดเป็น1.131.16 และ 1.18-1.20 ล้านคันตามลาดับ ซึ่งจะเป็นผลจากโครงการส่งเสริมการผลิต Eco-car ที่ทยอยครบกาหนด
มีผลให้บริษัทรถยนต์ในไทยที่ขอส่งเสริมการลงทุนต้องเร่งผลิต Eco-car ให้ครบตามเงื่อนไขของ BOI ที่ 1 แสน
คัน ทา ให้บริษัทรถยนต์จาเป็นต้องขยายการส่งออก โดยค่ายรถที่คาดว่าจะต้องเร่งส่ง ออกตามเงื่อนไขดังกล่าว
อาทิ มิตซูบิชิ ซูซูกิ โตโยต้า และ มาสด้า นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีโอกาสขยายการส่งออกรถยนต์ไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ AEC และ โอกาสในการส่งออกตลาด
ออสเตรเลีย เนื่องจาก Toyota มีแผนจะลดกาลังการผลิตรถยนต์ของฐานการผลิตในออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2560
และ คาดว่าจะปิดฐานการผลิตในออสเตรเลียทั้งหมดในปี 2562
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ในส่วนของนโยบายภาครัฐ ซึ่งได้มีการวางแผนทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สาหรับการผลักดันอุตสาหกรรม
รถยนต์ EV (Electric Vehicles) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์
ไทยโดยรวม ซึ่งจะมีผลให้บริษัทรถยนต์ในประเทศไทยต้องเริ่มวางแผนปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตรถยนต์อีก
ครั้ง โดยมีแนวโน้มที่ผู้ผลิตจะลงทุนพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ ประเทศ
ไทยซึ่งถือได้ว่า เป็นฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนสาคัญแห่งหนึ่งของโลก และมีห่วงโซ่การผลิตที่ครอบคลุม
การผลิตชิ้นส่วนที่หลากหลาย ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศจึงต้องเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะต่อยอดและยกระดับไปสู่เทคโนโลยีรถยนต์
ไฟฟ้า EV ในอนาคต
ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม
รถยนต์
ยอดส่งออก
อัตรา
การเติบโตของ
(คัน)
ยอดผลิต (%)

ยอดผลิต
(คัน)

ยอดขายใน
ประเทศ
(คัน)

1,204,895

1,807,325

1,639,090

939,980

(2)

2559 1,944,417
768,788 1,188,515
2 1,820,358
2560* 1,477,744
629,004
848,740
(32) 1,552,667
* ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)
ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

1,738,231
1,283,550

924,917
269,115

1
(17)

ปี
2558

ยอดผลิต
(คัน)

1,913,002

ยอดขายใน
ประเทศ
(คัน)

รถจักรยานยนต์

799,632

2
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อัตรา
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ก) การจัดให้ได้มาซื่งผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่าย
การผลิต (จานวนโรงงาน และกาลังการผลิตรวม)
บริษัทมีกาลังการผลิตและอัตราการใช้กาลังการผลิตในช่วงปี 2558 - 2560 ดังตารางต่อไปนี้
2558
2559
สายควบคุมรถยนต์
กาลังการผลิต (เส้น)
54,226,400
54,226,400
การผลิตจริง (เส้น)
28,698,082
26,602,771
อัตราการใช้กาลังการผลิต (ร้อยละ)
53%
49%
สายควบคุมรถจักรยานยนต์
กาลังการผลิต (เส้น)
26,227,632
26,227,632
การผลิตจริง (เส้น)
7,854,746
7,479,386
อัตราการใช้กาลังการผลิต (ร้อยละ)
30%
29%
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
กาลังการผลิตรวม (ชุด)
3,921,600
3,921,600
การผลิตจริง - แบบใช้สายควบคุม (ชุด)
860,749
1,327,779
อัตราการใช้กาลังการผลิต (ร้อยละ)
22%
34%
ยอดรวมทุกผลิตภัณฑ์
กาลังการผลิตรวม (ชุด)
84,375,632
84,375,632
การผลิตจริง - แบบใช้สายควบคุม (ชุด)
37,413,577
35,409,936
อัตราการใช้กาลังการผลิต (ร้อยละ)
44%
42%
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2560
51,056,232
31,163,716
61%
22,342,632
8,177,777
37%
4,674,876
1,361,048
29%
78,073,740
40,702,541
52%
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ขั้นตอนการผลิต
ขั้นขั้นตอนการผลิ
ตอนการผลิตตสายนอก
สายนอก

ขั้นขั้นตอนการผลิ
ตอนการผลิตตสายใน
สายใน

รีดลวดกลมให้แบน

ลวดสาเร็จรูป

ม้วนเป็นท่อ

ตัดตัตาม
ขนาดที
ดตามขนาดที
่ ่
ต้องการ

นาท่อที่ได้มาหุ้ม
พลาสติกอีกชั้น

ปอกฉนวนกรณีทลี่ วดนั้น
หุ้มพลาสติก

ตัดตัตาม
ดตามขนาดที
ขนาดที
่ ่
ต้องการ

ขึ้นรูปปลายสายใน
ใส่หัวยึด

ประกอบ
ประกอบ
กรณ์ ตัตัววยึยึดด ตาม
ตาม
ติติดดอุอุปปกรณ์
ษณะประเภทของ
คุคุณณลัลักกษณะประเภทของ
สายควบคุมม
สายควบคุ
ตรวจสอบ
บรรจุ
บรรจุเเพืพื่อ่อเตรี
เตรียยมจั
มจัดดส่ส่งง

ขั้นตอนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีขั้นตอนการผลิตที่เหมือนกันทุกประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5
ขั้นตอน หลัก ดังนี้
1. ขั้นตอนการผลิตสายนอก
เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบ โดยนาลวดกลมที่มีคุณภาพและขนาดตามความต้องการ
ของลูกค้ามารีดให้แบน จากนั้นจึงนาลวดซึ่ งได้ผ่านการรีดแบนแล้วมาเข้าเครื่องม้วน
เป็น ท่อ แล้ว จึง นาท่อ ที่ได้ม าหุ้ มพลาสติ กอีก ชั้น หนึ่ ง ก่อ นที่ จะตัด ให้ ได้ ขนาดตาม
ต้องการ
2. ขั้นตอนการผลิตสายใน
เริ่มจากการนาลวดสาเร็จรูปมาตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ ปอกฉนวนที่ปลาย (กรณีที่
ลวดนั้นหุ้ม พลาสติก ) ใช้แรงกดทาให้ลวดนั้นบานออก และใส่หั วยึด เพื่ อรอนาไป
ประกอบกับสายนอก
3. ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน
นาเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ้นรูปพลาสติกตามแบบที่ต้องการเพื่อนาไปเป็น
พลาสติกสาเร็จรูป
ส่วนประกอบสาหรับสายควบคุมรถยนต์ต่อไป
4. ขั้นตอนการประกอบ
นาสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบอื่น ๆ ตาม
คุณลักษณะของสายควบคุมรถยนต์ประเภทที่ต้องการ
5. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ
บริษัทจะทาการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานก่อนที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ลง
กล่องเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป
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ขั้นตอนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ขั้นตอนการผลิตชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
นาโครงมาใส่ชุดอุปกรณ์

ใส่ส่วนประกอบ
(สายเคเบิล ลูกล้อ มอเตอร์)
ใส่น๊อตและตัวยึด

ตรวจสอบ

การผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนหลักดังนี้
1. ขั้ น ตอนการประกอบโครงชุ ด รางเลื่ อ น เริ่ ม จากการน าโครงเหล็ ก ที่ จั ด ซื้ อ มา
ประกอบเข้าชุดตามแบบที่ต้องการ
2. ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนหลัก เป็นการติด ตั้งมอเตอร์ ลูกล้อ และสายเคเบิล
(แบบสายควบคุม) ทาจาระบี เป็นต้น
3. ขั้นตอนการประกอบเก็บรายละเอียด เก็บรายละเอียดต่างๆ และใส่ตัวน๊อต หรือ
ตัวยึด
4. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน
ก่อนที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ลงกล่องเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป

บรรจุเพื่อเตรียมจัดส่ง

การจัดหาวัตถุดิบ
ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นั้น บริษัทมีการ
จัดหาวั ตถุดิบและชิ้นส่ วนประกอบจากทั้งคู่ ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ
(Component Parts) ที่บริษัทสั่งซื้อนั้นเป็นชิ้นส่วนที่บริษัทยังไม่สามารถหาผู้ผลิตในประเทศได้ หรือไม่คุ้มทุนที่จะ
ผลิต
ในปี 2560 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบเพื่อนามาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,689.81 ล้าน
บาท ทั้งนี้เป็นการจัดซื้อในประเทศไทยประมาณร้อยละ 72.94 และเป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศประมาณร้อย
ละ 27.06 โดยวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบหลักที่บริษัทซื้อมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบและชิ้นส่วน
ประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์ เป็นต้น
สาหรับคู่ค้าของบริษัทนั้นมีจานวน 138 รายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้ากับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า 1
ราย ที่มียอดสั่งซื้อรวมจากบริษัทในปี 2560 มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดการสั่งซื้อรวมของบริษัท ได้แก่
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.58 ทั้งนี้วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบหลักที่ซื้อจากไฮเล็กซ์
คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบประเภทยาง ส่วนประกอบสาเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพื่อ
นามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดย
สาเหตุที่บริษัทต้องจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น นั้น เนื่องจากชิ้นส่วนประกอบ
ดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเองหรือไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดังนั้นการซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทที่มีนโยบายในการสนับสนุนด้านวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่มีคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้
ให้กับบริษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อยู่แล้วจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ทาสัญญาที่
กาหนดให้บริษัทจะต้องจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เพียงผู้เดียวแต่อย่างใด
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สาหรับสัดส่วนการสั่งซื้อนั้น บริษัทมีการสั่งซื้อจากคู่ค้าหลายราย แต่ไม่ได้พึ่งพาการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้ นส่วน
ประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นสาคัญ และเนื่องจากบริษัทมีคู่ค้าหลายรายทาให้หากเกิดปัญหาในการ
จัดหาจากคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง บริษัทจะยังสามารถจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทดแทนที่มีคุณภาพใน
ระดับเดียวกันจากคู่ค้ารายอื่นได้
ข) การกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้
บริ ษั ท มี ก ารจั ด ท าพื้ น ที่ เ พื่ อ จั ด เก็ บ สิ่ ง ปฏิ กู ลหรื อ วั สดุ ที่ ไม่ ใ ช้ แ ล้ ว จากการผลิ ต ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การก าจั ด กาก
อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บทาเป็นสัดส่วนโดยแยกตามประเภทของสิ่งปฏิกูล ซึ่งทุกคนในบริษัทมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น คัดแยก การนามาทิ้งอย่างเป็นระบบ เป็นต้น
ฝ่าย HRM ดูแลควบคุมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้เพื่อนาไปกาจัดให้สอดคล้องตามที่กฏหมายกาหนด ได้แก่
1. สิ่งปฏิกูลประเภท: เศษกระดาษ, เศษพลาสติก, เศษเหล็ก, เศษไม้, ถุงพลาสติก, เศษสแตนเลส, เศษ
อลูมิเนียม, เศษสังกะสี
 ผู้ขนส่ง/จัดการโดย: บริษัท อีสเทิร์น รีคัพเวอรี่ จากัด
 วิธีการกาจัด: คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
2. สิ่งปฏิกูลประเภท: หลอดไฟ, ภาชนะปนเปื้อน, ผงคาร์บอน, เศษผ้าถุงมือปนเปื้อน, น้ามันใช้แล้ว, เศษสังกะสี
ปนเปื้อน
 ผู้ขนส่ง/จัดการโดย : บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
 วิธีการกาจัด : ปรับเสถียรและฝังกลบแบบปลอดภัย,ทาเชื้อเพลิงผสม
ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฏหมายและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสารกากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้
แล้วจากโรงงาน โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 ประกาศการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย ที่ 79/2554 เรื่ อ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การกาก
อุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม
โดยได้นาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมโรงงานและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสาหรับผู้ก่อกาเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.3)
2. แบบค าขออนุ ญ าตน าสิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว ออกนอกบริ เ วณโรงงาน (สก.2) ต่ อ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
3. การแจ้งข้อมูลปริมาณขยะ ของเสีย หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์
4. เอกสารกากับการขนส่งของเสียอันตราย (ใบกากับการขนส่งของเสียอันตราย)
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5. แบบฟอร์ ม รายงานการจั ด การกากอุ ต สาหกรรม มู ล ฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล ของผู้ ป ระกอบกิ จ การในนิ ค ม
อุตสาหกรรม
โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัท ดาเนินการด้านเอกสารอย่างสอดคล้องเป็นไปตามที่กฏหมายและประกาศ
กระทรวง อีกทั้งบริษัทยังให้ความสาคัญกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมจริงจัง
อย่างต่อเนื่อง บนหลักการของระบบ ISO14001 จึงทาให้ไม่มีข้อพิพาทหรือถูกร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสีย่ งต่อการดาเนินธุรกิจ
3.1 ความเสี่ยงจากการพึง่ พาผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทมีการทาสัญญารับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อ
และ “HI-LEX” และสัญญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation)
เป็นลายลักษณ์อักษร
ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจาหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิต
เอง บริษัทจะสั่งซื้อวัต ถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อย่างไรก็ดีไม่มีสัญญา
ควบคุมในการจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด
สาหรับความเสี่ยงด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบนั้น บริษัทสามารถจัดซื้อจากผู้ผลิตอื่นแทนการ
สั่งซื้อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ แต่อาจมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ต่างจากเดิม ในปัจจุบันบริษัทได้สรรหา
แหล่งจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษี
นาเข้าลงได้
ส่วนความเสี่ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั้น บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จะต่อสัญญาให้อย่างแน่นอน
เนื่องจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้ให้คารับรองเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่า หากสัญญาปัจจุบันหมดอายุจะต่อ
สัญญาให้อีกคราวละ 5 ปี (ซึ่งเป็นนโยบายการต่อสัญญาที่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท)
ประกอบกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทุนและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน
มาเกือบ 40 ปี ทาให้มีความมั่นใจว่าไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและให้การสนับสนุนบริษัทอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป
ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่า
3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ
บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วน
เข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลักที่จะทาให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการ
- 25 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

แข่งขันได้คือ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการ
บริการหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สาคัญ คือ
มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการดาเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดส่งที่ตรงต่อ
เวลา และการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ผลิต
ชั้นนาที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเหล่านี้มาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้อง
ทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลา ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการทางาน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่าที่คู่แข่งขันจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้อง
ลงทุนสูงและไม่สามารถดาเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท
3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ในปี 2560 บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อยละ
58 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่บริษัทจัดซื้อทั้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี้ได้รับผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก
ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท
อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที่มีนัยสาคัญ บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์
ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่บริษัททากับลูกค้า
นั้น ได้กาหนดให้บริษัทและลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั้งคราว เช่น ทุก ๆ 6 เดือน หรือทุกๆ ครั้งที่
ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งการปรับราคาแต่ละครั้ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะ
ทาการตกลงร่วมกัน โดยบางครั้งลูกค้าจะยินยอมให้ทาการปรับราคาย้อนหลังด้วย ซึ่งการปรับราคาได้ดังกล่าว
จะช่วยทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และบริษัทได้กาหนดนโยบายให้ผู้ผลิตทาการลด
ต้นทุนเพื่อเกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที่ต่าแล้วก็จะ
สามารถควบคุมราคาขายให้มีเสถียรภาพได้แม้ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นก็ตาม
3.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ในปี 2560 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิน้ ส่วนประกอบโดยนาเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 27.06 ของ
ยอดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็น
สกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทั้งปีเทียบเท่าเงินบาทจานวนประมาณ 457 ล้านบาท ซึ่งทาให้บริษัทมีความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวสูงขึ้น
3.5 ความเสี่ยงจากการพึง่ พาลูกค้ารายใหญ่
ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้ วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 7 ราย และผู้ผลิ ต
รถจักรยานยนต์รายใหญ่ 1 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ
82 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2560 ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งลด
ปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทาง
การเงินและผลการดาเนินการของบริษัทในอนาคต
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อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์ที่ดาเนินธุรกิจมากว่า 39 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้
คุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์
เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการดาเนินงาน อีกทั้งการทาธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิต
รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิต
สายควบคุมชั้นนาของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุ่มของซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเป็นผู้ผลิตที่มีความ
น่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ครอบคลุมถึง
อุปกรณ์และชิ้นส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นั่ง ผนังประตูข้าง ฯลฯ ซึ่ง
คุณสมบัติดังกล่าวทาให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ต่าที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี้จะเปลี่ยนไป
สั่งซื้อจากคู่แข่งของบริษัท
อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเป็น
การลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย
3.6 ความเสี่ยงจากการที่บริษทั มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอานาจบริหาร
จัดการบริษทั และผลประโยชน์ของผู้ถือหุน้ รายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั และ/หรือผู้
ถือหุ้นรายอืน่ ของบริษทั
บริษัทมีผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬ างกูร กลุ่ ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒ นะเมลือ ง
(รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งสามกลุ่มมีการถือหุ้น
ในบริษัทรวมเป็นจานวน 209,678,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.71 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ
บริษัท จึงทาให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง 3 ราย มีจานวนหุ้นเพียงพอที่จะควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นกรณีการแต่งตั้งกรรมการ หรือขอมติในเรื่องอื่นใดที่จะต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกาหนดว่าต้องมีเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอานาจในการบริหารจัดการบริษัท โดยดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทถึง 6
ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน จึงมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อานาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ และ
บริหารจัดการไปในทางที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทได้
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นและรายย่อยจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่เสนอได้
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว บริษัทจึงได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมเป็น
กรรมการบริษัท จานวน 4 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน รับหน้าที่เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นในประเด็นที่อาจทาให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาใน
สรรหาบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง และกาหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น
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3.7 ความเสี่ยงจากการชดใช้ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)
ตามที่บริษัทมีหน้าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทนั้น กรณีที่เกิด
ความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนระบุให้บริษัทต้อง
ชาระค่าเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องนั้นๆ ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชาระ
ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ในจานวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคาสั่งเป็นที่สุดให้บริษัท
ชาระเงินจานวนดังกล่าว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการที่บริษัทต้องร่วม
รั บ ผิ ด กั บ ผู้ ผลิ ต รถยนต์ ห รื อ รถจั ก รยานยนต์ ห ากมี ผู้ บ ริ โ ภคได้ รั บ ความเสี ย หายอั น เกิ ด จากข้ อ บกพร่ อ งใน
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในแต่ละปีที่ผ่านมาลูกค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่
บ้าง แต่เป็นจานวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็น
เหตุการณ์ปกติของการดาเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และ
เท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการดาเนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี้บริษัท
ยังตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นก่อนการส่งให้ลูกค้าบริษัทจะทาการตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วน และทุกๆ ครึ่งปี บริษัทจะสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย เพื่อนา
ผลลัพธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทต้องชาระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้
3.8 ความเสี่ยงจากการพึง่ พาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
การดาเนินการของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
เป็นสาคัญ ซึ่งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะ
ได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน
เนื่องจากปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล หลาย
ประเทศจึงพยายามสนับสนุนให้เกิดการผลิตภายในประเทศตัวเองให้มากที่สุด ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิต
รถยนต์อันดับต้นๆ ของโลก มียอดผลิตในปี 2560 ประมาณเกือบ 2 ล้านคัน ภาครัฐมีนโยบายเพิ่มเติมในการ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคอาเซียน โดยได้ริเริ่มโครงการ Eco Car
2 ซึ่งคาดว่าโอกาสที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป
3.9 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
บริ ษั ท อาจสู ญ เสี ย ส่ ว นแบ่ ง การตลาดแก่ บ ริ ษั ท คู่ แ ข่ ง เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิด
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ขั้นตอนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพเที่ยงตรง เพื่อให้ได้คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ในการสั่งซื้อ
ชิ้นส่ วนสาหรั บรถยนต์หรื อรถจัก รยานยนต์แต่ ละรุ่นนั้ น บริษั ทผู้ผลิตรถยนต์แ ละรถจัก รยานยนต์จ ะทาการ
คัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับคาสั่งซื้อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ และรถจั ก รยานยนต์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดอายุ ก ารผลิ ตรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์รุ่นนั้นๆ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุม และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มากนัก
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ดังนั้น บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสายควบคุมสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ ซึ่งดาเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 39 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีผลงานและ
ชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานาน อีกทั้งบริษัทยัง
เดินหน้าศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ง
ทาให้เรามีโอกาสในการขยายสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้ นและได้เปรียบคู่แข่งอื่นๆ ในการผลิตสายควบคุมและชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื่อประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้น บริษัทจึงมั่นใจว่ายังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.10 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน
บริษัทได้กาหนดนโยบายนโยบายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ใน
ด้านความปลอดภัยได้ให้ความสาคัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ระบบควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการเฝ้าระวังและสัญาณเตือนภัยต่างๆ รวมถึงมีการจัดการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับด้วย
การจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ จากโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ
นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทั้งในงานและ
นอกงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้นหาจุดเสี่ยงและขจัดอันตรายก่อนการเริ่ม
งาน (Completely Check Completely Find out : CCCF) กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย
(Safety Culture) และโครงการมาตรฐานเครื่องจักรด้านความปลอดภัย (Machine Safety Activity) รวมทั้งการ
เตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินภาวะสารเคมีหกรั่วไหล เป็นต้น ตลอดจนการจัดกิจกรรม การสร้างจิตสานึกด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยนอกงาน เช่น การรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ของการดาเนิน
โครงการต่างๆ ทาให้อุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง การปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน บุ คลากรพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและด้านความ
ปลอดภัย
สาหรับการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมนั้น บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการ
ทางานและติดตามคุณภาพอากาศภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามคุณภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่
ชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหา
มลพิษ เช่น การจัดให้มีระบบบาบัดอากาศที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
พัฒนาทรัพยากรให้มีประสิทธิผลสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในการกาจัดของเสีย เช่น จัดตั้งโครงการ
3R เพื่อนาวัสดุที่เหลือใช้กลับมาหมุนเวียนหรือสร้างมูลค่าโดยการแปรสภาพ โดยมีการนาวัสดุเหลือใช้จากการ
ผลิตส่งให้ผู้มีส่วนได้เสียนาไปแปรสภาพเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้โดยนามาจัดทา
เป็นเครื่องใช้และเครื่องอานวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในบริษัท ตลอดจนการคิดค้นหาแนวทางในการ
ลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้ นนาเพื่อจัดตั้งเป็น
ศูน ย์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การพลั ง งาน การออกแบบกระบวนการผลิ ต ให้ ทั น สมั ย และมี ค วาม
ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน ลดการเกิดของเสียอีกทั้งยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้มีการ
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รณรงค์และสร้างจิตสานึกให้กับพนักงานทุกคนในการตระหนั กถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มตั้งแต่
สภาพแวดล้อมในการทางาน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5ส. และ Big cleaning Day แล้วขยายกรอบ
แนวคิดไปจนถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกระดับเป็นอย่างดี
ความเสี่ยงต่อการลงทุนต่อผู้ถือหลักทรัพย์
การซื้อหลักทรัพย์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่า นักลงทุน
จึงจาเป็นต้องศึกษาความเสี่ยงและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน
ความเสี่ยงหลักๆ ในการลงทุนถือหลักทรัพย์ มีดังนี้
ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะการณ์ต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ และสภาวะ
ดังกล่าวมีผลทาให้ราคาหลักทรัพย์มีการผันผวนหรือเปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์ทางสังคมหรือการเมือง การ
จลาจล การนัดหยุดงาน ปัญหาเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
ความเสี่ยงจากการดาเนินงานของผู้ออกหุ้น (Company Risk) อาจเกิดจากการบริหารกิจการไม่ได้ตาม
เป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายการทาธุรกิจ บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลน
แรงงาน หรือมีการพึ่งพาอาศัยลูกค้ารายใหญ่บางรายมากเกินไป
ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม (Industrial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งนักลงทุน
สามารถลดความเสี่ยงนี้ได้โดยการซื้อหุ้นในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม แทนการซื้อหุ้นในอุตสาหกรรมเดียว

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ณ สิ้นรอบปีบัญชี
4.1.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดาเนินงาน และไม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน โดยมีรายละเอียดและมูลค่า
บัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ดังต่อไปนี้
มูลค่าบัญชี
ภาระ
ลาดับ
ประเภททรัพย์สนิ
ที่ตั้ง
ลักษณะกรรมสิทธิ์
สุทธิ
ผูกพัน
(ล้านบาท)
1 ที่ดินที่ตั้งโรงงาน
- 18 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
85
- 50 ไร่ 56 ตารางวา
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
เจ้าของกรรมสิทธิ์
142
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
2 ที่ดินเปล่า
- 3 งาน 78 ตารางวา
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
4
3

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

ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เจ้าของกรรมสิทธิ์
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
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-
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ลาดับ
4

5

ประเภททรัพย์สนิ

ที่ตั้ง

เครื่องจักรและอุปกรณ์
- บนที่ดิน เลขที่ 700/737
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรม ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
อมตะนคร
เครื่องมือเครื่องใช้สานักงาน
- ใช้ในการดาเนินงาน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
รวม

มูลค่าบัญชี
ลักษณะกรรมสิทธิ์
สุทธิ
(ล้านบาท)

ภาระ
ผูกพัน

เจ้าของกรรมสิทธิ์

357

-

เจ้าของกรรมสิทธิ์

35

-

1,062

4.1.2 สรุปสัญญาสาคัญระหว่างบริษัทกับบริษทั อืน่
1) สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)
บริษัทได้ทาสัญญาฉบับนี้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของ
สายควบคุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า
และ “HI-LEX” สาหรับการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
สัญญาฉบับดังกล่าวมีอายุ 7 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2541 และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี
หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวกาหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัท
จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ในจานวนร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิจากการขาย
สายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้รายได้สุทธิดังกล่าวคิด
จากยอดขายสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หักด้วยค่าบรรจุ
หีบห่อ เบี้ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายที่บริษัทต้องจ่าย และ
มูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนทั้งหมดที่ซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
สัญญาฉบับดังกล่าวหมดอายุไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 และได้ต่ออายุสัญญาต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปี
2)

สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)
บริษัทได้ทาสัญญาฉบับนี้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อสิทธิในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่าง
รถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม และสิทธิใน
การใช้เครื่องหมายการค้า
และ “HI-LEX” สาหรับการผลิต การใช้และการประกอบ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในประเทศไทย
สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี หาก
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวกาหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัท
จะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ในจานวนร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิที่ได้จากการ
ขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบ
ใช้สายเคเบิลควบคุม ทั้งนี้รายได้สุทธิดังกล่าวคิดจากยอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้า ต่างรถยนต์และ
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ส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ
เบี้ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายที่บริษัทต้องจ่าย และมูลค่า
วัตถุดิบและชิ้นส่วนทั้งหมดที่ซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
สัญญาฉบับเดิมได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 และได้รับการต่ออายุออกไปอีก 5 ปี
3)

บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคุมและชิ้นส่วน
ประกอบสาหรับโครงการ T6
บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจลงวันที่ 10 ตุลาคม 2550 ร่วมกับ ไฮเล็กซ์ บราซิล (HI-LEX Do Brazil
Ltda.) จากประเทศบราซิล และเฟลกซ์เทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศ
อาร์เจนตินา
บันทึกดังกล่าวเป็นบันทึกแสดงเจตนาของทั้ งสามฝ่ายในการร่วมเสนอตัวเป็นผู้ผลิตสายควบคุมและ
ชิ้นส่วนประกอบรถกระบะภายใต้ชื่อโครงการ T6 ของฟอร์ด/ออโต้อัลลายแอนซ์

4)

สัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่ทากับบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปทท.) จากัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ปทท.) จากัด
,บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด และ บริษัท ไทยฮอนด้า
แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด
เป็นสัญญาซื้อขายที่บริษัททากับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ ดังกล่าว เพื่อจาหน่าย
ชิ้นส่วนสาหรับผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละสัญญามีอายุ 1 ปี และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ
1 ปี หากไม่มีฝ่ายใดแสดงเจตนาเลิกสัญญาโดยชัดแจ้ง สัญญาดังกล่าวระบุการรับรองและการรับประกัน
ชิ้นส่วนที่บริษัทขายให้กับบริษัทต่างๆ ข้างต้น รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบกรณีที่บุคคลที่สามได้รับ
บาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
สัญญาดังกล่าวเป็นเพียงสัญญาที่กาหนดเงื่อนไขหลักต่างๆ ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นสั่งซื้อและผลิตชิ้นส่วนแต่
ละรายการนั้ น บริ ษั ท ผู้ ผลิ ต รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ จ ะประกาศแผนการผลิ ต แต่ ล ะรุ่ น พร้ อ มทั้ ง
รายละเอียดคุณสมบัติของชิ้นส่วนที่ต้องการ ซึ่งบริษัทจะต้องออกแบบ และ/หรือผลิตชิ้นงานต้นแบบเพื่อ
นาเสนอ หากชิ้นงานของบริษัทได้รับการคัดเลือก บริษัทจึงจะได้รับคาสั่งซื้อ ซึ่งการสั่งซื้อจะเกิดขึ้นเป็นรอบ
ตามแผนการผลิตของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย

4.1.3 เครื่องหมายการค้า
บริ ษัท มีเ ครื่ องหมายการค้า ที่ เป็ นของบริ ษั ทที่ ใช้ ในการผลิ ตและจัด จาหน่า ยสายควบคุม รถยนต์แ ละ
รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพียงเครื่องหมาย
การค้าเดียว คือ
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่อย บริษัทร่วม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จากัด โดยถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 6.28 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนรวม 25.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.92 ของสินทรัพย์
รวมของบริษัท ทั้งนี้ นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ของบริษัทจะ
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เน้นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นที่บริษัทจะได้รับจากการลงทุนเป็นสาคัญ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีเป้าหมายที่จะลงทุนรวมทั้งหมดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทุน
จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอานาจการอนุมัติ
และในการกากับดูแลงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้ง
ผู้จัดการฝ่ายการบัญชีเป็นผู้แทนบริษัทไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้แทนบริษัทมีหน้าที่ในการออก
เสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะและ
อัตราส่วนการถือหุ้นของบริษัท
4.3 การประเมินทรัพย์สนิ
- ไม่มี –

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี –

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

ที่ตั้งสานักงานใหญ่
และโรงงาน
เว็บไซต์บริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ชนิดของหุ้น

: บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”)
: 0107548000145
: ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยจาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
หลั ก ในประเทศ ศู น ย์ อ ะไหล่ ตลอดจนส่ ง ออกไปยั ง ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160
: www.thaisteelcable.com
: (038) 447 200 – 15
: (038) 185 025
: 268,500,000 บาท
: 259,800,000 บาท
: หุ้นสามัญ

ข้อมูลที่บริษัทถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัทมิได้ถือหุ้นใดๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น
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ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (02) 009 9000
โทรสาร : (02) 009 9991
ผู้สอบบัญชี

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (02) 264 9090
โทรสาร : (02) 264 0789
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238
นายกฤษดา
เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
-ไม่มี6.2 ข้อมูลสาคัญอืน่
-ไม่มี-
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 268,500,000 บาท เรียกชาระแล้ว 259,800,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือโครงการออกและเสนอขาย
หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึง่ เป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสาร
แสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์
7.2 ผู้ถือหุ้น
7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ผู้ถือหุ้น
กลุ่มจุฬางกูร
ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น
กลุ่มพัฒนะเมลือง
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
นายไชยทัศน์ ไชยพิภัทรสุข
นายดารงค์ กุลธนพงศ์
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา
นายเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์
นายพิทักษ์ วีระวัฒกานนท์
นางสาวดวงพร วีระวัฒกานนท์
นางสาวพรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์
นางสุมิตรา ดารงกิจชัยพร
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
รวม
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ทุนชาระแล้ว
จานวน 259,800,000 บาท
จานวนหุ้น
ร้อยละ
108,429,400
41.74
70,000,000
26.94
31,248,900
12.03
12,636,200
4.86
6,500,000
2.50
6,000,000
2.31
5,378,800
2.07
2,105,400
0.81
1,929,200
0.74
1,750,000
0.67
1,665,500
0.64
1,501,000
0.58
1,500,000
0.58
9,155,600
3.53
259,800,000
100

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

หมายเหตุ: 1) กลุ่มจุฬางกูร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่
- นายสรรเสริญ จุฬางกูร
ถือหุ้นจานวน 83,115,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
- นายทวีฉัตร
จุฬางกูร
ถือหุ้นจานวน 21,121,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
- นายกรกฤช
จุฬางกูร
ถือหุ้นจานวน 4,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
- นายอภิชาติ
จุฬางกูร
ถือหุ้นจานวน
192,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

31.99
8.13
1.54
0.07

ของทุนชาระแล้ว
ของทุนชาระแล้ว
ของทุนชาระแล้ว
ของทุนชาระแล้ว

2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) ประกอบด้วย
1. Teraura Investment Co., Ltd
ถือหุ้นร้อยละ 20.69
2. JP Morgan Chase Bank
ถือหุ้นร้อยละ 6.20
3. Teraura Scholarship Foundation
ถือหุ้นร้อยละ 4.06
4. BBH For Fidelity Low‟Priced Stock Fund
ถือหุ้นร้อยละ 3.90
5. Japan Trustee Services Bank, Ltd.
ถือหุ้นร้อยละ 3.36
6. Nippon Life Insurance Company
ถือหุ้นร้อยละ 3.29
7. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.
ถือหุ้นร้อยละ 2.70
8. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
ถือหุ้นร้อยละ 2.33
9. Honda Motor CO., LTD.
ถือหุ้นร้อยละ 2.22
10. State Street Bank and Trust Company
ถือหุ้นร้อยละ 2.16
3) กลุ่มพัฒนะเมลือง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ราย ได้แก่
- นายสันติ
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจานวน 10,546,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.06 ของทุนชาระแล้ว
- นายสริศ
พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจานวน 10,506,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.04 ของทุนชาระแล้ว
- นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ถือหุ้นจานวน 10,196,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.92 ของทุนชาระแล้ว

ข้อจากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ว
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจานวนร้อยละ 27.15
การถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกันร้อยละ 49.63 ของจานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ว
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน และไม่มีเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท
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7.2.2 การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
การถือครองหุ้น
(จานวนหุน้ )
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ลาดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

83,115,000
0
21,121,900
4,000,000

คู่สมรสและ
บุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติ
ภาวะ
0
0
0
0

10,506,400

0

10,196,300
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

ตาแหน่ง
ตนเอง

1
2
3
4

นายสรรเสริญ
นายมากาโต
นายทวีฉัตร
นายกรกฤช

5

นายสริศ

6
7
8
9
10
11
12

นางสาวสิริณา
นายเคอิโซ
นายปริญญา
นายอภินันท์
นายฉัตรชัย
นายวีรวัฒน์
นายสุทน

13

นายสวัสดิ์

จุฬางกูร
เทราอุรา
จุฬางกูร
จุฬางกูร

ประธานกรรมการ/ประธานบริษทั
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ/
พัฒนะเมลือง
รักษาการผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)
พัฒนะเมลือง กรรมการ/ผู้จัดการทัว่ ไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
ทานิ
กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ไววัฒนา
กรรมการอิสระ
ณ ระนอง
กรรมการอิสระ
เอียสกุล
กรรมการอิสระ
ขอไพบูลย์
กรรมการอิสระ
เปรมปรี
ผู้จัดการทัว่ ไปอาวุโส (ส่วนงานผลิต)
ผู้จัดการทัว่ ไปอาวุโส (ส่วนงานจัดหา)/
สุขะอาจิณ
รักษาการผู้จดั การทัว่ ไป (ส่วนงานคุณภาพ)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของกาไรสุทธิหลังจากหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภท
ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มผี ลกระทบต่อ
การดาเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีสาระสาคัญ และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงิน
ปันผลให้กระทาใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็น
หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์
รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
1. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
0.80
0.50
0.50
2. รวมจานวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ (บาท)
207,840,000 129,900,000 129,900,000
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
118.09
94.68
89.93
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ปี 2557
0.50
129,900,000
102.98

ปี 2556
0.80
207,840,000
62.22

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

8. โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

8.1 คณะกรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษัทระบุว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสองคน (12)
คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
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ทั้งนี้บริษัทไม่มีการกีดกันทางเพศ รวมทั้งในการดาเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท และมอบหมายให้ผู้บริหารบริษัทปฏิบัติงานแทนตามอานาจอนุมัติ
คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 มีจานวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการทีเ่ ป็นผู้บริหาร จานวน 4 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จานวน 3 ท่าน

กรรมการทีเ่ ป็นอิสระ
จานวน 4 ท่าน
จานวนครั้งการ จานวนครั้งการ
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ประชุม
เข้าร่วมประชุม
1
นายสรรเสริญ จุฬางกูร
ประธานกรรมการ
6
3
2
นายสริศ
พัฒนะเมลือง กรรมการ
6
4
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3
นายมากาโต เทราอุรา
กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
6
0
4
นายทวีฉัตร
จุฬางกูร
กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
6
3
5
นายกรกฤช
จุฬางกูร
กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
6
4
6
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง กรรมการ
6
6
7
นายเคอิโซ
ทานิ1
กรรมการ
2
2
8
นายปริญญา ไววัฒนา
กรรมการอิสระ
6
6
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
9
นายอภินันท์ ณ ระนอง
กรรมการอิสระ
6
6
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
10
นายฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมการอิสระ
6
6
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
11
นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์
กรรมการอิสระ
6
6
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการที่ออกระหว่างปี
1
นายคาซูฮิโร
ทาเคชิตะ2
กรรมการ
4
4
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หมายเหตุ:

1

2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้ง นายเคอิโซ ทานิ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ ทดแทน
นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตาแหน่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

กรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอานาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อ
สานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม ค้าประกั น การให้สิน ทรัพ ย์เป็ นหลั กประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติก ารณ์ อื่นท านองเดี ยวกั น ซึ่ งเป็ นผลให้บ ริษัท หรื อ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษั ท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ป รึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้ วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการ
บริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิ บัติหน้าที่
และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการอิสระด้วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข. เหตุผลและความจาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) คาว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสานักงานสอบบัญชี หรือ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี)
ในนามของนิติบุคคลนั้น
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือนายกรกฤช จุ ฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสริศ
พัฒนะเมลือง หรือ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง หรือ นายเคอิโซ ทานิ รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัท
หรือ นายสริศ พัฒนะเมลือง หรือ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเคอิโซ ทานิ และประทับตรา
สาคัญของบริษัท
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8.2 ผู้บริหาร
รายชื่อและตาแหน่งของผู้บริหาร
ลาดับที่
1
2

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายสรรเสริญ จุฬางกูร
นายสริศ
พัฒนะเมลือง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จดั การ
รักษาการผู้จดั การทัว่ ไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)
3
นายสุทน
เปรมปรี
ผู้จัดการทัว่ ไปอาวุโส (ส่วนงานผลิต)
4
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
ผู้จัดการทัว่ ไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
5
นายสวัสดิ์
สุขะอาจิณ
ผู้จัดการทัว่ ไปอาวุโส (ส่วนงานจัดหา)
รักษาการผู้จดั การทัว่ ไป (ส่วนงานคุณภาพ)
6
นางสาวสินีนุช ศรีธรรมา
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดารง
ตาแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้บริหารลาดับที่ 1 - 6 เป็นผู้บริหารภายใต้
นิยามดังกล่าว)
8.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางกสิตา พิทักษ์สงคราม ทาหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอานาจหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมี
คุณสมบัติ ขอบเขตและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ
อ้างอิงจากกฎหมายมิได้กาหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทไว้ จึงถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องดูแล
รับผิดชอบให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นลูกจ้างของ
บริษัทมิสามารถรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทอื่นๆ แต่อาจรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทย่อยได้
ขอบเขตและหน้าที่
บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัททาหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทาหน้าที่ดูแลและ
ประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดาเนินการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อม
ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัท
กาหนด ดังนี้
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกีย่ วกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนินการให้มีการปฎิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึง
ปฎิบัติต่างๆ
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4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกาหนดของกลต. และ
ตลท.
6. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปีของบริษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
11. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการและผู้ บ ริ ห าร*** ที่ เ ป็ น ธรรมและสมเหตุ สมผล
สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนี้
8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่านั้น)
ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้
 ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2559 คือ
- ประธานกรรมการบริษัท
เป็นเงิน 35,000 บาท
- กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
เป็นเงิน 25,000 บาท
 จ่ายบาเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดาเนินงานปี 2559
ทั้งนี้ บริษัทได้ขออนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ แล้ว
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ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)
รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายสรรเสริญ
นายสริศ
นายมากาโต
นายทวีฉตั ร
นายกรกฤช
นายคาซูฮิโร
นายเคอิโซ
นางสาวสิริณา
นายอภินันท์
นายปริญญา
นายฉัตรชัย
นายวีรวัฒน์

ตาแหน่ง

จุฬางกูร
พัฒนะเมลือง
เทราอุรา
จุฬางกูร
จุฬางกูร
ทาเคชิตะ1
ทานิ2
พัฒนะเมลือง
ณ ระนอง
ไววัฒนา
เอียสกุล
ขอไพบูลย์

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

รวม
หมายเหตุ:

1
2

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากับดูแล
กาหนด
กิจการ
ค่าตอบแทน

105,000
100,000

บาเหน็จ
กรรมการ

รวม

194,850
194,850
194,850
194,850
194,850
194,850

75,000
100,000
100,000
50,000
150,000
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

194,850
194,850
194,850
194,850

299,850
294,850
194,850
269,850
294,850
294,850
50,000
150,000
544,850
544,850
544,850
544,850

1,280,000

400,000

200,000

200,000

1,948,500

4,028,500

นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตาแหน่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้ง นายเคอิโซ ทานิ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการ ทดแทน
นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร*** ของบริษัท
ค่าตอบแทน
เงินเดือน โบนัสและอื่น ๆ

ปี 2559
จานวนเงิน (ล้านบาท)
73.18 (จานวน 15 ราย)

ปี 2560
จานวนเงิน (ล้านบาท)
66.47 (จานวน 14 ราย)

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร***
 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีนโยบายให้ปรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประจาปี 2560 ในอัตราไม่เกิน 10% ของอัตราในปีก่อนหน้า
 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร*** ระดับรองลงไป เป็นดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร*** จานวน 14
ราย รวมทั้งสิ้น 66.47 ล้านบาท
8.4.2 ค่าตอบแทนอืน่ ๆ (ถ้ามี)
 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี ‟

- 44 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร***
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือน และ
บริษัทสมทบให้ในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับผู้บริหาร
ทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 1,181,654.49 บาท
เงินประกันสังคม
ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินประกันสังคมสาหรับผู้บริหารทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 56,250 บาท
*** ผู้บริหารของบริษัทที่นับต่อจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการทั่วไปทุกราย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
8.5 บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจานวน 983 คน และมีพนักงานชั่วคราวที่จ้างผ่านบริษัทรับเหมา
จ้างแรงงานอีกจานวน 392 คน โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
30 กันยายน 2558
30 กันยายน 2559
30 กันยายน 2560
ธุรกิจ
พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน
รายเดือน ชั่วคราว รายเดือน ชั่วคราว รายเดือน ชั่วคราว
220
210
240
198
254
214
 สายควบคุมรถยนต์
100
15
91
9
94
8
 สายควบคุม - รถจักรยานยนต์
22
20
20
19
17
25
 ชุดควบคุม-รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
653
138
645
162
618
145
 ส่วนกลาง
รวมจานวนพนักงาน

995

383

996

388

983

392

การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญ
- ไม่มี ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะเวลา 3 ปี
- ไม่มี ‟
ผลตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับพนักงานของบริษัททั้งหมดในปี 2560 (ไม่ร วมส่วนของคณะผู้บริห าร) รวมเป็นเงิน 430.82
ล้านบาท ประกอบด้วย
- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจาปี รวมเป็นเงิน 323.34 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน ค่าเครื่องแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทน
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายประกันสังคม ค่าอบรมสัมมนา ค่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ค่า
สวัสดิการอื่นๆ) รวมเป็นเงิน 44.62 ล้านบาท
- ค่าแรงของพนักงานชั่วคราว รวมเป็นเงิน 62.86 ล้านบาท
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นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
บริษัทให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน ” บริษัทสนับสนุนให้มี
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน
จัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยคานึงถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ
บริษัทได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้พนักงาน เพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
ดารงชี วิตได้อ ย่างมี ความสุ ข มีก ารเปิด โอกาสให้เรี ยนรู้แ ละพัฒนาในสายงานอื่นๆ มีการสนับสนุ นให้พนั กงานมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลาย รวมถึงมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
การกากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมกับ
สถาบันภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนและนาความรู้มาสร้างคุณค่าให้กับองค์กรต่อไป
ภาพรวมการพัฒนาบุคลากร
ภาพรวมการพัฒนาบุคลากรบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจและนวัตกรรมในปัจจุบัน โดยวางแผนการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่พนักงาน
เริ่มงานใหม่เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการทางานในองค์กร (On the Job training) การ
พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ และการพัฒนาบุคลาการตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ
 เส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map)
ด้วยกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับการ
ดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนงานเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพในการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 การประเมินประสิทธิภาพหลังการฝึกอบรม (Training Effectiveness Evaluation)
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างความมั่นใจในการนาความรู้ที่ได้รับจากการ
พัฒนาตามสายอาชีพมาประยุกต์ใช้ในการทางาน บริษัทจึงมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพหลังการฝึกอบรมตั้งแต่
การทดสอบหลั ง การฝึ ก อบรมรวมจนถึ ง การติ ด ตามประสิ ท ธิ ภาพในการทางานอย่ า งต่ อ เนื่อ ง เพื่ อ วิ เ คราะห์
ประสิทธิผลในแต่ละหลักสูตร
 การประเมินขีดความสามารถของพนักงาน (Skill Matrix)
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร บริษัทจึงกาหนดการประเมินขีดความสามารถ
ของบุคลากรเพื่อให้ทราบศักยภาพและระดับความสามารถของบุคลากรแต่ละท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับ
เส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map) จึงมั่นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทมีความ
เชี่ยวชาญ พร้อมที่จะเติบโตไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่
ระดับสากล
 จัดทาระบบสืบค้นประวัติฝึกอบรมด้วยตนเอง (Menu TSC Program)
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความสนใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายสื่อสารองค์กรจึงจัดทาระบบสืบค้น
ประวัติฝึกอบรมด้วยตนเองขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ต้องการทราบประวัติการอบรมของตนเอง
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และพัฒนาให้สอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ โดยพนักงานสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลประวัติการ
อบรมได้เองผ่านระบบสืบค้นสารสนเทศภายในบริษัท
 ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning System)
ในปี 2560 บริษัทได้เพิ่มช่องทางในการพัฒนาตนเองให้กับพนักงานนอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ด้วย
ระบบการเรียนรู้ด้วย ตนเอง (Self-Learning System)
ทั้งนี้นโยบายการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษทั มุ่งเน้นการพัฒนาตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและ
มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรพร้อม
ที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับโลกได้
นโยบายการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฏหมายกาหนด เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพพนักงาน เงินค่า
เกษียณอายุงาน เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าทาศพ ค่าทางานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยขยัน
ต่อเนื่องประจาปี ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงาน
ได้ผ่อนคลายจากการทางาน และได้ใช้เวลาทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรักความผูกพัน ต่อ
องค์กรในระยะยาว
บริษัท สนับ สนุน ความคิด ในการส่ง เสริ มสิท ธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสัง คมของผู้ ใช้แรงงาน มี การปฏิบั ติตาม
กฏหมาย กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท ได้กาหนดโครงสร้าง
เงินเดือนสาหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานใน
แต่ละปี
นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน โดยในระยะสั้นมีการกาหนดเป้าหมายการทางานของพนักงานและของ
บริษัทในแต่ละปีไว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ
สาหรับในระยะยาว บริษัทมีการจัดทาแผนการบริหารการเติบโตในตาแหน่งงานไว้ล่วงหน้า 5 ปี โดยมีแผนการพัฒนา
พนักงานเป็นรายบุคคลรองรับการเติบโตดังกล่าว ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนก็จะสอดคล้องกับแต่ละตาแหน่งงาน ผลการ
ปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น และนโยบายของบริษัทที่กาหนดไว้
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การนาผลการประเมินการทางานของพนักงานและผู้บริหารมาเชื่อมโยงใช้กับการกาหนดค่าตอบแทน
บริษัทได้มีการกาหนดให้ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี โดยใช้ Performance Management System
โดยมีมาตรฐานการประเมินปีละสองครั้ง และมีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน ดังนี้
KPI
KPI
ตาแหน่ง
Competency
(ฝ่าย)
(บุคคล)
พนักงาน
30
50
20
เจ้าหน้าที่
20
30
50
หัวหน้าแผนก / หัวหน้าส่วน
40
20
40
ผู้ช่วยผู้จดั การขึ้นไป
70
30
ผลการประเมินที่ได้ จะถูกนามาใช้ประกอบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้ กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท
โดยมีการแบ่งระดับการพิจารณาไว้ ดังนี้
ผลรวมคะแนนจากการประเมิน
ระดับเกรด
อัตราการปรับค่าตอบแทน
90 - 100
A
75 - 89
B
60 - 74
C
ตามนโยบายของบริษัทในแต่ละปี
50 - 59
D
0 - 49
F
นอกเหนือจากการใช้ Performance Management System ในการกาหนดค่าตอบแทนแล้ว การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานยังมีคุณค่าต่อกระบวนการพัฒนางาน กล่าวคือ สามารถนามาเป็นแนวทางในการทาแผนพัฒนาบุคลากรให้
มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของบริษัท ได้อย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. พิจารณาผลการประเมินคุณลักษณะ (Competency) และดัชนีช้ วี้ ัดการทางาน (KPIs) เพื่อการพัฒนา
2. เลือก Competency ที่จะพัฒนาจานวน 2 Competency โดยพิจารณาจากระดับความสาคัญต่อพนักงาน/ผู้บริหาร
และระดับความสาคัญต่องาน
3. เลือกแนวทางในการพัฒนาและวิธีในการพัฒนาในตัวอย่างกิจกรรมและวิธีการพัฒนา โดยเลือกวิธใี นการพัฒนาไม่
เกิน 3 วิธีสาหรับ Competency แต่ละตัว
4. จัดทาแผนการพัฒนารายบุคคล โดยการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มประเมินผลงาน
8.6 ขอบเขตและอานาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้าน
กฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
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3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่จะดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัด การ กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอานาจให้กรรมการผู้จัดการทาหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติ
ธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาอนุมัติการกาหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ
7. คณะกรรมการบริษัทมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
ได้
8. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
9. พิจารณาอนุมัติการกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้นและ
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณาอนุมัติเรื่องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ การเข้าทารายการระหว่างกันของ
บริษัท รายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อ บังคับ
และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณาอนุมัติเรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
13. พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ เรื่องดังต่อไปนี้
(1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทาธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจาปีของบริษัท
(2) ผลงานและผลประกอบการประจาไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ม
ระยะต่อไปของปี
(3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจาปีหรือ ตามอานาจการอนุมัติ
(4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน
โครงการรวมเกินร้อยละ 10
(5) การซื้ อ และจาหน่ายสินทรัพย์ การซื้ อกิจ การและเข้าร่ว มในโครงการร่ วมทุ นที่ไม่ ขัดกับ เกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจานวนที่มอบอานาจให้ฝ่ายบริหารตามอานาจการอนุมัติ
(6) การทาธุรกรรมหรือการกระทาใดๆ อันมีผลกระทบที่สาคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การ
ทาธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
(7) การทาสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติที่มีความสาคัญ
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(8) การทารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
(10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
(11) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสาคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน
(12) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง
(13) การกาหนดและการเปลี่ยนแปลงอานาจอนุมัติที่มอบให้ผู้บริหารระดับสูง
(14) การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท
(15) การมอบอานาจหน้ าที่ให้ กรรมการผู้ จัดการ ฝ่า ยบริห าร หรือกรรมการบริ ษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึง การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอานาจหน้าที่ดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(16) การแต่งตั้ง และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
(17) การจัดให้มีและกากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการ
(18) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
(19) การดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริษัท
1. ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบที่กาหนดไว้
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาแล ะก าหนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตและอานาจหน้าที่อ้างอิงตามกฎบัตรของ
บ ริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว ( ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ที่
http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10)
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
และผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายบริหาร มีอานาจหน้าที่ดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับ
ของบริษัท ทั้งนี้การมอบอานาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอานาจที่ทาให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติรายการที่
ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือ
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บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เ กี่ยวข้องกาหนด ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกาหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอานาจหน้าที่ได้
ดังนี้
1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2. บริหารกิจกรรมภายในของบริษัท รวมทั้งกาหนดระบบการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท
3. วางแผนและกาหนดโครงการด้านต่างๆ ของบริษัท
4. กาหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัท เพื่อการประกอบธุรกิจโดยปกติ
5. กาหนดโครงสร้างในการบริหารองค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
6. บังคับบัญชา ประสานงาน ติดตามการปฏิบัติการ การกาหนดหน่วยงานและกาหนดตาแหน่งหน้าที่ กาหนดความ
รับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่การบริหารงาน โดยคานึงถึงความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
7. กาหนดแนวทางสาหรับการควบคุมการบริหารที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติการบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายบริษัท
8. ดาเนินกิจการและบริหารงานประจาวันของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
บริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
9. ดาเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่าง
เคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
10. รายงานความก้ า วหน้ า จากการด าเนิ น งานตามมติ และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ที่ ส าคั ญ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องตามกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
11. ดาเนินกิจการของบริษัท ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
12. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่า
จะทาเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบและได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้นๆ ได้

9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การดาเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตาม
หลักการกากับดูแลกิจการอันเป็นสากล เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและรักษาคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานของ
องค์กรชั้นนา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทาและอนุมัติ ”นโยบายการกากับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรร
มาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บน
พื้นฐานจริยธรรมทางธุรกิจ ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ซึ่งจะ
นาไปสูก่ ารเป็นองค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ มีดังนี้
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1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการของบริษัท และบริหาร
จัดการธุรกิจทุกระดับด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และเข้าใจในหลักการกากับดูแลกิจการ โดยถือเป็นวัฒนธรรมที่ดี
ขององค์กร
2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่า
เทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจ การของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดาเนินธุรกิจและมาตรฐานสากล ตลอดจนความต้องการของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
4. บริษัทจัดทาเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร (Training Road Map) สาหรับทุกตาแหน่งงาน เพื่อให้มีการศึกษาและ
ทบทวนคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
5. บริษัทเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์คู่มือหลักการกากับดูแลกิจการให้พนักงานทุกคนรับทราบ โดยการติดบอร์ด
ข้อมูลข่าวสาร
6. ผู้บริหารทุกคนได้รับฟังสรุปสาระสาคัญคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการในที่ประชุมระดับบริหารเป็นประจาทุกปี
7. คณะกรรมการดาเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ รายงานในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) ทุกปี เริ่ม พ.ศ. 2558 และทบทวนคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการเป็นประจาทุกปี
บริษัทมีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสาคัญ
และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมือ
อย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยได้เผยแพร่คู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ
ซึ่งได้รวมถึงนโยบายจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายการไม่ดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนนโยบายสาคัญและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตาม ตลอดจนเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้
เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว หมวดข้อมูลสาหรับนักลงทุน (Investor information) หัวข้อเอกสารเผยแพร่
(Publication)
ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง
ประเทศไทย และได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 100 คะแนน จาก
จานวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 618 บริษัท ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 91.97 คะแนน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
ผลสารวจการกากับดูแลกิจการ ประจาปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน ร้อยละ 93 ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ ร้อยละ 80
นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้
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หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุน้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1. คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
อ้างอิงคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ "นโยบายสิทธิ์และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น"
1.2. คณะกรรมการกาหนดให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี้แจงและเหตุผล
ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือใน
เอกสารแนบวาระการประชุม ตลอดจนละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
สารสนเทศของบริษัท
โดยก่อนวันประชุม บริษัทแจ้งกาหนดการพร้อมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมบนเว็บไซต์
ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้ หัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนัก ลงทุน (Investor Information)”) ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวั นที่ 23 ธันวาคม 2559 เพื่ อเปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นได้มีเวลาศึ กษาข้ อมู ล
ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด นายทะเบียนของ
บริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารที่มี ข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฎบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 (ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือ 14 วัน ในบางกรณี) ตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการใน
แต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้ น และประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ในวันที่ 18 - 20
มกราคม 2560 ตามที่กฎหมายกาหนด
สาหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ทางบริษัทจะติดต่อ
ประสานงาน เพื่อจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ซึ่งได้ดาเนินการระหว่างวันที่ 11 - 20
มกราคม 2560
1.3 คณะกรรมการอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น
การกระทาใดๆ ที่เป็นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมี
วิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไปสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น
1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ตลอดจนส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ‟ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น
รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จากจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่บริษัท
ก าหนดไว้ ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท แจ้ ง ช่ อ งทางและช่ ว งเวลาในการรั บ เรื่ อ งให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ในวันที่ 9 สิงหาคม
2559 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
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1.6 บริษัทแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
1.7 ตามข้อบังคับบริษัท กาหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และ
ให้มีการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ตลอดจนบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยด้วย โดยบริษัทแนบ
รายละเอียดกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดค่าตอบแทนที่มีข้อมูลเพียงพอ
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
1.8 บริษัทกาหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมั ติในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบรายละเอียดผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้งและค่าตอบแทนที่มี
ข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
1.9 บริษัทเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ซึ่งเป็นสาระสาคัญ โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน (Investor Information)”)
1.10 บริษัทมีการจัดสรรกาไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 25 ของกาไรสุทธิหลังจากหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หาก
ไม่ มี เ หตุ จ าเป็ น อื่ นใดและการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลนั้ น จะไม่มี ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานปกติข องบริ ษั ท อย่ า งมี
สาระสาคัญ และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทาใน 1 เดือนนับ
แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้
โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์
2. การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับ
คะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา รวมทั้งจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ อานวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง
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2.2 ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม มีการแนะนากรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการลงคะแนนเสียงและ
นับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม จากนั้นจะดาเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือที่ระบุไว้
2.3 บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง เปิดเผยการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง
กรรมการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือ
หุ้นลงคะแนนทีละคน
2.5 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งในปี 2560 นายศิววงศ์ บุษเกตุ ผู้รับมอบ
ฉันทะจากนายทรงศักดิ์ นิกรมาลากุล ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการ
ประชุม
2.6 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคาถาม
ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญในรายงานการ
ประชุม
2.7 นาเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบาเหน็จกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
เป็นประจาทุกปี
2.8 บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2560 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่ง
รายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2.9 บริษัทได้อานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถ
เดินทางได้สะดวก
2.10 ปี 2560 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในวันที่ 24
มกราคม 2560 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 14
วัน และ ได้นาหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา
32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
3. การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 24 มกราคม 2560 โดยมติดังกล่าวได้ระบุ
คะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ
3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนดาเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ มีการบันทึกคาถามคาตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึก
รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 (ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่บน
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เว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน
(Investor Information)”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษัทแจ้งกาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง
ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น โดยหุ้นของบริษัทมีเพียงหุ้นสามัญประเภทเดียวเท่านั้น
1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทาเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น
ฉบับภาษาไทย
1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15
สิงหาคม ‟ 15 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้บริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ในวันที่ 9
สิงหาคม 2559 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. วันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจานวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผู้
ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
3.2 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญกับเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสาคัญในการเสริมสร้างการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในขึ้น (เปิดเผยในคู่มือ
หลักการกากับดู แลกิจ การ) เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ ข้อมู ลภายในที่ สาคัญ ของบริษัท ที่ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจนกาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจา รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจาปี
5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
5.1 คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
5.2 คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่
สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
- 56 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
1. การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1.1 คณะกรรมการกาหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังดาเนินการในด้านต่างๆ
ต่อไปนี้
(1) มีการกาหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการชดเชยจากการ
ใช้สินค้าหรือบริการในช่วงอายุของสินค้า
(2) มีการกาหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมาของบริษัท
(3) ดาเนิน การอย่า งเป็น ระบบ บริษั ทมั่ นใจได้ว่ าห่ว งโซ่อุ ปทาน (Value Chain) ของบริษั ทเป็น มิต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่าเสมอ
(4) สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่
(5) เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(6) กาหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในเรื่องสิทธิของเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม
(7) ปฏิบัติกับพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมรวมทั้งมีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
1.2 คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดย
เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนัก
ลงทุน (Investor Information)”) หรือรายงานประจาปีของบริษัท
2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนินการตามจรรยาบรรณข้างต้น
2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทารายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับ
ต่ า งหากแยกจากรายงานประจ าปี มี ผลตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2558 โดยรายงานดั ง กล่ า วจั ด ท าแบบบู ร ณาการ
(Integrated Report) เป็นการรายงานความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. การเปิดเผยข้อมูล
1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด และเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และ
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น รายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริษัท
1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี
1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion
and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล
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1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้
คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้ง
ของการประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทาหน้าที่
รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจาปี
คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จานวนเงินค่าตอบแทนที่
เปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกาหนดนโยบายให้กรรมการและ
ผู้บริหารต้องรายงานรายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายการ
รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (เปิดเผยในคู่มือ หลักการกากับดูแล
กิจการ) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เปิดเผยในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ) จึงได้รายงานต่อประธาน
กรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ข้อมูลขั้นต่าที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ ฯ แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทาอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งนาเสนอข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน
(1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
(6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
(7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special purpose enterprises/
vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี)
(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถอื หุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
และมีสิทธิออกเสียง
(10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
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(12) ข้อบังคับบริษัท และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
(13) นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
(14) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
(15) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ
(17) จรรยาบรรณสาหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
(18) ข้อมูลติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยนักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัท เพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ
: นางกสิตา พิทักษ์สงคราม (เลขานุการบริษัท)
หมายเลขโทรศัพท์ : (038) 447 200 - 15 ต่อ 626, 412
หมายเลขโทรสาร : (038) 185 025
อีเมล์
: ir@thaisteelcable.com
เว็บไซต์
: http://www.thaisteelcable.com
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน
ทัก ษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่ เป็ นประโยชน์กั บ บริ ษัท และมีก รรมการที่ ไม่ได้เ ป็ น
กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่ และ
คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย
รวมถึงจานวนปีการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์
ของบริษัท
1.2 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียง
พอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน
1.3 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจานวนที่
สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
1.4 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความ
เป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดารง
ตาแหน่งต่อไป คณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจาเป็นดังกล่าว
1.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกาหนดอานาจหน้าที่ของ
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด ควรแยก
บุคคลที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
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1.6 คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการ
ทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ
1.7 คณะกรรมการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตาแหน่งกรรมการและจานวนบริษทั ที่สามารถไปดารง
ตาแหน่งได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
1.8 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
ดังนั้น คณะกรรมการจัดให้มีการกาหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม ที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ มีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทใน
รายงานประจาปี และบน เว็บไซต์ของบริษัท
1.9 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการบริษัท
2. คณะกรรมการชุดย่อย
นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการควร
พิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
(1) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และ
กระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่ อดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตาม
กระบวนการสรรหาที่ได้กาหนดไว้ ตลอดจนทาหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทน
ของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็ นผู้แต่งตั้งกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการ
คณะกรรมการจะต้องนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ
(2) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ทาหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกากับดูแลการ
ดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนการนาหลักการกากับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มี
ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือ
หุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่กาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
รวมทั้งกากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดข้างต้น ดาเนินการตามหลักการดังนี้
1. ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของที่
ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจาปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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2. ประธานคณะกรรมการไม่ เ ป็ น ประธานหรื อ สมาชิ ก ในคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย เพื่ อ ให้ ก ารท าหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
3. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา
หารือ และดาเนินการใดๆ ให้สาเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้าน
กฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่จะดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถื อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
5) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการผู้ จัดการ และมอบหมายอานาจให้ก รรมการผู้ จัดการทาหน้าที่แ ทนบริ ษัท เกี่ยวกั บการดาเนิ นงาน
ตามปกติธุรกิจของบริษัท
6) พิจารณาอนุมัติการกาหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ
7) คณะกรรมการบริษัทมีอานาจพิจารณากาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
ได้
8) พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอานาจนั้นๆ ได้
9) พิจารณาอนุมัติการกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
10) พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้นและ
รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11) พิจารณาอนุมัติเรื่องที่มีสาระสาคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ การเข้าทารายการระหว่างกันของ
บริษัท รายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ
และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12) พิจารณาอนุมัติเรื่องที่กฎหมายกาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
13) พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ เรื่องดังต่อไปนี้
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(1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทาธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจาปีของบริษัท
(2) ผลงานและผลประกอบการประจาไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ม
ระยะต่อไปของปี
(3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจาปีหรือ ตามอานาจการอนุมัติ
(4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน
โครงการรวมเกินร้อยละ 10
(5) การซื้อ และจาหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจานวนที่มอบอานาจให้ฝ่ายบริหารตามอานาจการอนุมัติ
(6) การทาธุรกรรมหรือการกระทาใดๆ อันมีผลกระทบที่สาคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิ้น ยุทธศาสตร์การ
ทาธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
(7) การทาสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทาธุรกิจปกติที่มี ความสาคัญ
(8) การทารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
(10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
(11) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสาคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน
(12) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง
(13) การกาหนดและการเปลี่ยนแปลงอานาจอนุมัติที่มอบให้ผู้บริหารระดับสูง
(14) การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท
(15) การมอบอานาจหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ ง รวมถึงการ
ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขการมอบอ านาจหน้ า ที่ ดั ง กล่ า ว ต้ อ งไม่ ขั ด กั บ กฎเกณฑ์ ข้ อ ก าหนดตลาด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
(16) การแต่งตั้ง และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
(17) การจัดให้มีและกากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการ
(18) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
(19) การดาเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทประจาปีที่กาหนดไว้ อ้างอิงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่
17 ตุลาคม 2560
4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริษัทจัดให้มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้กรรมการแต่
ละคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
4.2 จ านวนครั้ ง ของการประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาให้ เ หมาะสมกั บ ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุม
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ทุกเดือน บริษัทควรส่งรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้ มีการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถกากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้
แน่ใจว่าเรื่องที่สาคัญได้นาเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุมนาส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการก่อนวันประชุม
4.5 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้
จัดให้มีขึ้นในรอบปี
4.6 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ปัญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุก
คนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกากับดูแลกิจการ
4.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศ
รายละเอี ยด เพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้ องกับปัญหาโดยตรงและเพื่อ มีโอกาสรู้ จักผู้บริ หารระดับสูง สาหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
4.8 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่
ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณีที่จาเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระ
จากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
4.9 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็น
เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้
กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทาการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจาทุกปี เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกาหนดบรรทัดฐานที่จะใช้
เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ดาเนินการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผย
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี
6. ค่าตอบแทน
6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์
ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด
ภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็น
เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคานึง
ผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
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7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการ
กากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทาเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการ
ของสถาบันภายนอก
7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดให้มีเอกสารและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
7.3 คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการผู้จัดการ รายงานเพื่อทราบเป็นประจาถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่ง
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ตน
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
7.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสาหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจาทุกปีถึงสิ่งที่ได้
ทาไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน
8. การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการให้ความสาคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกาหนดนโยบายว่าคณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้คาแนะนาการดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบ
ด้านได้มากที่สุด โดยการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับ
แรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการที่ได้เปิดเผยไว้ล่วงหน้า
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจานวน 4 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน คณะกรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

จานวนครั้งการ
ประชุม
4
4
4
4

จานวนครั้งการเข้า
ร่วมประชุม
4
4
4
4

1
นายปริญญา
ไววัฒนา*
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2
นายอภินันท์
ณ ระนอง
กรรมการตรวจสอบ
3
นายฉัตรชัย
เอียสกุล
กรรมการตรวจสอบ
4
นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ออกระหว่างปี
- ไม่มี * นายปริญญา ไววัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันแล้ว ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสานักงานกลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย
รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน (Investor
Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))
หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้
1. การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี
1.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
1.2 สอบทานการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่สาคัญอย่างเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอ
1.3 จั ด ให้ มี ก ารรั บ แจ้ ง ข้ อ มู ล หรื อ เบาะแสเกี่ ย วกั บ รายการในงบการเงิ น ที่ ไม่ เ หมาะสม หรื อ ประเด็ น อื่ น ๆ จาก
พนักงานและผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และดาเนินการติดตามอย่างเหมาะสม
1.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
1.5 สอบทานกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าบทรายงานและการวิ เ คราะห์ ข องฝ่ า ยบริ ห าร ( Management’s
Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจาปี
2. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
2.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และ
ระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
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3.

4.

5.

ภายใน รวมทั้งการกาหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบมี ส่วน
ร่วมในการพิจารณา และเห็นชอบด้วย และมีการดูแลให้ ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
2.3 พิจารณาอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2.4 สอบทานและให้ ค วามเห็ น ชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี และพิ จ ารณาผลการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายใน
2.5 สอบทานกระบวนการภายในเกีย่ วกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยกระบวนการดังกล่าวต้องทา
ให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีการสอบสวนที่เป็นอิสระ โดยแจ้งตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบเพือ่ ให้มั่นใจว่ามี
การดาเนินการอย่างเหมาะสม
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
3.1 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท
3.3 ก าหนดให้ มี ก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั่ น โดยเปิ ด ช่ อ งทางให้ แ จ้ ง เบาะแสโดยตรงไปยั ง ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดาเนินการหากมีมูลความผิดเกิดขึ้น
การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
4.1 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
4.2 ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
การรายงาน
5.1 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
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6.

รายงานต่ อ คณะกรรมการของบริ ษั ท เพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภายในเวลาที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการของบริ ษั ท หรื อ ผู้ บ ริ ห ารไม่ ด าเนิ น การให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ ง
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระท าตามวรรคหนึ่ ง ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์
หน้าที่อื่นๆ
6.1 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็น
ประจาทุกปี ตามวิธีการที่คณะกรรมการตรวจสอบกาหนด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
ทราบ
6.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจาเป็นเพื่อให้ทันสมัย และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6.3 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

อานาจ
คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิด ชอบที่กาหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่แล
ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. มี อ านาจในการเชิ ญ ฝ่ า ยจั ด การ หรื อ พนั ก งานของบริ ษั ท มาร่ ว มประชุ ม ชี้ แ จง ให้ ค วามเห็ น หรื อ จั ด ส่ ง เอกสารที่
ร้องขอตามความจาเป็น
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดี ความชอบของ
ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. จั ด หาที่ ป รึ ก ษาจากภายนอก หรื อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ ในการให้ ค าแนะน า ปรึ ก ษา หรื อ ให้ ค วามเห็ น ได้ ต ามที่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยอาจไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
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9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ลาดับที่
1
นายอภินันท์
2
นายปริญญา
3
นายฉัตรชัย
4
นายวีรวัฒน์
กรรมการที่ออกระหว่างปี
- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล
ณ ระนอง
ไววัฒนา
เอียสกุล
ขอไพบูลย์

ตาแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนครั้งการ
ประชุม

จานวนครั้งการเข้า
ร่วมประชุม

2
2
2
2

2
2
2
2

โดยมีนางกสิตา พิทักษ์สงคราม เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันแล้ว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้
หัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))
ขอบเขตและอานาจหน้าที่
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
 งานด้านการสรรหา
1. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง โดยกาหนดจานวน
โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร
ระดับสูง
3. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
4. ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 งานด้านการกาหนดค่าตอบแทน
1. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. ให้คาชี้แจงและตอบคาถามที่เกี่ยวข้องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. รายงานนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
และรายงานประจาปีของบริษัท
4. ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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9.2.3 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ลาดับที่
1
นายปริญญา
2
นายอภินันท์
3
นายฉัตรชัย
4
นายวีรวัฒน์
กรรมการที่ออกระหว่างปี
- ไม่มี -

ชื่อ-สกุล
ไววัฒนา
ณ ระนอง
เอียสกุล
ขอไพบูลย์

ตาแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จานวนครั้งการ
ประชุม

จานวนครั้งการเข้า
ร่วมประชุม

2
2
2
2

2
2
2
2

โดยมีนางกสิตา พิทักษ์สงคราม (เลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ ให้เป็นปัจจุบันแล้ว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูล
สาหรับนักลงทุน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))
ขอบเขตและอานาจหน้าที่
1. กากับดูแลการดาเนินงานของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งฝ่าย
บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท
และข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณากาหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบ
การกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่าเสมอต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
3. กากับดูแลให้คาปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อยกระดับการกากับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
4. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ เพื่อ
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงตามขั้นตอนของบริษัท
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9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลาดับที่
1

ชื่อ-สกุล

ประธาน

จานวนครั้งการ
ประชุม
4

จานวนครั้งการเข้า
ร่วมประชุม
4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

2

2

ตาแหน่ง

นายสริศ พัฒนะเมลือง
(กรรมการผู้จัดการ/
รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)

2
3
4

นายสุทน เปรมปรี
(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานผลิต)
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ
(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานจัดหา/
รักษาการผู้จัดการทั่วไป ‟ ส่วนงานคุณภาพ)

กรรมการที่ออกระหว่างปี
1
นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ1
(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
1

นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะลาออกจากตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตาแหน่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดเป็นผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์จะรับค่าเบี้ยประชุมฯ
โดยมีนางเบญจมาส เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ให้เป็นปัจจุบันแล้ว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูล
สาหรับนักลงทุน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))
หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้
1. กาหนดและทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดาเนินงาน
และแผนธุรกิจ
2. กาหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิผลและมีความเพียงพอ สอดคล้อง
ตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. กากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ พร้อมทั้งให้คาแนะนา เพื่อให้มั่นใจว่ามี
การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจบริษัท
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4. รายงานและประสานผลการดาเนินงานด้า นการบริหารความเสี่ ยงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรั บทราบ ขอ
คาแนะนา และให้ความเห็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่สาคัญ ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. สนับสนุ นและพั ฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่ว ทั้งองค์ กร รวมทั้งเครื่องมือ ต่างๆ อย่างต่ อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย
อานาจ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ในหัวข้อ
หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. มีอานาจให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตาม
ความจาเป็น
2. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คาแนะนา ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้รับจ้าง (Outsource) ให้บริการงานอื่นๆ เพื่อหารือ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
9.3.1 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จะมีการพิจารณา
คัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนก่อน จึงจะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดาเนินการตามนโยบายของบริษัท
การสรรหากรรมการ
1. หลักเกณฑ์และวิธีการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและคานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาทางานให้บริษัทอย่างเพียงพอตามข้อบังคับ
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกาหนดนโยบายว่า คณะ
กรรมการฯ ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้คาแนะนาการดาเนินธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด
ในการสรรหากรรมการ จะต้องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยูก่ ่อนเป็นอันดับแรก และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการที่ได้เปิดเผยไว้ลว่ งหน้า
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คุณสมบัติกรรมการ
ผู้ที่จะได้รับคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความชานาญในการดาเนินธุรกิจ
2. มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารองค์กรในระดับไม่ต่ากว่าผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
3. เป็นผู้มีธรรมมาภิบาล มีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในกฏหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจากัด และไม่เคยถูกดาเนินคดีทางอาญา
4. สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างได้เต็มที่ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น
และการประชุมอื่นๆ ที่สาคัญได้ทุกครั้ง
โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะต้องมีจานวนไม่ต่า
กว่าสามคน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งคณะ
คณะกรรมการฯ ได้กาหนดนโยบายว่า คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถ
ให้คาแนะนาการดาเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านให้มากที่สุด แต่จะต้องมีกรรมการที่มีความเชี่ ยวชาญใน
ธุรกิจของบริษัท และกรรมการที่มีทักษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทละหนึ่งท่านเป็นอย่างน้อย ดังนี้
ความเชี่ยวชาญและทักษะ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ธุรกิจยานยนต์
5 ท่าน
1 ท่าน
บัญชี / การเงิน
1 ท่าน
1 ท่าน
กฎหมาย
1 ท่าน
ธุรกิจอื่น
2 ท่าน
รวม
7 ท่าน
4 ท่าน
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการแต่งตัง้ กรรมการใหม่
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
บริษัทจะคัดเลือกกรรมการจาก 2 ช่องทางคือ
1. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ
คณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยก่อนเป็นอันดับแรก หากไม่พบผู้
มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท จึงจะสรรหาจากแหล่งอื่นๆ
2. ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสม
กระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่
เมื่อได้รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่แล้ว เลขานุการคณะกรรมการฯ จะนาเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและข้อมูลประกอบอื่นๆ
หากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบ จะนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมประจาปีผู้ถือหุ้นต่อไป
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การแต่งตัง้ กรรมการใหม่จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมประจาปีผู้ถือหุ้น ตามกาหนดเวลาดังนี้
ช่วงเวลา
กิจกรรม
สิงหาคม - ตุลาคม
แจ้งชื่อผูม้ ีคุณสมบัตเิ หมาะสมต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
พฤศจิกายน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบนาเสนอต่อที่ประชุมประจาปีผู้ถือหุ้น
มกราคม ของปีถดั ไป
ที่ประชุมประจาปีผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ
2. การแต่งตั้ง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ตาแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ครบกาหนดออกตามวาระ โดยกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่งอาจได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุก
ครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการ
จะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกหรือ
ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรณีที่ 2

ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ง
กรรมการได้ เ พี ย งเท่ า วาระที่ ยั ง เหลื อ อยู่ ข องกรรมการที่ ต นเข้ า มาแทน โดยมติ ข องกรรมการต้ อ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเลือกตัง้ กรรมการ
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน
เสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่
จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
ดาเนินการตามแผนสืบทอดตาแหน่งงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริ หาร เพื่อจัดท าแผนสื บทอดตาแหน่ งประกอบด้ว ย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน พิ จ ารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ ( Competency)
ประสบการณ์ของแต่ละตาแหน่ง เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กาหนด สามารถสืบทอดงาน
ของแต่ละตาแหน่งได้
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ สอดคล้อง
เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และ
มอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ
ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
5. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งงานของ
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร รองประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และกรรมการผู้ จั ด การ เป็ น ปร ะจ าและรายงาน
คณะกรรมการบริษัท ทราบปีละ 2 ครั้ง
กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม
กลุ่ม
ลาดับ
1
1. จุฬางกูร
2
3
4
2. Hi-Lex Corporation
5
6
3. พัฒนะเมลือง
7

ชื่อ - สกุล
นายสรรเสริญ จุฬางกูร
นายทวีฉัตร
จุฬางกูร
นายกรกฤช
จุฬางกูร
นายมากาโต
เทราอุรา
นายเคอิโซ
ทานิ
นายสริศ
พัฒนะเมลือง
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง

9.3.2 กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ทั้งด้านคุณสมบัติและกระบวนการสรรหา บริษัทดาเนินการสรรหา
ตามกระบวนการสรรหากรรมการข้างต้น โดยอ้างอิงคุณสมบัติกรรมการอิสระจากกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา
-ไม่มี9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
-ไม่มี- 74 -
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9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทกาหนดนโยบายและจรรยาบรรณฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนาข้อมูลไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น โดยสื่อสารการใช้ข้อมูลภายในคู่มือการกากับดูแลกิจการให้ผู้ที่เกี่ยวรับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบเห็น
การปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบายดังกล่าวให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้วแต่กรณี สรุปได้ดังนี้
 จรรยาบรรณว่ า ด้ว ยการขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ระบุ ว่า ห้ ามมิ ให้ ก รรมการและลูก จ้ างใช้ข้ อ มูลภายในเพื่ อ
ผลประโยชน์ตนเองและบุคคลภายนอก ซึ่งข้อมูลภายในหมายรวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณชน
ภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด
 จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคน หรือบุคคลใดก็ตามที่รับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระสาคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ซึ่งข้อมูล
นั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องมาซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสาคัญในการเสริมสร้างการกากับดูแล
กิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทจึงกาหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการนาเอาข้อมูล
ภายในที่สาคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลภายในที่สาคัญของบริษัท คือ ข้อมูลที่มีความสาคัญและจูงใจให้ผู้ที่รับรู้ข้อมูลทาการซื้อหรือขายหุ้ น และ
ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บไว้และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการ
ชั่วคราว
2. แนวทางและมาตรการการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีดังนี้
2.1 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางบการเงิน เลขานุการบริษัท เลขานุการ
คณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สาคัญ เปิดเผย
ข้อมูลที่สาคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอื่น รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และไม่ทาการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท อันเป็นการ
เอาเปรียบต่อบุคคลอื่นโดยใช้ข้อมูลภายในที่สาคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทาดังกล่าวจะ
เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
2.2 กาหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทาและส่งรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้งจัดทาและจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทาการ ตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออก
โดยบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส
2.3 บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานที่สาคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันที
และทั่วถึง ตามวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล
ข่าวสารได้เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
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2.4 บริษัทกาหนดให้พนักงานทุกคน ยึดมั่นเกี่ยวกับการปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ ในการดาเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่สาคัญที่ยัง
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัท กาหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 ที่แ ก้ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น ได้ ออกประกาศที่ ทจ. 2/2552 กาหนดให้ กรรมการและ
ผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วน
ได้ เ สี ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การกิ จ การของบริ ษั ท โดยให้ มี ผ ลนั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็ น ต้ น ไป
วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดาเนินการ ตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็น
รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจมีนาไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้
การที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary duties) ซึ่งต้องตัดสินใจ
โดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการ
ติดตามดูแลให้การทาหน้าที่ของกรรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว
ซึ่งกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดาเนินการรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการรายงาน ดังต่อไปนี้
1. รายงานครั้งแรกภายใน 15 วัน นับจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบรายงานฯ
2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกๆ ครั้ง ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. เลขานุการบริษัท รวบรวมข้อมูลเพื่อนาเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ได้รับรายงานฯ
ทั้งนี้สามารถขอรับแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้ที่ฝ่ายกากับ
หลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขติดต่อ (038) 447 200 ‟ 15 ต่อ 626, 412
หรือทางอีเมล์ ir@thaisteelcable.com
ทั้งนี้รวมถึงการทารายการระหว่างกันที่สาคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
รายการที่
1.
2.

ชื่อผู้สอบบัญชี

ประเภทของงานตรวจสอบ

บจ. สานักงาน อีวาย

ค่าตอบแทนของงาน
ตรวจสอบ

ตรวจสอบบัญชี

1,130,000

ตรวจสอบ BOI

320,000

รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ

1,450,000

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รายการ

ประเภทของงานบริการอื่น
(non-audit service)

1.

บริการให้คาปรึกษากฏหมาย

2.

บริการให้คาปรึกษาด้าน BOI

3.

ผู้ให้บริการ

สานักกฏหมาย วีระวงศ์, ชินวัฒน์,

ค่าตอบแทน
ของงานบริการอืน่
ส่วนที่จ่ายไป
ส่วนที่จะ
ในระหว่างปี
ต้องจ่าย
บัญชี
ในอนาคต
3,535,607.30

-

บจก. เดียบอน

742,268.04

-

บริการให้คาปรึกษาด้าน BOI

บจก. บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล

440,000.00

-

4.

บริการให้คาปรึกษากฏหมายศุลกากร

ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีเอ็มเอส

130,000.00

-

5.

บริการให้คาปรึกษาคดี Toyoflex

บริษัท โปร คอนซัลแทนท์

72,164.95

-

6.

บริการให้คาปรึกษาคดี Outer

บริษัท สยาม เคาน์ซิล

506,000.00

-

7.

บริการให้คาปรึกษาคดี Outer

นายนิติพัฒน์ เสถียรไพศาล

1,150,000.00

-

8.

บริการให้คาปรึกษาและพยานคดี Outer

นายพิทักษ์ สาราญสุข

747,000.00

-

9.

บริการให้คาปรึกษาและพยานคดี Outer

นายมานิต เมืองไพศาล

702,000.00

-

10.

บริการให้คาปรึกษาและพยานคดี Outer

นายกิตติศกั ดิ์ ทรงสุจริตกุล

50,000.00

-

11.

บริการให้คาปรึกษาและพยานคดี Outer

นายสมชาย เชาว์ชาญกิจ

20,000.00

-

12.

บริการให้คาปรึกษาและพยานคดี Outer

นางพรมลี เกษโกศล

6,000.00

-

13.

บริการให้คาปรึกษาและพยานคดี Outer

นายสมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

3,605.00

-

และเพียงพนอ

รวมค่าตอบแทนสาหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)
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9.7 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
ข้อ
1

2

3

4

9.7.1 เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้
เรื่อง
แนวทางการดาเนินการ
หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระ
มากกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทั้งหมด ใน
กรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการ
อิสระ
หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
คณะกรรมการควรกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง
ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบาย
ไม่สามารถปฏิบัติได้
การกากับดูแลกิจการ
เนื่องจากไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับการปฏิบัตงิ านจริง
หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
คณะกรรมการควรกาหนดให้กรรมการอิสระมี
วาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจาก
วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
ครั้งแรก
หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
คณะกรรมการควรเลือกกรรมการอิสระดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการ
9.7.2 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนกันยายน มีกระบวนการดังนี้
1. คณะกรรมการกากับ ดูแ ลกิ จ การ ทบทวนแบบประเมิน ผลฯ ให้ มีค วามถู กต้ อง ครบถ้ วน และเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดาเนินการจัดทาแบบประเมินฯ และนาส่งเลขานุการคณะฯ
3. เลขานุการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาดาเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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โดยเกณฑ์และผลประเมินประจาปี 2560 เป็นดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและดาเนินการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
รายคณะ
รายบุคคล
หมวด
จานวน
คะแนน
จานวน
คะแนน
หัวข้อการประเมิน
ที่
ข้อ
มาตรฐาน
ข้อ
มาตรฐาน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
11
75
2
75
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
12
75
5
75
3 การประชุมคณะกรรมการ
9
75
4
75
4 การทาหน้าที่ของกรรมการ
7
75
5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
5
75
6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
6
75
รวม
50
75
11
75
ช่วงระดับคะแนน :
ช่วงคะแนน (ร้อยละ)
ความหมาย
100
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี”
75 ≥ X < 100
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร”
50 ≥ X < 75
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย”
25 ≥ X < 50
< 25
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการดาเนินการ”
หมายเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จดั ทาขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558
ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2560 สรุปได้ดังนี้
รายคณะ
รายบุคคล

98.63%
อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

90.91%
อยู่ในเกณฑ์ "ดี"
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป
ส่วนที่
1

2

ส่วน
ที่

1

2

หัวข้อการประเมิน

วัตถุประสงค์

จานวนข้อ

การท าหน้ า ที่ โ ดยรวมของ 1. เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบว่ า มี ลั ก ษณะ
สนับสนุนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
2. เพื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมทั่วไปว่าเอื้อต่อการทาหน้าที่หรือไม่
การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน 1. เ พื่ อ เ ป็ น แ นว ทา ง ก า รพิ จ า รณา ก า รปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ข อ ง
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนหรือไม่
รวม

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2560 สรุปได้ดังนี้
จานวนข้อ (ผลประเมิน) ส่วนที่ จานวนข้อ (ผลประเมิน) ส่วนที่
1
2
ใน
ไม่
ระหว่าง
หัวข้อการประเมิน
เพียง
ทา
ไม่ ไม่ได้
ใช่ ไม่ใช่
เพียง
ปีไม่มี
พอ
แล้ว แน่ใจ ทา
พอ
กรณี
ดังกล่าว
การทาหน้าที่โดยรวมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

10

1*

10

รวม

10

1

10

-
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73

94

หมายเหตุ

* ข้อ 9 ยังไม่มกี าหนดระยะ
เวลานานสุดที่ AC จะอยู่ใน
วาระอย่างต่อเนื่อง

-

การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้าน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

21

65

-

1**

7

65

-

1

7

**ข้อ 2.10 จัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบฯ โดยผู้ประเมิน
อิสระภายนอกทุกๆ 5 ปี

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

หมวด
1
2

3
4
5
6

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป
รายคณะ
รายบุคคล
คะแนน
คะแนน
หัวข้อการประเมิน
จานวน
จานวน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ข้อ
ข้อ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
4
75
3
75
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 ด้านการสรรหา
2
75
2
75
3
75
3
75
 ด้านกาหนดค่าตอบแทน
การประชุมคณะกรรมการ
5
75
5
75
การทาหน้าที่ของคณะกรรมการ
4
75
4
75
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
3
75
3
75
การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ
5
75
5
75
รวม
26
75
25
75
ช่วงระดับคะแนน :
ช่วงคะแนน (ร้อยละ)
ความหมาย
100
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
75 - 99
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี”
50 - 74
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร”
25 - 49
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย”
ต่ากว่า 25
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการดาเนินการ”
หมายเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จดั ทาขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558
ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2560 สรุปได้ดังนี้
รายคณะ
รายบุคคล

97.84%
อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

98.50%
อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

- 81 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป
รายคณะ
รายบุคคล
หมวด
จานวน
คะแนน
จานวน
คะแนน
หัวข้อการประเมิน
ที่
ข้อ
มาตรฐาน
ข้อ
มาตรฐาน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
5
75
2
75
2
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
4
75
5
75
คณะกรรมการ
3
การประชุมคณะกรรมการ
6
75
4
75
รวม
15
75
11
75
ช่วงระดับคะแนน :
ช่วงคะแนน (ร้อยละ)
ความหมาย
100
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี”
75 ≥ X < 100
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร”
50 ≥ X < 75
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย”
25 ≥ X < 50
< 25
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการดาเนินการ”
หมายเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จดั ทาขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558
ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ประจาปี 2560 สรุปได้ดังนี้
รายคณะ
รายบุคคล

95.83%
อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

97.73%
อยู่ในเกณฑ์ "ดี"
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป
รายคณะ
รายบุคคล
หมวด
จานวน
คะแนน
จานวน คะแนนมาตรฐาน
หัวข้อการประเมิน
ที่
ข้อ
มาตรฐาน
ข้อ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2
75
1
75
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
5
75
4
75
คณะกรรมการ
3 การประชุมคณะกรรมการ
5
75
4
75
รวม
12
75
9
75
ช่วงระดับคะแนน :
ช่วงคะแนน (ร้อยละ)
ความหมาย
100
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี”
75 ≥ X < 100
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร”
50 ≥ X < 75
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย”
25 ≥ X < 50
< 25
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการดาเนินการ”
หมายเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จดั ทาขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558
ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจาปี 2560 สรุปได้ดังนี้
รายคณะ
รายบุคคล

93.54%
อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

93.06%
อยู่ในเกณฑ์ "ดี"
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9.7.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
ผลคะแนน
คะแนนเต็ม
ประจาปี
หัวข้อ
หัวข้อการประเมิน
(ร้อยละ)
2560
(ร้อยละ)
10
10.00
1 ความเป็นผู้นา
10
10.00
2 การกาหนดกลยุทธ์
10
10.00
3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์
10
9.69
4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
10
10.00
5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
10
9.79
6 ความสัมพันธ์กับภายนอก
10
9.90
7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
10
9.79
8 การสืบทอดตาแหน่ง
10
10.00
9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10
9.90
10 คุณลักษณะส่วนตัว
รวม
100
99.06
ช่วงระดับคะแนน :
ช่วงคะแนน (ร้อยละ)
ความหมาย
90 - 100
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม”
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
80 ≥ X < 90
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ดี”
70 ≥ X < 80
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “พอสมควร”
60 ≥ X < 70
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ผ่าน”
50 ≥ X < 60
< 50
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ต้องดาเนินการปรับปรุง”
9.7.4

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการปฐมนิเทศและการอบรมให้กับกรรมการ โดยมีนโยบายสรุปได้
ดังนี้
1. กาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท นาเสนอเอกสารและข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือหลักการกากับ
ดูแลกิจการ (ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณของบริษัท) ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการ
ดาเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งข้อมูล
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อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดาเนินงาน
ด้านต่างๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการที่เข้ารับตาแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
2. มอบหมายให้บริษัทอานวยความสะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจการดาเนิ น
ธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
3. ส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อหรือหลักสูตรที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และ
ภารกิจ ภายใต้แผนงานการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่าเสมอ โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ดาเนินการและ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
และเพื่อให้กรรมการทุกท่านมีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัท ที่
กาหนดไว้ได้นั้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ในแง่การกากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ทั้งนี้กรรมการบริษัทต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 1 ท่านต่อปี
ผู้บริหาร
บริษัทให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน” ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า
บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทรัพยากรบุค คลให้เติบโต และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนั้น
บุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่าง
ยั่งยืน
โดยผู้บริหารจะได้รับการพัฒนาการอบรมตามสายอาชีพ (Training Road map) อย่างต่อเนื่องทุกปี
9.7.5 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกาหนดตารางการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอด
ทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ อาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยกาหนดวาระการ
ประชุม แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการก่อนถึงวันประชุม และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
ทัง้ นี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึง
จะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธาน
กรรมการไม่อ ยู่ใ นที่ป ระชุม หรือ ไม่ สามารถปฏิบัติ หน้ าที่ ได้ ในกรณี มีร องประธานกรรมการอยู่ ให้ร องประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
และจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนกรรมการทั้งหมด
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การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
9.7.6 วาระการดารงตาแหน่ง
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตาแหน่งเป็น
จานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
ก่อน ถ้าจานวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดารงตาแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และ
อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 21
5. ศาลมีคาสั่งให้ออก
9.7.7 การพบปะนักวิเคราะห์
‟ ไม่มี ‟

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
บริษัทยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนทากิจกรรมต่างๆ เพื่อ
มีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและชุมชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนโดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดังนี้
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การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญ โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปรัชญาของบริษัท
โดยคานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดาเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน
การต่อต้านการทุจริต
บริษัทต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายต่อการคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชี วอนา
มัย อีกทั้งสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน และสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ ใช้แรงงาน ตลอดจนปฏิบัติ
ตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขที่เป็น
ธรรมและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในทางมิชอบ
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญในการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการ
ตอบแทนและคืนกาไรสู่สังคม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในกระบวนการธุ ร กิ จ รวมถึ ง สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งประหยั ด และมี
ประสิทธิภาพ
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลของการดาเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป
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10.1.1 ภารกิจ ปรัชญา คุณค่า
ภารกิจของบริษัท "ด้านองค์กร - มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้" ซึ่งมุ่งมั่นและส่งเสริมให้บุคลากรของ
บริษัทได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งความสามารถในการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตประจาวัน เป็นไป
ตามปรัชญาของบริษัทและรู้จกั คุณค่าของคน สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ เพื่อใช้เป็น
แนวคิดและแนวทางในการปฏิบตั ิด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรัชญา
สร้างสมดุลระหว่างการทางานและชีวิต
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
คนและองค์กรทีเ่ ติบโตไปพร้อมกัน
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้
ร่วมสร้างสรรค์สังคมทีด่ ี
10.1.2 กรอบแนวทางการปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการดาเนินงานปี 2560
ลาดับ
แนวทางปฏิบตั ิ
การดาเนินงานปี 2560
1 บริ ษั ท จะปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด การ 1. โครงการลดอุ ณ หภู มิ ค วามร้ อ นภายในโรงงานเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ต ลอดจน
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
สภาพแวดล้อมและสุขอนามัยของพนักงาน ทั้งยังเน้นด้านการประหยัดพลังงานและ
ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวของบริษัทฯ
2. โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบั ติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบ
อากาศอัด ซึ่งทางบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทฯตัวอย่างในการศึกษาเรื่องของการลดพลังงาน
จากระบบอากาศอัด
3. โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า : โดยการตรวจสอบพลังงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
เก็บค่าการใช้งาน วัดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการลดการใช้พลังงาน
4. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟในโรงงาน
ลงมากถึ ง 80% รวมทั้ ง ยั ง ช่ ว ยสามารถลดโลกร้ อ นซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
5. การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น วิธีลดโลกร้อนด้วยการประหยัดพลังงาน
น้ามัน, 10 วิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างง่ายๆ, การปฏิบัติพิทักษ์โลก, การ
จัดซื้อจัดจ้างสีเขียว, โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory), คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์, Carbon Lebel เป็นต้น
6. TSC Green Industry : กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ใน
ระดับ 4
7. Carbon Footprint Organization : บริ ษั ท ฯ ส่ ง เสริ ม มุ่ ง มั่ น และให้
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ภ า ว ะ โ ล ก ร้ อ น ซึ ่ ง ค า ร์ บ อ น ฟุ ต พ ริ ้ น ท์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร เ ป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ ทาให้ อ งค์ ก รในภาคอุ ต สาหกรรม สามารถวั ด ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ น
กระจกที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมในรู ป แบบของคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ เ ที ย บเท่ า
แล้ ว นาผลที่ ไ ด้ ไ ปใช้ กาหนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การ และดาเนิ น กิ จ กรรม
เ พื ่ อ ล ด ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น แ ล ะ ล ด ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ไ ด้ อ ย่ า ง มี
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แนวทางปฏิบตั ิ

การดาเนินงานปี 2560
ประสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น ทางหน่ ว ยงานภาครั ฐ จึ ง ได้ ส นั บ สนุ น ให้ ดาเนิ น การด้ า น
คาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข ององค์ ก รตามแนวทางที่ อบก . พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ รองรั บ 1
สนุ น การจั ด ทาเ พื่ อ ให้ เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการบริ โ ภคพลั ง งานใน
ภาคการผลิ ต ไปสู่ ค วามยั่ ง ยื น และส่ ง ผลกระทบในเชิ ง บวก และยั ง แสดงให้
เห็ น ว่ า
1. บริ ษั ท ฯมี ก ารคานวณคาร์ บ อนฟุ ต พริ น ท์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานโลก
2. บริ ษั ท ฯได้ รั บ ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ จาก TGO ในฐานะที่ บ ริ ษั ท ฯ ร่ ว ม
โครงการนาร่ อ งคาร์ บ อนฟุ ต พริ น ท์ ข องประเทศได้ ต ามเป้ า หมาย
3. บริ ษั ท ฯ มี กิ จ กรรมรณรงค์ ล ดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกซึ่ ง เป็ น ส่ ว น
สาคั ญ ของการลดโลกร้ อ นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
4. บริ ษ ั ท ฯปฏิ บ ั ต ิ ต า มหลั ก มาตรฐานสากลแ ละเป็ น ไปต ามนโยบา ย
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ กาหนดไว้ เ ป็ น อย่ า งดี
7. TSC CO2Reduction : บริ ษั ท มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การลดการ
ปล่ อ ยก๊ า ซ CO2 รวมถึ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และความใส่ ใ จต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามนโยบาย
ของบริ ษั ท
1. เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซ
CO2
2. เพื่อดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบ
การปล่อยก๊าซ CO2
3. เพื่อสนับสนุนและร่วมมือในการส่งข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรับ
ตรวจสอบจากทางลูกค้า
4. เพื่อดาเนินการกาหนดนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท
5. เพื่อกาหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในแต่ละปี
6. ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซ CO2
ให้บรรลุเป้าหมาย
7. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของลูกค้า
การสื่อสาร : ประชุม Management Review ประจาปี, ประชุม ISO14001 ประจาไตรมาส
การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจาไตรมาส
ข้อมูลการชี้วัดการดาเนินการ : การดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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ลาดับ
แนวทางปฏิบตั ิ
การดาเนินงานปี 2560
2 บริ ษั ท จะส่ ง เสริ ม การน าวั ส ดุ ใ ช้ แ ล้ ว 1. โครงการแยกถัง ปันสุข : เพื่อลดต้นทุน สนับสนุนแนวคิดในการลดพลังงานให้เกิด
กลับมาใช้ใหม่
ประโยชน์ คนในองค์กรสามารถแยกขยะตามประเภทได้อย่างถูกต้อง รวมถึงช่วยลด
ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจากัด และ
สนองตอบนโยบายสิ่งแวดล้อมฯ
2. โครงการณรงค์การทิ้งขยะแยกประเภท เป็นโครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อรณรงค์พนักงานให้
มีจิตสานึกในการแยกขยะเพื่อสะดวกในการนากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเน้นการแยกขยะทุก
ประเภทในโรงงาน
การสื่อสาร : ประชุม Management Review ประจาปี, ประชุม ISO14001 ประจาไตรมาส
การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจาไตรมาส
ข้อมูลการชี้วัดการดาเนินการ : การดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
3 บริษัทจะสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม 1. TSC Volunteer at Banyansue School 2016 (บริจาค TV เพื่อน้อง โรงเรียนบ้านย่าน
อาสาที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาชุ มชน
ซื่อ)
สั ง ค มแ ละ กา รบ าเ พ็ ญ ประโยช น์
บริ จ าคโทรทั ศ น์ พร้ อ มกล่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย ม เพื่ อ การศึ ก ษาทางไกลผ่ า น
สาธารณะ
ดาวเทียม ให้กับโรงเรียนบ้านย่านซื่อ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี รายได้มาจาก
การจัดกิจกรรมการแข่งขัน TSC ฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 4 (2016)
2. TSC Donation Table Calendar 2017 (ปฏิทินเก่า เราขอ)
เปิดรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะทุกรู ปแบบที่ไม่ใช้งานแล้วจากพนักงาน ส่งมอบให้กั บ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อนาไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์สาหรับคนตา
บอด
3. TSC Donation 2017 (รองเท้าเพื่อน้อง)
กิจกรรมธนาคารรองเท้า...เพื่อเด็กดอย พนักงานได้ร่วมกันบริจาครองเท้าใหม่ และ
รองเท้ามือสองสภาพดี จานวนมากกว่า 200 คู่ ส่งมอบให้กับศูนย์อบรมศีลธรรม และ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจาย
สิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
4. TSC Donation 2017 (ยาเหลือใช้ ต่อลมหายใจได้)
ทากิจกรรมร่วมกับครอบครัวข่าว 3 และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
ตั้งจุดรับบริจาคยาเหลือใช้ มอบให้กับโรงพยาบาลอุ้งผาง จ.ตาก เพื่อนาไปช่วยผู้ป่วย
ในถิ่นธุระกันดาน โดยในการเปิดรับบริจาคครั้งนี้ มียอดบริจาคยากว่า 8,000 เม็ด
5. TSC Blood Donation #16 & 17
กิจกรรมประจาทุกปีร่วมกับสภากาชาดไทย (สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี) ตั้งหน่วยรับ
บริจาคโลหิตในบริษัท ซึ่งในปีนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่า TSC บริจาคโลหิตเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่
16(2016) และ TSC บริจาคโลหิตเพื่อแม่หลวงครั้งที่ 17(2017) การบริจาคโลหิตนี้
นอกจากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว ยังเป็น
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การดาเนินงานปี 2560
โอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันทาความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ร.9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
6. TSC Donation 2017 (เสื้อผ้ามือ 2 เพื่อเพื่อนพี่น้องภาคอีสาน)
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยให้พนักงานร่วมกันบริจาคสิ่งของและเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว
สภาพดี ส่งมอบให้กับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเพื่อพ่อ ณ หอประชุมศรีบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายสิ่งของให้กับ
ผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคอีสาน และผู้ด้อยโอกาสได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
การสื่อสาร :
1. พนักงานสามารถรับรู้ข่าวสารของบริษัทผ่านทางประกาศ, อีเมล, ประชุมหน้าแถว,
ประชุมในฝ่าย, บอร์ดประชาสัมพันธ์, TSC Line@, VTR ณ โรงอาหาร
2. พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางกิจกรรม MD
เล่ า ให้ฟั ง ซึ่ งพนั ก งานจะได้ท ราบข่ า วสารและความเคลื่ อ นไหวในองค์ ก ร รวมทั้ ง
อุตสาหกรรมในภาครวมได้ และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

4

5

การตรวจสอบการปฏิบัติ:
บริษัทจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของพนักงานในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ ในองค์กร ผ่านแบบสารวจความคิดเห็นหรือ Google Doc. เพื่อนาข้อสรุปมาใช้
ในการพิจารณาดาเนินโครงการในครั้งถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วน ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ จากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น
หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจาก การสื่อสาร : การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารประจาปี
การด าเนิ น งานของบริ ษั ท เพื่ อ น ามา การตรวจสอบการปฏิบัติ : สานักงานการนิคมอมตะนคร
พิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดาเนินการ ตัวชี้วัดการดาเนินงาน : หนังสือรับรองจากสานักงานการนิคมอมตะนคร
มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้าง (ปราศจากเรื่องร้องเรียนจากบริษัทและชุมชนใกล้เคียง)
ความเสี ย หายต่ อ ชุม ชนและสั ง คมทั้ ง
โดยทางตรงและทางอ้อม
บริ ษั ท จะพั ฒ นารู ป แบบการด าเนิ น
ธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มไปพร้ อ มๆ กั บ
การเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

TSC Green Industry : ดาเนินการขอรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ 4 จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการรอรับรางวัล
Carboon footorint Organization : ได้รับการรับรองการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร จากองค์การบริการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน (TGO)
การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจาไตรมาส
ข้ อ มู ลการชี้ วั ด การด าเนิ น การ : การได้ รั บ ใบรั บ รองอุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย วระดั บ และ
ใบรับรองคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรจาก TGO
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ลาดับ
แนวทางปฏิบตั ิ
6 บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ
และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจน
เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ที่ ส า คั ญ โ ป ร่ ง ใ ส
สามารถตรวจสอบได้

7

การดาเนินงานปี 2560
บริษัทกาหนดนโยบายการควบคุมภายใน ไว้ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ กาหนดให้
ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องมีระบบการควบคุมภายใน และปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบการทางานตลอดเวลา
การสื่อสาร :
1. สื่อสารในการประชุมผู้บริหารประจาไตรมาส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
2. กาหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ให้ฝ่ายบริหารทราบทุกเดือน
การตรวจสอบการปฏิบัติ :
1. แผนงานตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2560 ก าหนดให้มี ก ารตรวจสอบการปฏิ บั ติ
กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกเดือน โดยรายงานผลการตรวจสอบให้
ฝ่ า ยบริ ห ารทราบทุ ก เดื อ น และรายงานสรุ ป ผลการตรวจสอบให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกไตรมาส
2. ผลการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประจาเดือน ในปี 2560 รวม 12 ครั้ง พบการปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย
ข้อมูลการชี้วัดการดาเนินการ :
1. ปี 2560 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน
2. การรายงานประจาเดือน ในปี 2560 เรื่องการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้มีการรายงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประจาเดือน
ในปี 2559 พบการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมายทุกเรื่อง
บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม การแข่ ง ขั น ทางการค้ า 1. บริษั ทได้ ปฏิบั ติตามเงื่อนไขต่ างๆ ที่ต กลงกัน ไว้กั บคู่ค้ า ลู กค้ า หรือเจ้าหนี้ อย่า ง
อย่างเสรี ดาเนินการแข่งขันธุรกิจอย่าง
เคร่งครัดและเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่
เป็นธรรม
ค้า ลูกค้ า หรือเจ้าหนี้ ทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา มีการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสาร คาแนะนาที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนส่ง
มอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากาไรเกิน
ควร
2. บริษัทได้เข้าเยี่ยมบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ
ให้ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที พร้ อ มทั้ ง ให้
ข้อแนะนาในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การสื่อสาร : ให้มีการแข่งขันราคา โดยให้มีการเสนอราคามากกว่าหนึ่งราย
การตรวจสอบปฏิบัติ : มีการบันทึกเป็นเอกสารประจาเดือนให้ผู้บริหารอนุมัติ
ข้อมูลการชีว้ ัดการดาเนินการ : ตรวจสอบจากสรุปการเสนอราคาประจาเดือนของการ
เสนอราคา
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ
แนวทางปฏิบตั ิ
การดาเนินงานปี 2560
8
บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ รับรองการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ทุจริต (CAC)
การสื่อสาร : MD เล่าให้ฟัง, ประชุมผู้บริหารประจาไตรมาส, เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
การตรวจสอบการปฏิบัติ : ฝ่าย IA ตรวจสอบการดาเนินการตาม Checklist และนาส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขั้นตอน
ข้อมูลตัวชี้วัดการดาเนินการ : การดาเนินการตาม Checklist ทุกหัวข้อ
9
บริษัทปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่า บริษัทกาหนดนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่า
ด้ ว ย สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น "
แ ล ะ ด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ
มาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ โดยกาหนดให้มีการสนับสนุนการปฏิบัติตาม “"ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และ
มาตรฐานสากลด้ านสิท ธิม นุษ ยชนอื่ นๆ และให้ ผู้บ ริห ารตรวจสอบประเด็ นด้ านสิท ธิ
มนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงานด้วย ทั้งนี้ได้จัดให้มีการอบรมและวัดผลพนักงาน
ในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อนาไปปฏิบัติ
เป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับคาร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถร้องเรียนการ
ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
การสื่อสาร :
1. ในการประชุมผู้บริหารประจาไตรมาส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
2. จัดให้มีการอบรม และวัดผลพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
การตรวจสอบการปฏิบัติ : แผนงานตรวจสอบภายในประจาปี 2560 กาหนดให้มีการ
ตรวจสอบเรื่องการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ รวมถึงหัวข้อการ
ปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วย
การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยรายงานผลการตรวจสอบให้ฝ่าย
บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการปฏิบัติไม่
สอดคล้องกับนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ
ข้อมูลการชี้วัดการดาเนินการ :
1. ปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในคู่มือ
หลักการกากับดูแลกิจการ อย่างครบถ้วน
2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2560
พบว่า การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณฯ ที่กาหนดไว้
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ
แนวทางปฏิบตั ิ
การดาเนินงานปี 2560
10 บริษัทปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 1. มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
2. บริษัทจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับ
ผู้บริหารเป็นประจาทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง เป็นต้น
3. พัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงานตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจาปี 2560
การสื่อสาร : พนั กงานรับ รู้ข้อมูลข่ าวสารทาง ประกาศ อีเ มล์ ประชุมหน้าแถว บอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ TSC PRIDE News
การตรวจสอบการปฏิบัติ : เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น กล่องรับความคิดเห็น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง เพื่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
ข้อมูลการชี้วัดการดาเนินการ : ช่องทางต่างๆ ในการรับความคิดเห็นของพนักงาน
11

บ ริ ษั ท จั ด ใ ห้ มี ส วั ส ดิ ก า ร ค ว า ม การสื่อสาร : บอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์, ข่าวสารความปลอดภัยประจาสัปดาห์ทาง Eปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ส าหรั บ mail, Line Application, การประชุมคณะความปลอดภัยฯ ประจาเดือน
พนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ
การตรวจสอบการปฏิบัติ : ฝ่ายความปลอดภัยฯ ตรวจสอบตามขัน้ ตอนการปฏิบัติงานที่
กาหนดไว้
ตัวชี้วัดการดาเนินงาน : KPI ของฝ่ายความปลอดภัยฯ และวัตถุประสงค์เป้าหมายของ
บริษัทฯ ประจาปี 2560
ความปลอดภัย
2559 2560
อุ บั ติ เ หตุ รุ น แรงถึ ง ขั้ น หยุ ด 0
0
งาน (ราย)
อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)
0
0
โครงการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ 100% 90 %
ผ่านกิจกรรม CCCF และS(อยู่
ระหว่าง
SFM สาเร็จ ตามแผนงาน
ดาเนิน
(%)
การ)
โ ค ร ง ก า ร ม า ต ร ฐ า น 100% 70 %
เ ค รื่ อ ง จั ก ร ด้ า น ค ว า ม
(อยู่
ระหว่าง
ปลอดภัยผ่านกิจกรรม TCC
ดาเนิน
Safety Activity สาเร็จตาม
การ)
แผนงาน (%)
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หมายเหตุ

เป็ น กิ จ กรรมตามข้ อ ก าหนดของ
ลู ก ค้ า ( นั บ รอบต าม ปี ป ฏิ ทิ น
สิ้นสุดโครงการในเดือน ธันวาคม
2560)
โดยในปี 2560 ได้รับคัดเลือกให้
เป็นที่ปรึกษาการดาเนินกิจกรรม
ให้กับบริษัทในกลุ่ม ผู้ผลิตชิ้นส่วน
ของ Toyota ต่อ เนื่ องเป็ นปี ที่ 2
ติ ด ต่ อ กั น (นั บ รอบตามปี ป ฏิ ทิ น
สิ้นสุดโครงการในเดือน ธันวาคม
2560)

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ
แนวทางปฏิบตั ิ
12 บริ ษั ทพัฒนาผลิตภั ณฑ์ที่ ไม่ ก่ อให้ เกิ ด
อั น ตรายต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค และให้ ข้ อ มู ล
ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกิน
ความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้า
ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

13

บริ ษั ท มี ก ระบวนการวิ เ คราะห์ ค วาม
เสี่ ย งและผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย
รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

14

บริ ษั ท พั ฒ นานวั ต กรรมที่ ส ร้ า งความ
ส ม ดุ ล ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ กั บ
สิ่งแวดล้อม

การดาเนินงานปี 2560
การสื่อสาร : Agreement, กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประจาปี
การตรวจสอบการปฏิบัติ : ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจ้ง จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลชี้วัดการดาเนินการ : ผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจาปี 2560 ได้คะแนน
ร้ อ ยละ 84.19 ซึ่ ง ลดลงจากปี ก่ อ นหน้ า เล็ ก น้ อ ย เนื่ อ งจากลู ก ค้ า หลายรายมี ก าร
ปรับเปลี่ยนระบบการทางานในปีที่ผ่านมา เพื่อผลักดันกิจกรรมด้านการลดต้นทุน จึงมีผล
กับการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งในปีนี้ ทางบริษัทก็มีนโยบายที่จะปรับปรุงกระบวนการ
ทางานให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าให้มากขึ้น และ เพื่อรักษาระดับความพึง
พอใจให้เพิ่มขึ้นอีก
การสื่อสาร : กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประจาปี ได้แก่
1. กรรม CCCF : เป็นกิจกรรมการค้นหาอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อทาการปรับปรุง
แก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย โดยกาหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่ วมในการ
ค้นหาอันตรายในพื้นที่ของตนเอง และมีการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่
ให้ปลอดภัยต่อผู้บริหารระดับสูงทราบ ในการประชุมทุกเดือน ทาให้การดาเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายครบ 100%
2. กิ จ กรรมรณรงค์ ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย : เป็ น การรณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานทุ ก คนปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งการดาเนิน
กิ จ กรรมช่ ว ยส่ ง ผลให้ พ นั ก งานเดิ น ทางกลั บ ภู มิ ล าเนาและกลั บ มาท างานอย่ า ง
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
3. กิจกรรม Safety Week ภายในบริษัท : เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการทางาน และร่วมแสดงความคิดเห็นในด้านความปลอดภัยผ่าน
การประกวดต่างๆ เช่น การประกวด Safety Man & Safety Girl เพื่อใช้ตัวแทนในการ
รณรงค์ด้านความปลอดภัย เป็นต้น
กิจกรรม Machine Safety : เป็นกิจกรรมที่ปรับปรุงเครื่องจักรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ความปลอดภั ย สากลและข้ อ ก าหนดลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย สู ง สุ ด ต่ อ
ผู้ปฏิบัติงานจนทาให้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การ
ทางาน
การตรวจสอบการปฏิบัติ : การตรวจวัดคุณภาพน้าทิ้ง มลพิษทางอากาศ มลทางเสียง
โดยองค์กรภายนอก
ข้อมูลชี้วัดการดาเนินการ : ผลการตรวจสอบมลภาวะประจาปี
1. โครงการยกเลิกกระบวนการผลิต Soldering 100%
2. โครงการลดการใช้ LPG : เพื่อลดการใช้พลังงานจากการใช้ก๊าซ LPG และเพื่อลด
ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ก๊าซ LPG
3. โครงการ Electric Nozzle for Fisher DC : เป็นโครงการสนับสนุนในส่วนของการ
ประหยัดพลังงาน และลดการใช้ก๊าซ LPG
4. โครงการ ISE Induction Heater Project : เป็นโครงการย่อยในการสนับสนุนการลด
พลังงานจากการใช้ก๊าซ LPG ซึ่งล่าสุดสามารถลดการใช้พลังงานทดแทนจากเดิมที่
- 95 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ

15

16

แนวทางปฏิบตั ิ

การดาเนินงานปี 2560
ใช้จากการหลอมละลายลงได้อีกกว่า 50%
5. โครงการเปลี่ยนโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED :เป็นโครงการเพื่อช่วยลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟในโรงงานลงมากถึง 80% รวมทั้งยังช่วยสามารถลดโลก
ร้อนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
การสื่อสาร : ประชุม Management Review ประจาปี, ประชุม ISO14001 ประจาไตรมาส
การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจาไตรมาส
ข้อมูลการชีว้ ัดการดาเนินการ : การดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
บริษัทจะส่งเสริมความรับผิดชอบทาง การสื่อสาร : มีช่องทางต่างๆ ดังนี้
สังคม
1. เปิดโอกาสให้คู่ค้าและลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยตนเอง หรือทางอ้อม
ด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ โดยมีการตรวจสอบความเกี่ยวโยงและ
เกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดาเนิ น
ธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาแต่ละรายของบริษัท ตลอดจนชี้แจงขอ
ความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฎิบัติตาม
กฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัท ว่ายังคง
ความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง
2. สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ
3. จัดกิจกรรม เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างบริษัทกับคู่ค้า เช่น กิจกรรมลดต้นทุนจาก
การพัฒนากระบวนการผลิต และกิจกรรมพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต
การตรวจสอบการปฏิบัติ : กาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการมีส่วน
ได้เสียของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทรับทราบทุกครั้งที่เกิดรายการ
ข้อมู ลการชี้วั ดการดาเนิน การ : รายงานการมี ส่วนได้ เสีย ฯ ที่ เป็น ไปตามหลักเกณฑ์
ข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริ ษั ท จะระมั ด ระวั ง การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง และไม่สนับสนุน
ทางปัญญา
สินค้าหรือการกระทาที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
การสื่อสาร : มีข้อกาหนดควบคุมการส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญหา โดยต้องส่ง
e-mail ทางเดียว และต้องไม่มีการกระจายข้อมูลไปช่องทางอื่น
การตรวจสอบปฏิบัติ : มีการกาหนดเป็นมาตรฐานของบริษัท ลูกค้า และผู้ผลิต ว่าจะต้อง
ไม่นาข้อมูลไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น
ข้อมูลชี้วัดการดาเนินการ : ตรวจสอบจากเอกสารควบคุมการแจกจ่าย
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ลาดับ
แนวทางปฏิบตั ิ
การดาเนินงานปี 2560
17 บริ ษั ท จะพั ฒ นาทั ก ษะและฝึ ก อบรม จัดอบรมตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจาปี 2560
พนักงาน เพื่อโอกาสในความก้าวหน้า การสื่อสาร :
ของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ 1. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงาน มีการแจ้งข้อมูลการฝึกอบรมให้กับ
เลือกปฏิบัติ
พนักงานและผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานได้รับทราบล่วงหน้าผ่านทางอีเมล์
2. ผู้บริหารและพนักงานที่เข้ารับการอบรมจะได้รับทราบเนื้อหาหลักสูตร, คู่มืออบรมให้
ทาการศึกษาข้อมูลล่วงหน้า เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเนื้อหาก่อนเข้ารับการอบรมได้
3. ผู้บังคับบัญชาทุกท่าน ทาการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานก่อนเข้ารับการอบรม
ทุกครั้ง เพื่อพนักงานได้รับความรู้ตามสายงานได้อย่างครบถ้วน
การตรวจสอบการปฏิบั ติ : หลั ง การฝึ ก อบรมในทุ ก หลั ก สู ต ร จะให้ พ นั ก งานท าแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม โดยแบ่งตามหัวข้อดังนี้
1. ภาพรวมด้านความครบถ้วนของเนื้อหา
2. ภาพรวมคุณภาพวิทยากร
3. การให้บริการของหน่วยงานฝึกอบรม
โดยบริ ษั ท จะน าข้ อ มู ลจากการประเมิ น ผลมาสรุป ข้ อ มู ลและน าไปพิ จ ารณาการจั ด
ฝึกอบรมต่อไป
ข้อมูลการชี้วัดการดาเนินการ : ในปี 2560 บริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจในการจัด
ฝึกอบรมคิดเป็น 97.81% (เป้าหมาย  85%) ซึ่งแสดงว่าหลักสูตรต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นนั้น
ตรงตามวัตถุประสงค์และสามารถนาไปปฏิบัติในการทางานได้
10.1.3 การเชือ่ มโยงผู้มีสว่ นได้เสีย
นิยาม
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่สามารถสร้างผลกระทบและ/หรือได้รับผลกระทบจากการดาเนิน
ธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กร
กาหนดตัว
ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วน
บ่งชี*้ **
ความคาดหวัง
ได้เสีย
การรายงาน
การฝึกอบรม ช่องทางสื่อสาร 1 2 3
1.ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ „ ผลตอบแทน จากผลการ
„ รายงาน
„ การประชุมสามัญ  
สถาบันการเงิน ดาเนินงานที่ดแี ละยั่งยืน
ประจาปี
ผู้ถือหุ้น
„ การกากับดูแลกิจการที่ดี
„ รายงานความ
„ Opportunity
„ การบริหารความเสี่ยง
ยั่งยืน
Day
„ การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ „ คู่มือหลักการ
„ เว็บไซต์ IR Press
ข้อตกลงตามสัญญา
กากับดูแล
Release
„ การได้รับการปฏิบัติที่เท่า
กิจการ
„ เปิดเผยข้อมูลใน
เทียมและเป็นธรรม
(ประกอบด้วย
เว็บไซต์ตลาด
„ ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทัน จรรยาบรรณ
หลักทรัพย์
ต่อการตัดสินใจ และโปร่งใส
ธุรกิจ)
„ ข่าวหนังสือพิมพ์
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ผู้มีส่วน
ได้เสีย
2. พนักงาน

3.ลูกค้า

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง
การรายงาน
„ ผลตอบแทนและสวัสดิการ „ รายงาน
„ ความมั่นคงในหน้าทีก่ ารงาน ประจาปี
„ การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ „ รายงานความ
ข้อตกลงตามสัญญาจ้าง
ยั่งยืน
„ การพัฒนาศักยภาพ และ
„ คู่มือหลักการ
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ าร
กากับดูแล
งาน
กิจการ
„ การจูงใจผ่านผลตอบแทน
(ประกอบด้วย
และ/หรือการได้รับการยอมรับ จรรยาบรรณ
จากผลสาเร็จของงาน
ธุรกิจ)
„ สภาพแวดล้อมที่ดี และความ
ปลอดภัยในที่ทางาน
„ การได้รับการปฏิบัติที่เท่า
เทียมและเป็นธรรม

„ คุณภาพตามมาตรฐาน
„ ต้นทุนที่ตอบสนอง
„ การส่งมอบที่ตรงเวลา
„ ความสามารถเชิงวิศวกรรม
„ ระบบการบริหารจัดการ
„ การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงตามสัญญา

„ รายงาน
ประจาปี
„ คู่มือหลักการ
กากับดูแล
กิจการ
(ประกอบด้วย
จรรยาบรรณ
ธุรกิจ)
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การฝึกอบรม ช่องทางสื่อสาร
„ หลักสูตร
„ การประชุม
ฝึกอบรมตาม คณะกรรมการ
สายอาชีพ
สวัสดิการ
„ กิจกรรม MD เล่า
ให้ฟัง
„ ประกาศ อีเมล์
อินทราเน็ต ประชุม
หน้าแถว บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
TSC PRIDE News
„ กิจกรรมวิง่ สู้ Fat,
TSC On Style
Work Wear Fun
Contest 2017,
เปิดท้ายขายของ
(วันธงฟ้า), TSC
Aerobic Dance
2017
„ แบบสารวจความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมของบริษัท
„ หลักสูตรการ „ การประชุม
พัฒนาระบบ
รับทราบนโยบาย
คุณภาพ
ลูกค้าประจาปี/
สิ่งแวดล้อม
ประจาเดือน
และความ
„ กิจกรรม :
ปลอดภัย
สัมมนาร่วมกับ
ลูกค้า
„ การพบปะลูกค้า
ประจาเดือน
„ เว็บไซต์
„ การสารวจความ
พึงพอใจประจาปี

กาหนดตัว
บ่งชี*้ **
1 2 3
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ผู้มีส่วน
ได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง

4. คู่ค้า

„ การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม
และโปร่งใส
„ การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงตามสัญญา
„ การชาระเงินที่ครบถ้วนและ
ตรงเวลา
„ ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจใน
ระยะยาว

5. ชุมชนและ
สังคม

„ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
„ การได้รับการช่วยเหลือ
สนับสนุน และส่งเสริมด้าน
ต่างๆ
„ การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม
„ การปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

6. หน่วยงาน
„ การชาระภาษีและ
ราชการและ
ค่าธรรมเนียมครบถ้วนตาม
องค์กรที่เกี่ยวข้อง กาหนด
„ การปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และข้อตกลงที่
เกี่ยวข้อง
„ การให้ความร่วมมือและให้
การสนับสนุนด้านต่างๆ

การรายงาน
„ รายงาน
สรุปผลการ
ประเมินคู่คา้
ประจาปี
„ คู่มือหลักการ
กากับดูแล
กิจการ
(ประกอบด้วย
จรรยาบรรณ
ธุรกิจ)
„ รายงาน
สรุปผลการ
ประชุมตามวาระ

„ รายงานตาม
กฎหมายและ
เงื่อนไขใน
ใบอนุญาต
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การฝึกอบรม
„ หลักสูตร
จรรยาบรรณ
ธุรกิจในการ
ดาเนินธุรกิจ
และการต่อต้าน
การทุจริต

ช่องทางสื่อสาร
„ ประชุมคู่ค้า
„ กิจกรรม : ขยาย
เครือข่ายต่อต้าน
การทุจริต
„ ประกาศ อีเมล์
เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่
จัดหา

กาหนดตัว
บ่งชี*้ **
1 2 3


„ กิจกรรม :

กิจกรรมสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม และ
ศาสนาในท้องถิ่น
„ การตรวจวัด
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่
ชุมชนรอบโรงงาน
„ เว็บไซต์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
กิจกรรม
„ หลักสูตร
„ การประชุม
  
ฝึกอบรม
รับทราบกฎระเบียบ
ความรู้ตามสาย ต่างๆ
อาชีพ
„ กิจกรรม : ร่วม
เป็นสมาชิก
เครือข่ายโครงการ
ต่างๆ เข้าร่วมอบรม
และสัมมนา
„ เว็บไซต์
เจ้าหน้าที่รัฐกิจ
สัมพันธ์ เจ้าหน้าที่
BOI
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ผู้มีส่วน
ได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง
การรายงาน

7. สื่อมวลชน

„ การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และตรวจสอบได้
„ การมีส่วนร่วมในการเปิดเผย
ข้อมูลทางธุรกิจ

8. คู่แข่ง

„ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
„ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา

หมายเหตุ : ***กาหนดตัวบ่งชี้ 1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง

การฝึกอบรม

ช่องทางสื่อสาร
„ Opportunity day
„ เว็บไซต์ การให้
สัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่นักลงทุน
สัมพันธ์
„ เว็บไซต์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
เจ้าหน้าที่ส่วน
งานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

กาหนดตัว
บ่งชี*้ **
1 2 3


„ คู่มือหลักการ

กากับดูแล
กิจการ
(ประกอบด้วย
จรรยาบรรณ
ธุรกิจ)
ผู้มีส่วนได้เสียที่ "ได้รับ" ผลกระทบจากบริษทั
ผู้มีส่วนได้เสียที่ "สร้าง" ผลกระทบให้บริษทั
ผู้มีส่วนได้เสียที่ "บริษทั ต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย"

10.1.4 การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ
บริ ษั ท ก าหนดนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งท าหน้า ที่ ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง การประเมินความเสี่ยงจะคานึงถึงกระทบด้านการเงิน การดาเนินงาน การ
ส่งมอบสินค้า ความปลอดภัย และชื่อเสียง รวมทั้งให้ความสาคัญกับผลกระทบการดาเนินตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดกลุ่มประเภทความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการ ได้แก่ ความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิ บัติการ ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเลือกกลยุทธ์ใน
การตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
นอกเหนือจากนโยบายความรับผิ ดชอบต่อสังคมแล้ว คณะกรรมการบริษั ทตระหนักและให้ค วามสาคัญตาม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กาหนดนโยบายที่
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ได้แก่ นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นโยบายการปฏิบัติต่อคู่
ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง ตลอดจนนโยบายการไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยจัดทาอยู่ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บ ไซต์บริษัท
(www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสาหรับนักลงทุน (Investor Information" / เอกสารเผยแพร่
(Publications))
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10.2 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่ใช้อานาจผูกขาด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย อีกทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
สอดคล้องกับ
มีความเป็นธรรม
ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ
การต่อต้านการทุจริต
ส่งเสริมความ
กฎหมาย ระเบียบ
และเท่าเทียม
ทางปัญญา
คอร์รัปชั่น
รับผิดชอบทางสังคม
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
เปิดโอกาสในการทา
ใช้สินค้าและบริการที่มี การรับของขวัญ สิ่งของ ให้โอกาสคู่คา้ ที่ดาเนิน บริษัทสนับสนุนคู่ค้าที่มี
ธุรกิจให้กับทุกคูค่ ้า และ ลิขสิทธิ/์ สิทธิบัตร/
หรือประโยชน์อื่นใด
ธุรกิจถูกต้องตาม
ความรับผิดชอบต่อ
การพิจารณาคัดเลือกคู่ เครื่องหมายการค้าที่
ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระบบ
สังคม ตลอดจนส่งเสริม
ค้าตัง้ อยู่บนพื้นฐาน
ถูกต้อง และไม่สนับ
จรรยาบรรณว่าด้วยการ มาตรฐานคุณภาพ
ความรู้ความเข้าใจและ
ความเสมอภาคและเป็น สนุนสินค้าหรือการ
ให้ หรือรับของขวัญหรือ สิ่งแวดล้อม ความ
ร่วมมือกับคู่คา้ ในการ
ธรรม
กระทาที่เป็นการละเมิด ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ ปลอดภัย และอาชีว
พัฒนาความรับผิดชอบ
กฎหมายว่าด้วย
อื่นใดอย่างเคร่งครัด
อนามัย
ทางสังคม
ทรัพย์สินทางปัญญา
10.3 การต่อต้านการทุจริต
10.3.1 บริษัทกาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และจัดทาจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นการให้ หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายใน
10.3.2 พนักงานทุกระดับ ทุกคนของบริษัท จะได้รับการอบรมคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณ
ธุรกิจในวันปฐมนิเทศ ตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจาปี เพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบัติงานของ
องค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญ และผลเสียของการต่อต้านการทุจริตและการ
คอร์รปั ชั่น อีกทั้งมีกระบวนการดาเนินการเมื่อมีการร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (รายละเอียดตาม
คู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ)
โดยในปี 2560 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ
10.3.3 การปฏิบัติแบบกลุ่มความร่วมมือ
บริษัทไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และอยู่ในระหว่างดาเนินการชักชวนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคี
10.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐาน สากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
นอกจากนี้คณะผู้บริหารของบริษัทยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน และ
เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง จะส่งเรื่องแจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัท
ได้จัดให้มีการอบรม และการวัดผลแก่พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เพื่อนาไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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ทั้งนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับคาร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้พนักงานสามารถส่งคาร้องเรียน เรื่องราวการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทกาหนดให้มี
แสดงถึงการที่บริษัทให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี
กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานของบริษัท และพนักงานของคู่ค้า
บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและปฏิบัตติ ามหลักมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด จึงกาหนดนโยบายการไม่
เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไว้ในคูม่ ือ
หลักการกากับดูแลกิจการ
โดยบริษัทกาหนดให้มีการอบรมและวัดผล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน รวมทัง้
พนักงานทีต่ ้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ของประเทศนั้น
ทั้งนี้ หากพนักงาน พนักงานคู่คา้ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทาที่ละเมิด
สิทธิมนุษยชน สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมายังประธานกรรมการตรวจสอบ หรือแจ้งเบาะแสในการรับและจัดการ
กับข้อร้องเรียนช่องทางอื่น ซึ่งได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้
หัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนักลงทุน (Investor Information)”)
จากผลการตรวจสอบภายใน ปี 2560 ไม่พบการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน และไม่พบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแต่
อย่างใด
10.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณที่ดี เพื่อนาไปสู่ความสงบสุขในสังคม
ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้จัดทาขึ้น
10.5.1 การจ้างงาน
บริษัทไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก อีกทั้งจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่เลือกเพศ เชื้อชาติ
ศาสนา รสนิยมทางเพศ อีกทั้งดาเนินการจ้างงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
10.5.2 สิทธิการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 พนักงานมีสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
 พนักงานมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ มีช่องทางดังต่อไปนี้ ประกาศ
อีเมล์ ประชุมหน้าแถว บอร์ดประชาสัมพันธ์ TSC PRIDE News
 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่ องรับความคิดเห็น กิจกรรม MD
เล่าให้ฟัง เพื่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
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 บริษัทจะพยายามจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเป็น
ประจาทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง เป็นต้น
10.5.3 การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน
บริษัทมีแนวทางในการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมเพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่เลือกปฏิบัติและจัดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมในห้องเรียน (ทั้งภายในและภายนอกบริษัท) การ
สอนหน้างาน และการถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งจัดตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจาปี โดยในปี 2560
มีสัดส่วนประเภทหลักสูตร และสถิติการอบรมของพนักงานในระดับต่างๆ ดังนี้
ประเภทหลักสูตร
ร้อยละจานวนชัว่ โมงทีอ่ บรม
การพัฒนาด้านกฎหมายและความปลอดภัย
8.04
การพัฒนาด้านคุณภาพ
15.18
การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อม
14.29
การพัฒนาทักษะในการทางาน
55.36
การพัฒนาความรูเ้ กี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1.79
การพัฒนาหลักสูตรทั่วไป
5.34
ระดับ

จานวน (คน) ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย/คน/ปี

ผู้บริหาร

144

8.59

หัวหน้างาน

266

7.46

ปฏิบัติการ

921

7.10

รวม

1,331

7.72

เป้าหมาย
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการงาน
และบุคลากร
มุ่งเน้นการพัฒนาตามกลุ่มสายอาชีพ รวมทัง้ พัฒนา
ทักษะทางการบริหาร
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคและปฏิบัติ ให้
พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

10.5.4 สุขภาพและความปลอดภัย
บริษัทดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการปฏิบัติงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สิน รวมถึงมี
สุขอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
วิเคราะห์และหามาตรการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน รวมถึง
จัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาด สื่อสารให้ความรู้แก่
พนักงานเกี่ยวกับข้อกาหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการ และให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตาม
ระเบียบได้อย่างถูกต้อง จัดหาอุปกรณ์ค วามปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จาเป็น
ให้แก่พนักงาน ตลอดจนประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
10.5.5 สวัสดิการ
บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด เช่น กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตรวจสุขภาพพนักงาน เงิน
ค่าเกษียณอายุงาน เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าทาศพ ค่าทางานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยันรายเดือน
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เบี้ยขยันต่อเนื่องประจาปี ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทางาน และได้ใช้เวลาทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก
ความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว
บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน มีการปฏิ บัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กาหนด
โครงสร้างเงินเดือนสาหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในแต่ละปี
10.5.6 นโยบายการเลิกจ้าง
บริษัทให้ความสาคัญในการจัดทานโยบายเลิกจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การเลิกจ้างที่
เกิดจะเป็นไปโดยยุติธรรม และไม่ขัดกับกฏหมาย ตลอดจนรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้ของพนักงานอย่างเต็มที่
10.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
คณะกรรมการบริษัทยึดหลักและดาเนินการตามนโยบายการตลาดที่เป็นธรรม ที่จะตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษทั รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้มั่นใจได้ว่านอกจาก
จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่ยุติธรรมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทาที่เป็นการละเมิดหรือทาให้เสียสิทธิของผู้บริโภคด้วย
โดยบริษัทเคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิด้านความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค ไม่จากัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค เคารพสิทธิในการเลือก/แสดงความคิดเห็นของ
ผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชย/การศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสุขภาพ และจัดให้มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจาทุกปี เพื่อประเมินผลการดาเนินงานของ
บริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ (Delivery) และงานใหม่ (New model) โดย
จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด
ซึ่งผลการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าประจาปี 2560 เป็นดังนี้
(คะแนนเต็ม 100%)
ความพึงพอใจของลูกค้า
ปี 2559
ปี 2560
คุณภาพ (Quality)
88%
84%
ราคา (Cost)
80%
79%
การส่งมอบ (Delivery)
90%
87%
งานใหม่ (New model)
87%
82%
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม
86%
84%
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10.7 การพัฒนาชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทั้ง
ใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะพยายามร่วมกับชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมของบริษัทการศึกษา
และศิลปะวัฒนธรรม จริยธรรมและการลงทุนทางสังคม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ชุมชนสามารถพัฒนาและพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ การต่อยอดการจัดกิจกรรม เช่น
1. TSC Volunteer at Banyansue School 2016 (บริจาค TV เพื่อน้อง โรงเรียนบ้านย่านซื่อ)
บริจาคโทรทัศน์ พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้กับโรงเรียนบ้านย่าน
ซื่อ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี รายได้มาจากการจัดกิจกรรมการแข่งขัน TSC ฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 4 (2016)
2. TSC Donation Table Calendar 2017 (ปฏิทินเก่า เราขอ)
เปิดรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะทุกรูปแบบที่ไม่ใช้งานแล้วจากพนักงาน ส่งมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
เพื่อนาไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์สาหรับคนตาบอด
3. TSC Donation 2017 (รองเท้าเพื่อน้อง)
กิจกรรมธนาคารรองเท้า...เพื่อเด็กดอย พนักงานได้ร่วมกันบริจาครองเท้าใหม่ และรองเท้ามือสองสภาพดี จานวน
มากกว่า 200 คู่ ส่งมอบให้กับศูนย์อบรมศีลธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการกระจายสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
4. TSC Donation 2017 (ยาเหลือใช้ ต่อลมหายใจได้)
ทากิจกรรมร่วมกับครอบครัวข่าว 3 และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตั้งจุดรับบริจาคยาเหลือใช้
มอบให้กับโรงพยาบาลอุ้งผาง จ.ตาก เพื่อนาไปช่วยผู้ป่วยในถิ่นธุระกันดาน โดยในการเปิดรับบริจาคครั้งนี้ มียอด
บริจาคยากว่า 8,000 เม็ด
5. TSC Blood Donation #16 & 17
กิจกรรมประจาทุกปีร่วมกับสภากาชาดไทย (สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี) ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตในบริษัท ซึ่งในปีนี้
ใช้ชื่อกิจกรรมว่า TSC บริจาคโลหิตเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ 16(2016) และ TSC บริจาคโลหิตเพื่อแม่หลวงครั้งที่
17(2017) การบริจาคโลหิตนี้ นอกจากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว ยังเป็น
โอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันทาความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
6. TSC Donation 2017 (เสื้อผ้ามือ 2 เพื่อเพื่อนพี่น้องภาคอีสาน)
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยให้พนักงานร่วมกันบริจาคสิ่งของและเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วสภาพดี ส่งมอบให้กับศูนย์
ประสานงานอาสาสมัครเพื่อพ่อ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการกระจายสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้าท่วมภาคอีสาน และผู้ด้อยโอกาสได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
10.8 การจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษัททาการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ทิ ศ ทางของอุ ต สาหกรรมในปั จ จุ บั น โดยก าหนดให้ ท าการปรั บ ปรุ ง นโยบายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ทุ ก ๆ 5 ปี และ
ประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานทุกระดับให้รับทราบ ซึ่งนโยบายฯ สาหรับปี 2560 มีดังนี้
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นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หยุดโลกร้อนด้วยมือเรา
บริษัทจะดาเนินการตามมาตรฐาน ISO14001 อย่างเคร่งครัด:
1. คณะกรรมการมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ร่วมกักกันสารอันตรายในวัตถุดิบอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน อันจะนาไปสู่
การทาลายสิ่งแวดล้อม
3. มุ่ ง มั่ น แก้ ไ ข ป้ อ งกั น และควบคุ ม มลพิ ษ ที่ เ กิ ด จากกิ จ กรรมของทางบริ ษั ท ที่ ก ระทบกั บ พนั ก งานอย่ า งเต็ ม
ความสามารถ และสอดคล้องกับข้อกาหนดทางกฎหมาย
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
5. สื่อสาร เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิดเผย และฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสานึกในการพิทักษ์
รักษาสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรทุกระดับในบริษัท
บริษัทกาหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายการผลิตและงานที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสกับสารเคมี
หรือของเสียต่างๆ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่าเสมอ
ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ในส่วนของระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงอุตสา หกรรม
กาหนด กระบวนการผลิตและเครื่องจักรปัจจุบันก่อให้เกิดฝุ่นควันเล็กน้อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กาหนดของ
อุตสาหกรรม ในส่วนน้านั้นมีเพียงน้าเสียจากการใช้ประจาวันซึ่งมีการควบคุมและบาบัดคุณภาพน้าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนดก่อนจะออกไปยังบ่อบาบัดน้าเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครต่อไป
ของเสียจากกระบวนการผลิต สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) ขยะอันตราย (2) ขยะที่สามารถขายและ
นากลับมาใช้ได้อีก (Recycled) และ (3) ขยะทั่วไป โดยบริษัทมีกรรมวิธีบาบัดขยะแต่ละประเภทแตกต่างกัน ดังนี้
ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบาบัด
ขยะอันตราย
ประเภทขยะ
- น้ามันเครื่องเก่า
- สิ่งของปนเปื้อนต่างๆ เช่น
ถุงมือที่ใช้ในการทางาน, ภาชนะ
บรรจุปนเปื้อนกาว
- หลอดไฟเสื่อมสภาพ
กรรมวิธีบาบัด - ส่งให้บริษัทกาจัดขยะดาเนินการ
ตามวิธีการของประเภทขยะนั้นๆ

ขยะ Recycled
ขยะทั่วไป
- เศษกระดาษ ดีบุก สังกะสี เศษไม้ - ถุงมือพลาสติกทัว่ ไป
- เศษอาหาร

- ขายเพื่อนากลับไปใช้ใหม่
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บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตกาจัดของเสียให้เป็นผู้ดาเนินการกาจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ และรายงาน
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ เดือน
การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษทั เป็นไปตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมอมตะทุก
ประการ นอกเหนือจากการกาจัดขยะโดยคานึงถึงความปลอดภัยแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อลด
การใช้พลังงานและวัสดุสิ้นเปลืองอย่างต่อเนื่อง
ผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ถูกกาหนดเป็นดัชนีชี้วัดความสาเร็จขององค์กรมาเป็นเวลายาวนานและ
ต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อเน้นย้าความสาคัญในการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีฝ่ายงานที่รับผิดชอบคอยดูแลผล
การจัดการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเป็นประจาทุกปี
ด้วยความตระหนักว่า ภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงานเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการ
ดารงชีวิตของประชากรทั่วโลก บริษัทจึงจัดให้มีการรณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อนผ่านนโยบาย
สิ่งแวดล้อม และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่บริษัทฯได้มีการทบทวนและจัดทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
บริษัทให้ความสาคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของประเทศ และ
ประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น
10.9 นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
ลาดับ
นวัตกรรม
1
Automatic Die-Casting
 เครื่องแบบตั้งความยาวอัตโนมัติ
nipple 2 side (Semi W/R)
 บริษัทร่วมกับ สวทช. ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมและ
เทคโนโลยี ในการออกแบบและจั ด สร้ า งเครื่ อ งจั ก รอั ต โนมั ติ
ตลอดจนระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
 วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลการผลิตแบบ real-time
และ online ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตจากเครื่องจักร เข้า
สู่ระบบฐานข้อมูลโดยตรง
 แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทาง
วิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมและสัมมนา ระหว่างบริษัทและ
สวทช.
 ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และ/หรือบุคลากรระหว่างกัน
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10.10 การจัดทารายงานความยั่งยืน
10.10.1 กระบวนการที่ใช้กาหนดเนื้อหา
การรายงานได้มีการจัดทาตามแนวทางการจัดทารายงานแห่งความยั่งยืนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
อ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4.0
10.10.2 การคัดเลือกประเด็นสาคัญ
พิจารณาจากสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสาคัญและประเด็นที่มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
10.10.3 ขอบเขตของเนื้อหาที่รายงาน
รายงานนี้มีขอบเขตเนื้อหาที่มีความครอบคลุมบริษัท และผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยมุ่งเน้นการดาเนินงานตามกลยุทธ์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจ ด้วยการ
กากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการนาปรัชญาการดาเนินธุรกิจไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง
ในด้านการดูแลพนักงาน การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
พนักงานสร้างสมดุลระหว่างการทางานและชีวิตได้อย่างดี ส่งผลให้คนและองค์กรเติบโตไปพร้อมกัน ก้าวไปข้ างหน้า
อย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี ซึ่งนับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและการสร้างโอกาส
ให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
10.10.4 ประเด็นสาระสาคัญในรายงาน
บริษัทมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในกลุ่มพนักงานภายในองค์กร ผู้สนับสนุนการดาเนินธุรกิจ
ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่โดยรอบ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ผนวกกับประเด็นที่มี
ความสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กร นามาวิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญ และคัดเลือกเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในความ
คาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบแมทริกซ์ (Materiality Matrix) ซึ่งครอบคลุมผลการ
ดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นสาระสาคัญในรายงานฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 การกากับดูแลกิจการ
1.2 การต่อต้านการทุจริต
1.3 การดาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
1.4 การบริหารความเสี่ยง
1.5 การสร้างความผูกพันและการพัฒนา
ร่วมกับลูกค้า
1.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
1.7 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
1.8 นวัตกรรมทางธุรกิจ
1.9 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
1.10 การดาเนินการด้านภาษี

2. ด้านสังคม
2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
2.3 การปฏิบัติดา้ นแรงงานและสิทธิ
มนุษยชน
2.4 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทางาน
2.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสิง่ แวดล้อมในชุมชน
2.6 ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2.7 ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
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3. ด้านสิ่งแวดล้อม
3.1 การดาเนินงานตามกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม
3.2 การบริหารจัดการน้า
3.3 การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลก
ร้อน

สาคัญมาก

1.1
1.2
2.3

1.5

1.8
2.1

3.2

1.3

3.3

3.1
1.10

1.6

1.7

1.4

1.9
2.4

2.2
สาคัญ

ระดับผลกระทบต่อความสนใจของกลุม่ ผู้มีส่วนได้เสีย

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

2.5

2.7
2.8

สาคัญ
สาคัญมาก
ระดับผลกระทบต่อองค์กรในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนาเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน ประจาปี 2560
สามารถส่งมาได้ที่ ฝ่ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. (038) 447 200 - 15 ต่อ 626, 412 โทรสาร (038) 185 025
email : ir@thaisteelcable.com
10.11 การดาเนินการตามนโยบายที่บริษทั ได้เปิดเผยไว้
ลาดับ
นโยบาย
การดาเนินการปี 2560
1 นโยบายอนุรักษ์
บริษัทได้แสดงเจตจานงและความมุ่งมั่นในการดาเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากเห็นว่า
พลังงาน
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ และเป็ น หน้ า ที่ ข องทุ ก คนที่ ต้ อ งร่ ว มกั น รั ก ษาระบบการจั ด
การพลังงานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จึงมีการนาระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษั ท
และกาหนดนโยบายด้านพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริม
การใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
สาหรับปี 2560 บริษัทมีการดาเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาระบบการจัด การพลัง งาน การติ ดตามและการประเมิ นผลอย่า งเหมาะสม ตลอดจน
กาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. ดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับ
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. กาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน และสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
สรุปได้ดังนี้
 ประหยัดพลังงานโดยคานวณจากค่า SEC ของปี 2559 ลดลง 10%
 ดาเนินการการจัดการพลังงาน ไม่มี NC จากการตรวจประเมินจาก CB ในระบบ ISO 14001
 ดาเนินการจัดการพลังงาน ปี 2560 สอดคล้องกับกฏหมาย
4. การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่จะให้ความ
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ

นโยบาย

การดาเนินการปี 2560
ร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการ
ด้านอนุรักษ์พลังงาน
5. บริษัทสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็น รวมถึงทรัพ ยากรด้านบุ คลากร งบประมาณ เวลาในการ
ทางาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมการทากิจกรรมกลุ่มในการนาเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนา
งานด้านพลังงาน
6. จัดตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน และส่งรายงานการจัดการพลังงานไปยังกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกาหนด
7. ดาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานให้เห็นเป็นรูปธรรม และได้ดาเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดผลประหยัดและลดค่าใช้จ่ายของการดาเนินงานได้จริง สรุปได้ดังนี้
โครงการลดลมรั่วและบริหารจัดการเครื่องอัดอากาศ
บริษัทดาเนินการลดการใช้พลังงาน โดยเน้นให้สามารถลดได้จริงและเห็นผลชัดเจน เริ่ม
จากแก้ ไ ขปั ญ หาเครื่ อ งอั ด อากาศภายในบริ ษั ท ที่ มี อั ต ราการรั่ ว สู ง จึ ง ท าการวิ จั ย ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิเคราะห์ระบบอัดอากาศและหามาตรการแก้ไขการรั่ว สารวจจุดรั่วและ
ทาการแก้ไขจุดรั่วรวมทั้งหมด
จากการดาเนินการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ถึง 10%
ต่อปี ทาให้บริษัท ได้รับโล่เ กียรติคุณ เป็นสถานประกอบการต้นแบบในการฝึกอบรมการพัฒนา
บุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด
แม้จะได้รับรางวัลแล้ว บริษัทก็ยังคงดาเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อหามาตรการลดค่าการใช้
พลั ง งานไฟฟ้ า ให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และให้ เ กิ ด ผลระยะยาวต่ อ ไป จึ ง ท าการวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบริหารจัดการเครื่องอัดอากาศ โดยทางบริษัทได้ดาเนินการพร้อมทั้ง
ตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 ทาให้บริษัทลดค่าการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าลงได้ถึง 4% ต่อปี
สถานะการดาเนินการ :
Phase 1 ดาเนินการแล้วเสร็จต้นเดือนสิงหาคม 2559
Phase 2 ดาเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2559
โครงการ Motor servo
เป็นโครงการประหยัดพลังงาน ที่เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2558 โดยเปลี่ยนจาก Induction
motor เป็น Servo motor ที่เครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งในปี 2559 สามารถเปลี่ยนได้เป็นจานวน 30% ของ
เครื่องจักรทั้งหมด ทาให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องฉีดพลาสติกลงได้ถึง 82% โดยจะมี การ
ดาเนินการต่อเนื่องในปี 2561 ให้ครบทั้ง 100%
สถานะการดาเนินการ : จะดาเนินการแล้วเสร็จในปี 2561
โครงการลดความร้อนในโรงงาน
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากทางบริษัทเล็งเห็นความสาคัญเรื่องการลดการใช้พลังงานเพื่อ
มุ่งเน้นให้ลดได้จริงและเห็นผลชัดเจน โดยเริ่มจากมี การวัดค่าความร้อนและพลังงานไฟฟ้าที่เครื่อง
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ลาดับ

นโยบาย

การดาเนินการปี 2560
Blower ภายในบริษัท พบว่าเครื่อง Blower ที่ใช้นั้นมีการระบายความร้อนด้วยลมที่มีความร้อนสูง ,
เสียงดังและมีความแรงลมสูง ทางทีมงานจึงรวมวิจัยใน Phase 1 กับทางบริษัท TN Group
วิเคราะห์และหามาตรการแก้ไขการลดความร้อนในโรงงาน ซึ่งทาการสารวจจุดที่ติดตั้ง Blower เพื่อ
ทาการเปลี่ยนเป็นพัดลม HVLS FAN ทั้งหมด โดยที่ Phase 1 ติดตั้งไปแล้วจานวน 5 ตัว จากที่
จะต้องติดตั้งทั้งหมด 18 ตัว คิดเปอร์เซ็นต์ได้ 27.8% พร้อมทั้งตรวจวัดค่าความร้อนและการใช้งาน
ไฟฟ้าอีกครั้ง โดยคานวณหาค่าประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการดาเนินการมีผลลดลงเป็นที่น่าพอใจ
ซึ่งถ้าติดตั้งทั้งหมดสามารถคืนทุนภายในระยะประมาณ 5 ปี ทางบริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นดาเนินโครงการ
ต่อเนื่องเพื่อหามาตรการลดความร้อนและค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น และให้ได้ผลระยะ
ยาวต่อไป ทางบริษัทจึงศึกษาและวิจัยใน Phase 2 ร่วมกับทาง TN Group เพื่อที่จะติดตั้งให้ครบ
ทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระหว่างการดาเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดาเนินการจัดการ หาก
ดาเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถทาให้บริษัทลดความร้อนและค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้เพิ่มขึ้น
สถานการดาเนินการ :
Phases 1 ดาเนินการแล้วเสร็จเดือนเมษายน ปี 2559
Phases 2 ดาเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคมปี 2560
โครงการ เปลี่ยนหลอดไฟ Fluorescent เป็น หลอด LED
โครงการนี้ได้ดาเนินการขึ้นโดยทางบริษัทฯ มุ่งเน้นไปในด้านการลดการใช้พลังงาน ทาให้
บริษัทฯ ดาเนินการเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านแสงสว่าง โดยการติดตั้งหลอดไฟ LED เข้าแทนในระบบ
แสงสว่างเดิมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการดาเนินการในด้านการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงานอย่างเป็น
รูปธรรม และยังเป็นการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและบริหาร
จัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และยังส่งผลต่อบุคลากรภายในองกรค์ ในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมากขึ้น อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมสมาชิก
ทุกคนขององกรค์ให้เกิดความตระหนัก ในความสาคัญของการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน แบบมี
ส่วนร่วม สามารถนาความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งผล
ของการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED นี้ ทาให้องกรค์มีการลดการใช้พลังงานด้านแสงสว่างไม่
น้อยกว่า 50% โดยมีการดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2560 ครบทั้ง 100%
ทั้งนี้การเปลี่ยนมาติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ มี
ประสิทธิภาพในการส่องสว่างอยู่ในระดับสูงมาก มีความคงทน อายุใช้งานเฉลี่ยประมาณ 5 ปี
ประหยัดพลังงานและให้ค่าไฟฟ้ามากกว่า อี กทั้งยังเป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้อ มและช่ว ยลดปัญหา
สภาวะโลกร้อน สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 30 - 85% โดยจะดาเนินการติดตั้งหลอดประหยัด
พลังงาน LED ซึ่งเป็นระบบแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูง
สถานะการดาเนินการ : จะดาเนินการแล้วเสร็จในปี 2560
โครงการติดตั้ง Air condition
แอร์ระบบ Inverter นั้นมีการทางานที่แตกต่างจากแอร์แบบทั่วไป ซึ่งแอร์แบบทั่วๆ ไปนั้น
เวลาท าความเย็ น จนถึ งอุ ณ หภู มิที่ ตั้ งไว้ คอมเพรสเซอร์ ก็จ ะตัด และหยุ ด ทางาน แต่ พออุ ณหภู มิ
เปลี่ยนไปคอมเพรสเซอร์ก็จะ start ระบบเริ่มทางานใหม่ ซึ่งลักษณะการทางานแบบนี้ทาให้เกิดการ
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ลาดับ

2

นโยบาย

นโยบายคุณภาพ
และนโยบาย
สิ่งแวดล้อม

การดาเนินการปี 2560
ใช้พลังงานสูง เพราะต้องใช้พลังงานมากตอนที่ start ระบบการทางานใหม่นั่นเอง ซึ่งแตกต่างจาก
การทางานของแอร์ระบบ Inverter ที่เมื่อทาความเย็นไปถึงระดับที่กาหนดไว้ คอมเพรสเซอร์จะไม่
หยุดทางานแต่จะทางานช้าลง รวมไปถึงพัดลมด้วยที่จะหมุนช้าลง ทาให้เวลาอุณหภูมิเปลี่ยนไม่
จาเป็นต้อง Start การทางานของคอมเพรสเซอร์ใหม่ ระบบก็แค่เพิ่มรอบการทางานเพิ่มขึ้น และเพิ่ม
ความเร็วของพัดลมให้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการ start คอมเพรสเซอร์ใหม่แต่อย่าง
ใด ซึ่งการทางานของแอร์ระบบ Inverter แบบนี้สามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้มากถึง 40-60%
สถานะการดาเนินการ : อยู่ระหว่างการดาเนินการ ปี 2560 – 2561
โครงการ “เปลี่ยน” High Efficiency Motor Inverter control
โครงการนี้ได้ดาเนินการขึ้นโดยทางบริษัทมุ่งเน้นไปในด้านการลดการใช้พลังงาน ทาให้
บริษัทดาเนินการเปลี่ยนเทคโนโลยีของ Motor เพื่อช่วยในการประหยัด พลังงาน โครงการได้
ดาเนินการเปลี่ยน Motor จาก Induction motor Direct Control เป็น High Efficiency Motor
Inverter control โดยดาเนินการติดตั้งเครื่อง Extruder แผนงานดาเนินการในปี 2561 จานวน
ทั้งหมด 4 เครื่อง เพื่อลดปัญหา Breakdown MC. และลดพลังงานไฟฟ้า 40 % หากดาเนินการแล้ว
เสร็จ จะสามารถทาให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและลดปัญหา Breakdown MC สามารถคืนทุน
ภายในระยะประมาณ 2 ปี
สถานะการดาเนินการ : อยู่ระหว่างการดาเนินการ จะแล้วเสร็จใน ปี 2561
บริษัทฯมีการกาหนดนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นประจาทุกปี โดยจะมี
การทบทวนในวาระการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารประจาปี และมีวาระการปรับเปลี่ยนใหญ่ทุก 5 ปี
ซึ่งบริษัท มีการเฝ้ ากากับดู แลและติดตามผลการดาเนิน งานตามนโยบายคุณ ภาพและนโยบาย
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. มีการกระจายนโยบายต่างๆ เข้าสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักประจาปีของบริษัท (Company
Objective)
2. มีการกระจายนโยบายต่างๆ สู่ตัววัดผลการดาเนินงานประจาฝ่ายงาน
3. มีการกระจายตัววัดผลประจาฝ่ายงานเข้าสู่ตัววัดผลประจาตัวพนักงาน
4. มีการจัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อรองรับวัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัววัดผลในระดับต่างๆ เป็น
รายปี กรณีที่ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องมีมาตรการแก้ไขป้องกันที่ผ่านการ
อนุมัติจากระดับบริหารของบริษัท และมีการติดตามผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
5. มีการรายงานผลเป็นประจาทุกเดือน และมีการประชุมตรวจสอบผลการดาเนินการประจาเดือน
โดยคณะผู้บริหาร
6. มีการสรุปผลประจาปีในรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร
ทั้งหมดของบริษัท
7. มีการทวนสอบผลการดาเนินการโดยบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจาสม่าเสมอ
ตลอดทัง้ ปี เช่น บริษัทลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน คณะผู้ตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานต่างๆ
หน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น
8. มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น บริษัท
- 112 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ

3

นโยบาย

นโยบายด้าน
ควบคุมภายใน

การดาเนินการปี 2560
ลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน ชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องต่างๆ เพื่อเป็นคามั่นสัญญา
ของผู้บริหารว่า จะมีการดาเนินการตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
9. เน้ น การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการฝึ ก อบรมในเรื่ อ งนโยบายคุ ณ ภาพและนโยบายสิ่ ง แวดล้ อ ม
ความสาคัญและการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้กับพนักงานทั้งหมดในบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับเหมาภายนอก เป็นต้น
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) ,
ระบบบริหารคุณภาพ (IATF16949) และจากการที่บริษัทได้เฝ้ากากับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ดังกล่าวเช่นนี้ทุกปี ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานตลอดจน การตระหนักถึงความสาคัญ
และการร่วมแรงร่วมใจกันในการดาเนินการตามนโยบายคุณภาพ และนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนและครบถ้วนทุกประเด็น
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บริษัทมีการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ
มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้ อง
เชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
แนวทางในการปฏิบัติ
1. ก าหนดให้ ผู้บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ต้ อ งดู แ ล และตรวจสอบการท างานของหน่ ว ยงานตนเองให้ มี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติงาน
2. มีการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ โดยครอบคลุม
การควบคุมทางการเงิน การดาเนินการ การกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพ หรือรัดกุมมากขึ้นทันที
3. กาหนดให้มีการปรับปรุง ระบบการปฏิบัติง านให้มี ประสิทธิ ภาพ และประสิ ทธิผลยิ่ง ขึ้นอย่า ง
ต่อเนื่อง
4. ในกรณีที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยง/รายการระหว่างกันที่สาคัญหรือที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยชี้แจงความจาเป็นและ
ความเหมาะสมของรายการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทา
รายการต่อไป
โดยในปี 2560 ได้ดาเนินการดังนี้
1. บริษัทมีการตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน คือ บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จากัด และบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษัท ดาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ตาม
แผนการตรวจสอบประจาปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
2. บริษัทกาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ
นโยบาย
4 นโยบาย และ
ระเบียบปฏิบัติใน
การใช้งานระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การดาเนินการปี 2560
บริษัทให้ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพนักงานจะได้รับข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบาย ระเบี ย บ ค าสั่ ง และข่ า วสารของบริ ษั ท ผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ได้ แ ก่ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอีเมล์ ระบบอินทราเน็ต ระบบจัดการเอกสารข้อมูลส่วนกลาง การติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
สาหรับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้าดูข้อมูลของ
บริษัทได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisteelcable.com และเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
บริษัทกาหนดนโยบายที่ชัดเจนในการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนา
ข้ อ มู ล ไปใช้ ใ นทางที่ ไ ม่ ค วร อ้ า งอิ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยนาเนื้อหาของ พรบ. นามาเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับที่พนักงาน

5

6

7

ต้องปฏิบัติตาม และมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงาน
ภายนอกมาตรวจสอบมาตรฐานของระบบต่างๆ เป็นประจาทุกปี นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติ
จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัท
นโยบายสนับสนุน 1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นประเภท
ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุก
สถาบัน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท
กลุ่มให้เข้าร่วม
2. สาหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ทาง
ประชุม โดยเฉพาะ
บริษัทจะติดต่อประสานงาน เพื่อจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ในวันที่ 23
ประเภทสถาบัน
มกราคม 2560
นโยบายการสร้าง
1. บริษัทมีนโยบายการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกากับ
ปฏิสัมพันธ์อันดีกับ
ดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท
ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ 2. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดาเนินการตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงในระดับสากลที่จัดขึ้น
เพื่อช่วยป้องกันหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
3. สนับสนุนสังคมและชุมชนโดยเฉพาะที่อยู่รอบโรงงาน เช่น การซ่อมแซมบารุงโรงเรียน, การบริจาค
สิ่งของจาเป็นให้กับชุมชน
4. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอย่างสม่าเสมอ เช่น การปรับปรุงทัศนียภาพของโรงเรียน, การ
ส่งเสริมแหล่งค้นคว้าให้กับชุมชน โดยการบริจาคหนังสือให้กับโรงพยาบาล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ
6. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
นโยบายบริหาร
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะกากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และสนับสนุน
ความเสี่ยง
และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยในปี 2560 ได้ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานของ
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นโยบาย

8

นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
นโยบายความเท่า
เทียมผู้ทุพลภาพ

9

การดาเนินการปี 2560
ตนโดยปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติ ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
บริหารความเสี่ยง เพิ่มโอกาสแห่งความสาเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดาเนินงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย
2. ส่งเสริมและสร้างจิตสานึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความสาคัญของการ
บริหารความเสี่ยง และนาไปปฏิบัติเป็นประจาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดาเนินการตามกรอบนโยบาย และกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง กากับดูแล ติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2560 ได้ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดาเนินการจัดการความเสี่ยงโดยจาแนกประเภทการจัดการ
ความเสี่ยงประเด็นสาคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ (Operational Risk) ซึ่งรวมถึงการจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความ
เสี่ย งการบริ หารจัด การทางการเงิ น (Financial Risk) และความเสี่ย งการปฏิบัติ ตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล (Compliance Risk) และเลือกกลยุทธ์ในการ
ตอบสนองความเสี่ยง (4T’s Strategy) เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล
และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กากับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหาร
ความเสี่ยง พร้อมทั้งให้คาแนะนา เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. กาหนดให้ มี การติ ด ตามผล เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ผลการด าเนิ น การว่ า มี ค วามเหมาะสมและ
สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกไตรมาส
1. บริษัทมีนโยบายฯ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท
2. บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้กาหนดไว้ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อ " กรอบแนวทาง
การปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการดาเนินงานปี 2560" ข้างต้น)
ปัจจุบันผู้ทุพพลภาพนับรวมอยู่ในกาลังแรงงานสาคัญทั่วทุกองค์กร แต่ก็ยังคงมีผู้ทุพพลภาพอีก
จานวนมากที่ต้องการปฏิบัติงาน แต่ขาดโอกาสเนื่องจากอุปสรรคหลายอย่าง ในขณะที่ความเติบโต
ทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงานได้
เพื่อให้ผู้ทุพพลภาพได้แสดงศักยภาพและใช้ทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศชาติ
บริษัทจึงกาหนดนโยบายความเท่าเทียมกันของผู้ทุพพลภาพเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ว่าจ้างผู้ทุพพลภาพตามกระบวนการปกติ และกฎหมายใน
การจ้างงานคนพิการอย่างเคร่งครัด
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การดาเนินการปี 2560
2. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานที่ให้คาปรึกษาและแนะนาสาหรับผู้ทุพพลภาพ
3. บริษัทให้ความเสมอภาคในการจ้างงานโดยไม่คานึงถึงเหตุแห่งความพิการ
4. ในกรณีที่ลูกจ้างเกิดความพิการในระหว่างการจ้างงาน บริษัทจะคงสภาพการจ้างงานไว้ และให้
โอกาสทดลองทางานอื่นทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานเช่นเดิมได้
5. พิจารณาค่าจ้างสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป โดยไม่มีการแบ่งแยก
6. ให้ผู้ทุพพลภาพได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระของครอบครัว
และสังคมที่ต้องเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภาพมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ครอบครัวและประเทศ
7. โดยในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายความเท่า
เทียมกันของผู้ทุพพลภาพทุกประการ
นโยบายด้าน
1. บริษัทมีนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกากับดูแล
จริยธรรมธุรกิจ
กิจการบนเว็บไซต์บริษัท
2. บริ ษั ทส่ งเสริ มและรณรงค์ ให้ คณะกรรมการ ผู้ บริ หาร และพนั กงาน ปฏิ บั ติ ตามนโยบายด้ าน
จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่าเสมอ ผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล์ และ
เว็บไซต์บริษัท
นโยบายการป้องกัน 1. บริษัทกาหนดให้พนักงานทุกคนปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ใน
การใช้ข้อมูลภายใน
การดาเนินธุร กิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่
สาคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
2. กาหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริ หาร หรือ
พนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
3. กาหนดไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย
หุ้นของบริษัท
4. กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยในปี 2560 บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ ซึ่งระบุถึงนโยบายการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน มีการสื่อสารให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ โดย
การสื่อสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท
นโยบายการดูแล
ในปี 2560 บริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของ
ค่าตอบแทนและ
พนักงานทุกประการ
สวัสดิการของ
นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการหลายรูปแบบ เป็นเงินพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะงาน เช่น ค่าทางานใน
พนักงาน
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กะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยัน ฯลฯ มีสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน เช่น
ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ชุดยูนิฟอร์มพิเศษและของขวัญสาหรับ
พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ การให้สิทธิพนักงานชายลาโดยได้รับค่าจ้างเพื่อไปดูแลบุตรเกิดใหม่ ฯลฯ
และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น เบี้ยขยันต่อเนื่องประจาปี ค่าอาหารในการทางานล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ
กรณีสมาชิกในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ช่วยการยังชีพของพนักงานภายหลังจากการเกษียณจาก
การทางานแล้วประกอบด้วย กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และเงินค่าเกษียณอายุงาน

13
14

15

16

เมื่อนับรวมสวัสดิการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ค่าเฉลี่ยรายได้ในรูปตัวเงินของพนักงานอยู่ในเกณฑ์สูงกว่า
ตลาด ทั้งนี้การที่ค่าแรงฐานและสวั สดิการของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เป็นผลจากการทางาน
เท่านั้น ไม่มีการนาความแตกต่างในเรื่องเพศ สัญชาติ หรือถิ่นฐานกาเนิดมาร่วมพิจารณาแต่อย่างใด
นโยบายค่าตอบแทน ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
พนักงาน
ทุกรายการ
นโยบายการพัฒนา บริษัทให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน ”
บุคลากร
บริษัทสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสาย
อาชีพของตนเอง เพื่อให้เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน

นโยบายการไม่
เกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

ในปี 2560 บริษัทมุ่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการ
ทางาน เพื่อเตรียมพร้อมรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ้น พนักงานแต่ละคนได้รับการ
ฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 7.72 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิ
มนุษยชนอื่นๆ อีกทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทมีก ารตรวจสอบประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนในการ
พิจารณาดูแลพนักงาน ซึ่งไม่พบประเด็นใดๆ และไม่มีการร้องเรียนจากพนักงานทั้งช่องทางเว็บไซต์
ของบริษัทหรือกล่องแสดงความคิดเห็น

บริษัทให้ความสาคัญและให้ความเคารพหลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
ยึดหลักในกฎหมาย และหลักจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจที่ดี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้าน
แรงงาน ซึ่งได้กาหนดไว้ในคู่มอื จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ไม่จากัดเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ ศาสนา
สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทุพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการ
ปฏิบัติด้านแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล มีการเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความ
ปลอดภัย
นโยบายการไม่ล่วง บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ การนาผลงานหรือ
ละเมิดทรัพย์สินทาง ข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนามาใช้ภายในบริษัท มีการตรวจสอบ
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ละเมิดทรั พย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมทั้งไม่สนับสนุนการ
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ

17

18

19

20

นโยบาย

การดาเนินการปี 2560
ดาเนินการที่มีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และดาเนินการตามแนว
ปฏิบัติดังนี้
1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการติดตั้งเพื่อการใช้งานและจัดทาฐานข้อมูลของซอฟแวร์
(Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของบริษัท มีการดาเนินการ
สอดคล้องกับพรบ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและข้อ
ผู ก พั น ตามสั ญ ญาทั้ ง หมดเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาที่ ถู ก ต้ อ ง รวมถึ ง สิ ท ธิ บั ต ร ลิ ข สิ ท ธิ์
ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ โดยไม่ละเมิดนาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่
ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด
3. ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนามาใช้ภายในบริษัท มีการ
ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
4. ผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เมื่อพ้นสภาพจาก
การเป็นพนักงานจะมีการส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงานต่างๆ คืนให้บริษัทไม่
ว่าจะเป็นข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
นโยบายการปฏิบัติ บริษัทกาหนดเป้าหมายในการทางานด้านจริยธรรม และข้อพึงปฎิบัติในการทางาน ให้มีความเป็น
ที่เป็นธรรมและ
ธรรม และรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่ค้า โดยมิใช่การผูกขาดทางรายได้
รับผิดชอบต่อคู่แข่ง ส่วนแบ่งการตลาด การกาหนดราคาหรือการลดคุณภาพของสินค้า อีกทั้งยังให้ความสาคัญกับการ
ติดต่อสื่อสารอย่างระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทให้กับคู่แข่ง ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
นโยบายการปฏิบัติ ทั้ง นี้ใ นปี 2560 บริ ษัท ยัง คงใช้ หลั กเกณฑ์ การคั ดเลือ กผู้ ผลิต ชิ้น ส่ว น/ผู้ใ ห้บ ริ การจากภายนอก
ต่อคู่คา้ และ/หรือ
ครอบคลุม 7 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานะภาพทางการเงิน
เจ้าหนี้
ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดาเนินคดี นโยบายการบริการ
และความเสี่ยงจากการบริการลูกค้าหลายราย
นโยบายต่อต้านการ 1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการบน
ทุจริตและการให้
เว็บไซต์บริษัท
สินบน
2. ในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน
นโยบายต่อต้านการ 1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ใน
คอร์รัปชั่น
คู่มือหลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท
2. ในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
3. บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “การเตรียมตัวเพื่อขอยื่นรับรอง Re-certification” และ
“Anti - Corruption Culture Can We Make It Happen” เพื่อศึกษาการดาเนินการและเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ
นโยบาย
21 นโยบายการแจ้ง
เบาะแสการกระทา
ผิด
22 นโยบายสนับสนุน
การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาชุมชน
23 นโยบายการรายงาน
การมีส่วนได้เสียของ
กรรมการ ผู้บริหาร
และบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง
24 นโยบายจานวนองค์
ประชุมขั้นต่า ณ
ขณะที่คณะกรรม
การจะลงมติ
25 นโยบายส่งเสริมให้
กรรมการพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง
26 นโยบายจากัด
จานวนบริษัทจด
ทะเบียนที่กรรมการ
แต่ละคนจะดารง
ตาแหน่งกรรมการ
27 นโยบายในการไป
ดารงตาแหน่ง
กรรมการที่บริษัทอื่น
ของกรรมการ
ผู้จัดการ
28 นโยบายการสรรหา
กรรมการและ
กรรมการอิสระ และ
คุณสมบัติ

1.
2.
1.
2.

การดาเนินการปี 2560
บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการบน
เว็บไซต์บริษัท
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
บริ ษัทมี นโยบายสนั บสนุ นการจั ดกิ จกรรมที่ เกี่ยวข้ องกั บการพัฒนาชุ มชน ซึ่ งเผยแพร่ ในคู่ มื อ
หลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท
บริษัทจัดกิจกรรมที่พัฒนาชุมชน ได้แก่ TSC Sharing (TSC แบ่งปัน), TSC Big Book Big Heart

1. บริษัทมีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท
2. ในปี 2560 กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้นาส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานทุกท่านและทุกรายการ
1. บริษัทมีนโยบายจานวนองค์ประชุมขั้นต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือ
หลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท
2. ในปี 2560 ในเวลาที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมดทุกครั้ง
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกากับ
ดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท
1. บริษัทมีนโยบายจากัดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดารงตาแหน่งกรรมการ ซึ่ง
เผยแพร่ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท
2. ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3
แห่ง
1. บริษัทมีนโยบายในการไปดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเผยแพร่ใน
คู่มือหลักการกากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท
2. ในปี 2560 กรรมการผู้จัดการไม่มีการดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น

คณะกรรมการให้ค วามสาคั ญต่ อ การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยในปี 2559 ได้
ดาเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้
ค าแนะน าการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและรอบด้ า นได้ ม ากที่ สุด พิ จ ารณาจากทั ก ษะที่
คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท คุณสมบัติ โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ และกรรมการที่มีทักษะใน
วิชาชีพทางบัญชีประเภทละหนึ่งท่านเป็นอย่างน้อย
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ลาดับ
นโยบาย
29 นโยบายความ
ปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและ
สภาพแวดล้อมใน
การทางาน

การดาเนินการปี 2560
บริษัทมีการกากับดูแลและเฝ้าระวังการดาเนินการตามนโยบายฯ ดังนี้
1) มีการกระจายนโยบายต่างๆ เข้าสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักประจาปีของบริษัท
2) มีการกาหนดเป็นตัววัดผลประจาฝ่ายงาน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม
3) มีการตรวจประเมิน, การรายงานผลเป็นประจาทุกเดือน และมีการประชุมตรวจสอบผลการ
ดาเนินการประจาเดือนโดยคณะกรรมการความปลอดภัย
4) กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทางานอย่างเคร่งครัด
5) ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม เพิ่มทักษะความรู้ในการทางานเพื่อนาไปปฏิบัติงานได้อย่าง
ปลอดภัย
6) ถือปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมาย และมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทางานเป็น
สาคัญ พร้อมทัง้ มีการติดตามและประเมินความสอดคล้องของกฎหมายเป็นประจาทุกเดือน
7) ควบคุมให้ผู้รับเหมา หรือบริษัทฯ ผู้รับเหมาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความ
ปลอดภัยตามกฎระเบียบ และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทางานที่บริษัทฯ กาหนดขึ้น
อย่างเคร่งครัด
8) เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานได้ แ สดงความคิ ด เห็ น , การร้ อ งเรี ย นปั ญ หา รวมถึ ง การสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย โดยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับ เช่น
กิจกรรม Safety Talk, กิจกรรม Safety Join เป็นต้น
ด้วยความร่วมมือกันผลักดันและรณรงค์ให้ทุกคนเกิดจิตสานึกด้านความปลอดภัยในการทางาน อีก
ทั้งการสนับสนุนจากผู้บริหารในการมุ่งสู่เป้าหมายการลดการประสบอันตรายจากการทางาน เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทางานอย่างมีความสุขโดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย จึงทาให้บริษัทได้รับ
รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางาน ระดับประเทศต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าคัดเลือกให้
บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอื่นๆ ของลูกค้าอีกด้วย
การสื่อสาร : ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของบริษัท, ป้ายนโยบาย, บอร์ดประชาสัมพันธ์และ
ข่าวสารผ่านระบบ intranet ภายในองค์กร
การตรวจสอบการปฏิบัติ : มีการตรวจสอบความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ
และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยนและสภาพแวดล้อมในการทางานประจาบริษัท,
การตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
การนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และศูนย์
ความปลอดภัยแรงงาน พื้นที่ 2
ตัวชี้วัดการดาเนินงาน : รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับประเทศ
ต่อเนื่องปีที่ 3 และตาแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ของลูกค้า
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ลาดับ
นโยบาย
30 นโยบายกากับดูแล
กิจการ

1.

2.
31

นโยบายสิทธิและ
ความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น

1.
2.
3.
4.

การดาเนินการปี 2560
คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีโดยตระหนักถึงความสาคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัท
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ดาเนินการทบทวนนโยบายฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน เป็นประจาทุกปี
ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิต่างๆ ขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
สนั บ สนุ น การให้ ข้ อ มู ล สารสนเทศ การตอบค าถาม การเข้ า ประชุ ม การใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่
เสนอเรื่องสาคัญ จัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา
จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่เกิน 14 วัน นับจากวัน
ประชุม

10.12 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)
- ไม่มี ‟
10.13 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสื่งแวดล้อม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
บริษัทดาเนินการป้องกันมิให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น คณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2558 ที่จะไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน ซึ่งได้ระบุขอบเขต
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น คู่ มื อ ห ลั ก ก า ร ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ บ ริ ษั ท
(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=55)
ทั้งนีค้ ณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึงกฎหมาย
เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุ นการทุจริตคอร์รัปชั่น และหน้าที่ดูแลข้างต้น รวมทั้งมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบกากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และรายงานคณะกรรมการบริษัท
รับทราบในทุกไตรมาส และคณะกรรมการบริษัท จะดาเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ปีละ 1 ครั้ง
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การเข้าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
1. แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริษัทประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมฯ เพื่อร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม
สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยจะดาเนินงานตาม
กรอบและขั้นตอนตามหลักการสากล(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=58)
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมติให้การรับรอง
“บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=75)
2. เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand : PACT)
บริษัทเป็นสมาชิกของเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกทั้งสิ้น 130
องค์กร ให้ความสาคัญต่อการต้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) และพัฒนาบริษัทจดทะเบียน
ด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต (Anti-corruption Progress Indicator) ภายใต้โครงการประเมิน
ระดับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ในปี พ.ศ.2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การดาเนินการตามนโยบายในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ประจาปี 2560
บริษัทกาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง และเกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม ซึ่งได้ระบุในคู่มือ
หลักการกากับดูแลกิจการ และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่าน
ทางช่องทางต่างๆ โดยการสื่อสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) รวมทั้ง
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง
ด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment) ซึ่งรวมถึงการคอร์รัปชั่น ควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงองค์กร
(Enterprise Risk Assessment) อย่างสม่าเสมอ (อย่างน้อยปีละครั้ง) โดยติดตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น ว่าได้ถูกนาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ทบทวน และปรับปรุงมาตรการฯ อย่าง
สม่ าเสมอ และรายงานการบริ ห ารความเสี่ย งด้ า นการทุ จริ ต และคอร์ รัป ชั่ น ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างทันเวลา ทั้งนี้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง การกากับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่ อง โดยตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสาคัญ
แนวทางแก้ไข และป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผล รวมทั้งปฏิบัติได้
สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์ รัปชั่น และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ
นอกเหนือจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่อาจ
เป็นปัญหากับประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงาน
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ร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทาผิด นโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทาผิด
ช่องทางสาหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อที่ชัดเ จน
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ นโยบายสิ่งแวดล้อมพร้อมแนวปฏิบัติที่เป็น
ธรรม เช่น การดาเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 หรือมาตรการ/วิธีปฏิบัติภายในองค์กรที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดเผยถึงการปฏิบัติการส่งเสริม
ให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ ตลอดจนจรรยาบรรณว่าด้วย
การขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งในทุกรายการที่กล่าวข้างต้น ทางบริษัทได้จัดทาและเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติและเผยแพร่ตามขั้นตอนของบริษัท โดยเผยแพร่ในคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการและแบบแสดง
รายงานข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) บนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสาหรับนัก
ลงทุน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publication))

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหว่างปี 2560 โดยในการประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเพียงพอ และ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยอ้างอิงจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า “บริษัท มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท” มีสาระสาคัญดังนี้
1. การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทได้กาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ ได้แก่ การกาหนดแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์องค์กร
งบประมาณประจาปี และดัชนีชี้วัดผลงานหรื อความสาเร็จของงาน (Key Performance Indicator : KPI) โดย
พิจารณาความเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผลของเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการ
ดาเนินงานของฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่
ส่วนงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย จรรยาบรรณ
และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ให้
บุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย
สาหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นภายในบริษัท รวมทั้งกาหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทได้กาหนดนโยบาย กรอบ หลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอานาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบกาหนดวัตถุประสงค์ของฝ่าย และจัดทาตารางการประเมินความเสี่ยง
ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก กาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทารายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตาม
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กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ถื อ ปฏิ บั ติ ทั้ ง มี ส่ว นร่ ว มในการพั ฒ นาการบริ ห ารความเสี่ ย งเพิ่ ม โอกาสแห่ ง
ความสาเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยกาหนดให้มีการติดตามการ
บริหารความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ ทุกไตรมาส และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารได้กาหนดระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อสร้างระบบควบคุมการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ซึ่งระบุขอบเขต อานาจหน้าที่ และ
ลาดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมทั้งคานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปี พิจารณาประเด็นสาคัญ โดยเสนอแนะให้
ฝ่ายบริหารแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก
กรณีที่มีการทาธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้กาหนดให้กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่า งเคร่งครัด โดยต้องพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น สาหรับผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูล
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทกาหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดส่ง
ข้อมูลนาเสนอ พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า 7 วันก่อน
การประชุม โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นได้ นอกจากนี้
บริษัทได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบ
บัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้
บริ ษั ท มี ก ระบวนการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ภายนอกบริ ษั ท และจั ด ให้ มี ช่ อ งทางการสื่ อ สารพิ เ ศษ หรื อ ลั บเพื่ อ ให้
บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแสเกี่ยวกับทุจริต หรือคอร์รัปชั่นแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย
5. ระบบการติดตาม
บริษัทได้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ ระบบควบคุม ภายในยั งมีป ระสิ ทธิภาพ โดยกาหนดให้ฝ่ายบริหารจัด ทารายงานการด าเนิ นงานต่อ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท รายไตรมาส หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบกาหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ โดยให้ผู้
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่าง
อิสระของผู้ตรวจสอบภายใน
สรุป คือ บริษัทได้จัดทาและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดาเนินการ การกากับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทมีการ
ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน (บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด) และมีฝ่าย
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ตรวจสอบภายในของบริษัทดาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้ง เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ และ
มอบหมายให้ฝ่า ยตรวจสอบภายในของบริ ษัท ติ ด ตามผลการแก้ ไขปรั บ ปรุ งอย่ า งต่ อ เนื่อ ง และรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2560 ซึ่ง จัดท าโดยผู้
ให้บริการงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสาคัญ บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบข้อกาหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นไป
อย่างถูกต้อง และได้มีการป้องกันทรัพย์สิน มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อานาจ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ น างเบญจมาส เทพฤทธิ์ ด ารงต าแหน่ ง หั ว หน้ า แผนก ฝ่ า ยตรวจสอบ
ภายใน ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้และประสบการณ์ในการทางานด้านการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงินการบัญชี และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมี
ความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่าง
เหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า “ผู้ตรวจสอบภายใน” มีความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ "คณะกรรมการตรวจสอบ" จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทาเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม
ทั้ ง นี้ การแต่ ง ตั้ ง ถอดถอน และโยกย้ า ยหั ว หน้ า งานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท ต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการตรวจสอบ
ตลอดจน บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้างองค์กร หน้าที่ 38
และประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดปรากฏที่หน้า 177
สาหรับปี 2560 ทางคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับการดูแลผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้า งานตรวจสอบ
ภายในของบริษัท ดังนี้
หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษาเหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในใน
ธุรกิจ และได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีความเข้าใจใน
กิจกรรม และการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
เพียงพอ
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2. หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
บริษัทได้แต่งตั้งให้นางกสิตา พิทักษ์สงคราม ปัจจุบันดารงตาแหน่ง เลขานุการบริษัท หัวหน้าแผนก ฝ่ายกากับ
หลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (Compliance and Invertors Relation) ตั้งแต่วันที่
14 พฤษภาคม 2555 โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการกากับการ
ปฏิบัติอย่างเพียงพอ
2. เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและส่งเสริมความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่าง
ถูกต้อง
3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ รวบถึงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง
และเพิ่มเติมในปัจจุบัน
4. กากับ และติดตามด้านการกากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นประจา
ตลอดจนบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายกากับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ตามโครงสร้าง
องค์กร หน้าที่ 38
โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
700/737 หมู่ 1, ตาบลพานทอง อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
นาส่งเลขานุการบริษัท
ir@thaisteelcable.com

+66 38 447 200 ‟ 15 หมายเลขต่อ 626, 412

+66 38 185 025
11.3 นโยบายบริหารความเสี่ยง
บริษัทกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อกากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และสนับสนุน
และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) ทาหน้าที่กากับดูแล ติดตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทุกรายการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
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ตลอดเวลา และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรทุกด้าน และรายงานผลการบริ หารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง
นโยบายบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อ
ช่วยในการกาหนดกลยุทธ์และดาเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ ยงได้รับการออกแบบ เพื่อให้สามารถบ่งชี้
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้
ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกาหนดไว้ และมุ่งสู่การดาเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) มีอานาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบกาหนดวัตถุประสงค์ของฝ่าย และจัดทาตารางการประเมินความเสี่ยง
กาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทารายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติ
ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเพิ่มโอกาสแห่งความสาเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
3. การบ่งชี้และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ภายใต้การกากับดูแลของฝ่ายบริหาร
4. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ก่อนนาไปใช้ปฏิบัติ
5. เมื่อพนักงานพบเห็น หรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดาเนินการจัดการต่อไป
การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแ ลของคณะ
บริหารความเสี่ยงของบริษัท
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)
2559

2560

1. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี 1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
(SAB)
- ขายผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปประเภทสายเบรค
หน้ารถยนต์

0.86

1.20

2) ลูกหนี้การค้า
-ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการ
1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
-ขายผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปประเภทสายคันเร่ง
สายเบรค สายเปิดฝากระโปรง สายเปิดฝา
ถั ง น้ ามั น และสายปรั บ เบาะที่ นั่ ง ส าหรั บ
รถยนต์

0.18

2. บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี
(SAS)

2) ลูกหนี้การค้า
-ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการ

32.78

8.33

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็น
ในการเข้าทารายการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติโดย 1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
เป็นราคาที่ให้กาไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับ
96 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วของ SAB สาหรับหุ้นส่วนที่
อั ต ราก าไรขั้ น ต้ น ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ จากการขาย
เหลืออีกร้อยละ 4 นั้น ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี
ญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท
2) กรรมการร่ ว มกั น คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกู ร นายทวี ฉั ต ร
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
0.26 -กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป
28.31 -เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติโดย 1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
เป็นราคาที่ให้กาไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับ
97 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วของ SAS สาหรับหุ้นส่วนที่
อั ต ราก าไรขั้ น ต้ น ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ จากการขาย
เหลืออีกร้อยละ 3 นั้น ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี
ญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท
2) กรรมการร่ ว มกั น คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกู ร นายทวี ฉั ต ร
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
9.25 -กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. บจ.ซัมมิท โอซูกะ
แมนูแฟคเจอริ่ง (SOM)

4. บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต
ซีทแมนูแฟคเจอริ่ง (SLAS)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็น
ในการเข้าทารายการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

2559

2560

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
-ขายชิ้ น ส่ ว นเหล็ ก เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจักรยานยนต์

13.31

2) ลูกหนี้การค้า
-ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการ

1.71

12.79 -เป็ น รายการขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของ
โดยราคาขายเป็นราคาที่ให้กาไรขั้นต้นในอัตราที่
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วของ SOM สาหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีก
ใกล้เคียงกับอัตรากาไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจาก
ร้อยละ 51 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล 2) กรรมการร่ ว มกั น คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกู ร นายทวี ฉั ต ร
อื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
2.24 -กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
-ขายผลิตภัณ ฑ์สาเร็จรูปประเภทสายปรั บ
เบาะที่นั่งสาหรับรถยนต์

0.27

0.01

2) ลูกหนี้การค้า
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ บริการ

0.03

-

-เป็ น รายการขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
โดยเป็นราคาที่ให้กาไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง
98 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วของ SLAS สาหรับหุ้นส่วน
กับ อัต รากาไรขั้น ต้น ที่บ ริษั ทได้รั บจากการขาย
ที่เหลืออีกร้อยละ 2 นั้น ถือครองโดยกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี
ญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท
2) กรรมการร่ ว มกั น คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกู ร นายทวี ฉั ต ร
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
-กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติการค้าทั่วไป
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
5. บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท
(CAPCO)

6. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็คเจอริ่ง (CAR)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็น
ในการเข้าทารายการ

2559

2560

1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
-ซื้ อ ชิ้ น ส่ ว นพลาสติ ก เหล็ ก สั ง กะสี เพื่ อ
นามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และจักรยานยนต์

16.32

2) เจ้าหนี้การค้า
-ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ

4.09

1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
-ซื้อชิ้นส่วนยาง เพื่อนามาใช้ในการ ประกอบ
สายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์

50.97

16.46 -เป็ น รายการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื้อ จากคู่ค้ารายอื่น โดยทาการ
คิ ด ร าค าต าม ร าค าต ล าด แ ล ะ ไ ด้ ท ากา ร
เปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการ
รายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือ ก
ผู้ที่เสนอราคาต่าสุด
4.08
-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
ทั่วไป
49.29 -เป็ น รายการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื้อ จากคู่ค้ารายอื่น โดยทาการ
เปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการ
รายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือ ก
ผู้ที่เสนอราคาต่าสุด

2) เจ้าหนี้การค้า
-ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ

9.26

8.98

ความสัมพันธ์กับบริษัท
1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพัฒนะเมลือง โดยถือหุ้น
รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
ของ CAPCO สาหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นบุคคล
ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
2) กรรมการร่ ว มกั น คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกู ร นายทวี ฉั ต ร
จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง และนายสริศ พัฒนะเมลือง

1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 88 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระ
แล้วของ CAR สาหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อ ยละ 12 นั้นเป็น
บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
2) กรรมการร่ ว มกั น คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกู ร นายทวี ฉั ต ร
จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง นายกรกฤช จุฬางกูร และ
-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
นายสริศ พัฒนะเมลือง
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
ทั่วไป
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

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

ลักษณะรายการ
3) เจ้าหนี้สินทรัพย์
-ยอดคงค้างจากการซื้อแม่พิมพ์

4) ซื้อสินทรัพย์
-ซื้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วน
7. บจ.เอเดียน แอนด์ ซัมมิท คอร์ 1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
ปอเรชั่น (JSI-METAL)
-ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป ประเภทสาย
ปรับเบาะที่นั่งสาหรับรถยนต์

2) ลูกหนี้การค้า
-ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)
2559

2560

-

0.59

0.55

1.34

12.32

2.50

1.60

0.62

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็น
ในการเข้าทารายการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
ทั่วไป
- เป็นรายการสั่งทาแม่พิมพ์เพื่อ ผลิตชิ้นส่วนซึ่ง
เกิดขึ้นเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น
-เป็ น รายการขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 43 ของ
โดยเป็นราคาที่ให้กาไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วของ JSI สาหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีก
กับ อัต รากาไรขั้น ต้น ที่บ ริษั ทได้รั บจากการขาย
ร้อยละ 57 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคลอื่นที่ไม่มี 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท

-กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติการค้าทั่วไป
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
8. บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท
(SAA)

9. บจ.ไทยซัมมิท โอโตเทค
(SATC)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็น
ในการเข้าทารายการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

2559

2560

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
-ขายชิ้ น ส่ ว นเหล็ ก เพื่ อ น าไปใช้ ใ นการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
จักรยานยนต์

16.93

2) ลูกหนี้การค้า
-ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการ

4.62

39.17 -เป็ น รายการขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วน
โดยราคาขายเป็นราคาที่ให้กาไรขั้นต้นในอัตราที่
ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระเเล้วของ SAA สาหรับ
ใกล้เคียงกับอัตรากาไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจาก
หุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
กับบริษัท
อื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายกรกฤช
จุฬางกูร
5.91
-กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป

1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
- ซื้อชิ้นส่วนเหล็กขึ้นรูป เพื่อนามาใช้ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์

0.02

0.02

-เป็ น รายการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ 1) ผู้ถื อ หุ้ นร่ วมกั นคื อ กลุ่ ม จุฬ างกูร โดยถื อ หุ้ นสั ด ส่ว นร้ อ ยละ
เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทาการ
100 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วของ TAI
เปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการ 2) กรรมการร่ ว มกั น คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกู ร นายทวี ฉั ต ร
รายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจารณาเลือก
จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร
ผู้ที่เสนอราคาต่าสุด

2) เจ้าหนี้การค้า
-ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ

-

0.01

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ ที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
ทั่วไป
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
10. บจ. ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า
(SCS)

ลักษณะรายการ
1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
-ซื้อ ชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อ นามาใช้ในการ
ป ร ะ ก อ บ ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
สายควบคุมรถจักรยานยนต์

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็น
ในการเข้าทารายการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

2559

2560

7.08

11.90 -เป็ น รายการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ น ชิ้ น 1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนะเมลือง โดย
ส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 54 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระ
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่
แล้วของบริษัท สาหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 46 เป็นบุคคล
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ที่ไม่มคี วามเกี่ยวข้องกับบริษัท
ไทยได้ ทั้ง นี้ หากเป็ น กรณี ที่ มีผู้ ข ายผลิต ภั ณ ฑ์ 2) กรรมการร่ ว มกั น คื อ นายสรรเสริ ญ จุ ฬ างกู ร นายทวี ฉั ต ร
รายอื่ น ในประเทศไทยด้ ว ย บริ ษั ท ได้ ท าการ
จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนะเมลือง และนายสริศ พัฒนะเมลือง
เปรียบเที ยบราคา แล้ วพิจารณาเลือ กผู้ที่เสนอ
ราคาต่าสุด

2) เจ้าหนี้การค้า
1.85
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ

2.60
-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
ทั่วไป
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)
2559

2560

11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX 1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
Corporation)
-ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป ประเภทสายปรั บ
เบาะที่ นั่ ง สายเบรคและสายคั น เร่ง ส าหรั บ
รถยนต์

6.41

7.18

2) ลูกหนี้การค้า
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ

0.94

1.16

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็น
ในการเข้าทารายการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

-เป็ น รายการขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ 1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่
โดยเป็นราคาที่ให้กาไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง
ชาระแล้วของบริษัท
กับ อัต รากาไรขั้น ต้น ที่บ ริษั ทได้รั บจากการขาย 2) โดยนายมากาโต เทราอุร า ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี
และยังดารงตาเเหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท

-กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป

3) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
255.51 279.49
-ซื้อ ชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อ นามาใช้ในการ
-เป็ น รายการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ น ชิ้ น
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
ส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
รถจักรยานยนต์
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทั้ง นี้ หากเป็ น กรณี ที่ มีผู้ ข ายผลิต ภั ณ ฑ์
รายอื่ น ในประเทศไทยด้ ว ย บริ ษั ท ได้ ท าการ
เปรียบเที ยบราคา แล้ วพิจารณาเลือ กผู้ที่เสนอ
ราคาต่าสุด
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

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

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็น
ในการเข้าทารายการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

2559

2560

4) ค่าใช้จ่ายอื่น
-ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิ คสาหรับการผลิต สายควบคุม รถยนต์
รถจักรยานยนต์ เเละชุดควบคุม รางกระจก
หน้าต่างรถยนต์

37.44

43.00 -เป็นไปตามอัตราและเงื่อ นไขตามที่กาหนดใน 1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่
สัญ ญา ซึ่งใกล้เคียงกันกับอัตราและเงื่อนไขใน
ชาระแล้วของบริษัท
สัญญาประเภทเดียวกันที่กระทากับบุคคลอื่นที่ 2) โดยนายมากาโต เทราอุร า ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท
และยังดารงตาเเหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท

5) เจ้าหนี้การค้า
-ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ

42.72

41.85

6) เจ้าหนี้อื่น
-ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทาง
เทคนิ คสาหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์
รถจักรยานยนต์ เเละชุด ควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์ เเบบใช้สายเคเบิลควบคุ ม
ทั้งหมด

9.60

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
ทั่วไป
11.72
-กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อสาหรับการชาระ
ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์เดียวกันกับเงื่อ นไขในสัญญาประเภท
เดี ย วกั น ที่ บ ริ ษั ท ท ากั บ บุ ค คลอื่ น ที่ ไ ม่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับบริษัท
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HILEX Corporation) (ต่อ)

12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม (HILEX Vietnam Co., Ltd.)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็น
ในการเข้าทารายการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

2559

2560

7) ค่าซื้อสินทรัพย์
-ซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการประกอบ
สายค วบคุ ม ร ถยนต์ แล ะ ส ายค วบคุ ม
รถจักรยานยนต์

-

-

8) รายได้ค่าเคลมผลิตภัณฑ์
-รายได้ จ ากการเคลมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส าเร็ จ รู ป
ประเภทสายปรับ เบาะที่ นั่ ง สายเบรคและ
สายคันเร่งสาหรับรถยนต์

0.24

0.12

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
-ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อ นาไปใช้ใน
การประกอบสายควบคุมรถจักรยานยนต์

18.87

19.66 -เป็ น รายการขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ 1) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
โดยเป็นราคาที่ให้กาไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง
6 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
กับ อัต รากาไรขั้น ต้น ที่บ ริษั ทได้รั บจากการขาย 2) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 94 ของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท
3) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

2) ลูกหนี้การค้า
-ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการ

3.82

3.52

-เป็น รายการซื้อ สิ นทรัพ ย์ ที่ไ ม่สามารถผลิ ตใน 1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่
ประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ชาระแล้วของบริษัท
ภายในประเทศไทยได้
2) โดยนายมากาโต เทราอุร า ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
และยังดารงตาเเหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท

-เป็นรายการจากการเคลมผลิตภัณฑ์

-กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม (HILEX Vietnam Co., Ltd.)(ต่อ)

ลักษณะรายการ
3) เจ้าหนี้การค้า
-ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)
2559

2560

11.11

12.75

4) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
-ซื้อ ชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนามาใช้ในการ 73.61
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
รถจักรยานยนต์

13. อาร์มสตรอง ออโต พาร์ทส์
1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
(Armstrong Auto Parts Sdn.
-ขายชิ้นส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง เพื่อ
Bhd.)
นาไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ รวมทั้ง ชุด ควบคุม ราง
หน้าต่างรถยนต์
2) ลูกหนี้การค้า
-ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการ

69.90

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็น
ในการเข้าทารายการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

- ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
ทั่วไป

1) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
6 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
2) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 94 ของ
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม
-เป็ น รายการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ น ชิ้ น 3) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้ ทั้ง นี้ หากเป็ น กรณี ที่ มีผู้ ข ายผลิต ภั ณ ฑ์
รายอื่ น ในประเทศไทยด้ ว ย บริ ษั ท ได้ ท าการ
เปรียบเทียบราคา แล้ วพิจารณาเลือ กผู้ที่เสนอ
ราคาต่าสุด

63.90

60.76 -เป็ น รายการขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ ผู้ถื อ หุ้ นร่ ว มกั นคื อ HI-LEX ถื อ หุ้น สัด ส่ว นร้อ ยละ 5 ของทุน จด
โดยเป็นราคาที่ให้กาไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง ทะเบียนที่ชาระแล้วของอาร์มสตรอง ออโต พาร์ทส์
กับ อัต รากาไรขั้น ต้น ที่บ ริษั ทได้รั บจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท

9.00

8.17

-กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

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

ลักษณะรายการ
1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
-ขายชิ้นส่วนเหล็ก เพื่อ นาไปใช้ในการประกอบ
สายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์

2) ลูกหนี้การค้า
-ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการ
3) ค่าซื้อสินค้าและบริการ
-ซื้อ ชิ้ นส่ วนและวัตถุ ดิบ เพื่อ น ามาใช้ ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม
รถจักรยานยนต์

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็น
ในการเข้าทารายการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

2559

2560

52.33

10.88 -เป็ น รายการขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ
โดยราคาขายเป็นราคาที่ให้กาไรขั้นต้นในอัตราที่
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วของพีที. ไฮเล็กซ์อินโดนีเซีย
ใกล้เคียงกับอัตรากาไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจาก 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล
อื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท

8.62

0.41

-กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป

0.02

0.19

-เป็ น รายการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว เป็ น ชิ้ น
ส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้
หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ
ไทยได้
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรเวทลิมิเต็ด 1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
( H I -L E X I n d i a P r i v a t e
-ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อ นาไปใช้ใน
Limited)
การประกอบสายควบคุ ม รถยนต์ และชุ ด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
2) ลูกหนี้การค้า
-ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการ
3) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
-ซื้ อ ชิ้ น ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื่ อ
นามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

4) เจ้าหนี้การค้า
-ยอดคงค้ า งจากการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็น
ในการเข้าทารายการ

2559

2560

0.02

0.03

0.01

-

-กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป

-

0.15

-เป็ น รายการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ
เช่นเดียวกับการซื้อ จากคู่ค้ารายอื่น โดยทาการ
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่น
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอ
ราคาต่าสุด

-

-

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
ทั่วไป

ความสัมพันธ์กับบริษัท

-เป็ น รายการขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
โดยเป็นราคาที่ให้กาไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง
จดทะเบียนที่ชาระแล้วของไฮเล็กซ์อินเดีย ไพรเวท-ลิมิเต็ด
กั บ อั ต ราก าไรขั้ น ต้ น ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั จ ากการขาย 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
16. บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) (TSK
Korea)

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็น
ในการเข้าทารายการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

2559

2560

11.10

11.48 -เป็ น รายการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
เช่นเดียวกับการซื้อ จากคู่ค้ารายอื่น โดยทาการ
จดทะเบียนที่ชาระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่น 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอ
ราคาต่าสุด

2) เจ้าหนี้การค้า
-ยอดคงค้ า งจากการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการ

0.92

1.28

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
ทั่วไป

3) ซื้อสินทรัพย์
- ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ผลิ ต สาย
Inner

-

-

-เป็น รายการซื้อ สิ นทรัพ ย์ ที่ไ ม่สามารถผลิ ตใน
ประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่ง
ภายในประเทศไทยได้

1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
-ซื้ อ ชิ้ น ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื่ อ
นามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

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

ลักษณะรายการ
1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
-ซื้ อ ชิ้ น ส่ ว นเ หล็ ก ประเภ ทสายเกี ย ร์ เพื่ อ
นามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์
2) เจ้าหนี้การค้า
-ยอดคงค้ า งจากค่ า พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการ
3) ลูกหนี้อื่น
-ยอดเคลมค่าใช้จ่ายนาเข้าค่าภาษีอากร

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

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
-ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนาไปใช้ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์
2) ลูกหนี้การค้า
-ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็น
ในการเข้าทารายการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

2559

2560

1.76

1.15

-เป็ น รายการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
เช่นเดียวกับการซื้อ จากคู่ค้ารายอื่น โดยทาการ
จดทะเบียนที่ชาระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย)
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่น 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอ
ราคาต่าสุด

-

0.20

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
ทั่วไป

-

-

6.30

2.38

0.99

-

-กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป
-เป็ น รายการขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
โดยเป็นราคาที่ให้กาไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง
จดทะเบียนที่ชาระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์ฮังการีเคเอฟที
กับ อัต รากาไรขั้น ต้น ที่บ ริษั ทได้รั บจากการขาย 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท
-กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

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

1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
-ซื้ อ ชิ้ น ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื่ อ
นามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

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

1) เจ้าหนี้การค้า
- ยอดคงค้างจากค่าซ่อมแซม
2) ซื้อสินค้า
-ซื้อชิ้นส่วนเพื่อมาใช้กับเครื่องจักรและ
อุปกรณ์

21. บจ. ฉงชิ่ง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล 1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ
เคเบิล ซิสเต็ม (Chongqing HI-ซื้ อ ชิ้ น ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเกี ย ร์ เพื่ อ
LEX Control Cable System
นามาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
Co., Ltd.)
และรถจักรยานยนต์
2) เจ้าหนี้การค้า
-ยอดคงค้ า งจากการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็น
ในการเข้าทารายการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

2559

2560

-

-

-เป็ น รายการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 63 ของทุน
เช่นเดียวกับการซื้อ จากคู่ค้ารายอื่น โดยทาการ
จดทะเบียนที่ชาระแล้วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่น 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอ
ราคาต่าสุด

0.66

0.06

-ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ 1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
จดทะเบียนที่ชาระแล้วของไฮเล็กซ์ อเมริกา
ทั่วไป
2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

3.16

2.52

-เป็ น รายการซื้ อ สิ น ค้ า เพื่ อ น ามาซ่ อ มแซม
เครื่องจักรและอุปกรณ์

-

-

-เป็ น รายการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 63 ของทุน
เช่นเดียวกับการซื้อ จากคู่ค้ารายอื่น โดยทาการ
จดทะเบียนที่ชาระแล้วของโชงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล เคเบิล
เทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่น
ซิสเต็ม
ในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอ 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ราคาต่าสุด

-

-

- ระยะเวลาการให้ สิ น เชื่ อ ทางการค้ า ที่ ไ ด้ รั บ
เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า
ทั่วไป
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

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

ลักษณะรายการ
1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
-ขายชิ้ น ส่ ว นเหล็ ก ประเภทสายเร่ ง เพื่ อ
นาไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์
และรถจักรยานยนต์

2) ลูกหนี้การค้า
-ยอดคงค้ า งจากการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
บริการ
23. บจ. ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม
(HI-LEX Cable System)

1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ
-ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนาไปใช้ในการ
ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุม
รางกระจกหน้าต่างรถยนต์

2) ลูกหนี้การค้า
-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ บริการ

ขนาดรายการ
ระหว่างกัน
(ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจาเป็น
ในการเข้าทารายการ

ความสัมพันธ์กับบริษัท

2559

2560

18.17

20.86 -เป็ น รายการขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
โดยเป็นราคาที่ให้กาไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง
จดทะเบียนที่ชาระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์แมคซิกานา
กั บ อั ต ราก าไรขั้ น ต้ น ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั จ ากการขาย 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท
-กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป

2.77

2.83

1.18

1.52

-เป็ น รายการขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ 1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน
โดยเป็นราคาที่ให้กาไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง
จดทะเบียนที่ชาระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์เคเบิลซิสเต็ม
กับ อัต รากาไรขั้น ต้น ที่บ ริษั ทได้รั บจากการขาย 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัท

0.56

0.28

-กาหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม
เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป
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12.2 ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามข้อ (12.1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซื้อขายผลิตภัณฑ์
และบริการรวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
และจาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทารายการดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสาคัญ โดยเงื่อนไขต่า งๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกาหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไข
การค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจาก
การทารายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length)
12.3 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจาเป็น มีความ
สมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท
หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นในการเข้าทารายการและความเหมาะสม
ทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิ จปกติในอุตสาหกรรม
และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสาคัญ
บริษัทจะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่
กรณี
ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่ มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้
ผู้ เ ชี่ ย วชาญอิ สระ เป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการระหว่ า งกั น ดั ง กล่ า ว เพื่ อ น าไปใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตบริษัทอาจมีความจาเป็นที่จะต้องเข้าทารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกาหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และการได้มาหรือจาหน่ายไป กรณีการเข้าทารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ้นงาน การซื้อ
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ให้มีความ
ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ต าม
หลักเกณฑ์ของรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กาหนดให้มีการตรวจสอบ
การทารายการระหว่างกันโดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดาเนินการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
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อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทารายการระหว่างกันที่ไม่เข้าข่ายรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นกั บบุคคลที่
เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชานาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่
มีความรู้ความชานาญพิเศษ จะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มี
ความมั่นใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของ
บริษัท แต่เป็นการทารายการที่บริษัทได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) และข้อมูลทาง
การเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที่สุด
ในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัดใน
การตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ
และแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบ
บัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจาปีแล้ว
ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
บริ ษั ท เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของรายงานทางการเงิ น ระบบควบคุ ม ภายในและความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทประจาปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 มีความเชื่อถือได้
โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(นายสริศ พัฒนะเมลือง)
กรรมการผู้จดั การ

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ
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13.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
งบการเงินของบริษัทปี 2558-2560 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สหการสอบบัญชี จากัด และ ปี
2557-2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งได้แสดงความเห็นและ
รายงานการตรวจสอบดังนี้
งบการเงินปี 2558
งบการเงินปี 2559
งบการเงินปี 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มเี งื่อนไข

13.3 งบการเงิน
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
รายได้จากการขาย
2,828
100
2,724
100
2,906
100
ต้นทุนขาย
2,321
82
2,252
83
2,385
82
กาไรขั้นต้น
507
18
472
17
521
18
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
383
14
343
13
350
12
รายได้อื่น
37
1
33
1
33
1
กาไรจากการดาเนินงาน
161
6
162
6
204
7
ดอกเบี้ยจ่าย
16
1
17
1
15
1
ภาษีเงินได้
1
0
8
0
13
0
กาไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลัก
0
0
6
0
0
0
คณิตศาสตร์ประกันภัย***
งบกาไรขาดทุน

กาไรสุทธิสาหรับงวด

144

5

131

5

176

*** ผลต่างจากการคานวณผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของปี 2558 – 2560 จากการประมาณการและเกิดขึ้นจริง
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6

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

งบดุล
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ทั่วไป
สินค้าคงเหลือ
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกีย่ วข้องกัน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกีย่ วข้องกัน
เจ้าหนีก้ ารค้า – กิจการอื่น
เจ้าหนีจ้ ากการซื้อสินทรัพย์
เจ้าหนีเ้ ช่าซื้อสินทรัพย์ที่ถงึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เจ้าหนีเ้ ช่าซื้อสินทรัพย์
เงินกูย้ ืมระยะยาว
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิน

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
648
0
40
439
243
7
1,377
26
1,342
45
2,790

23
0
1
16
9
0
49
1
48
2
100

507
200
42
446
236
9
1,440
26
1,259
26
2,751

18
7
2
16
9
0
52
26
1,342
45
2,790

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

500
74
294
15
5
0
38
130
18
1,074
38
11
0
17
0
66

18
3
11
0
0
0
1
5
0
38
1
0
0
1
0
2

300
70
315
10
4
65
35
121
11
931
46
9
113
13
0
181

11
3
12
0
0
2
1
5
0
34
2
0
4
0
0
7

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
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

งบดุล (ต่อ)
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระเต็ม
มูลค่า
- หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสมจัดสรรแล้ว
- สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของผู้ถือหุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)

260

9

260

10

260

9

465

17

465

17

465

17

27
898
0
1,650
2,790

1
32
0
59
100

27
887
0
1,639
2,751

1
32
0
60
100

27
933
0
1,685
2,782

1
34
0
61
100

หน่วย : ล้านบาท
งบกระแสเงินสด

ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกาไรสุทธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สงสัยจะสูญ
(กาไร)/ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
(กาไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยังไม่เกิดขึ้น
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
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ปี 2559

ปี 2560

146

145

189

138
2
10
2
(5)
1
5
1
(1)
(1)
16

146
2
8
(1)
(5)
0
11
(3)
(1)
(1)
17

140
2
8
0
(1)
0
5
0
0
(4)
15

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

กาไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินและหนี้สิน
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ

314
14
76
0
(31)
3
(1)
20
8
0
2
(3)

318
(7)
7
(2)
(15)
17
(4)
(9)
(5)
4
(4)
(1)

354
(60)
21
(17)
(13)
31
2
10
0
4
(1)
(1)

เงินสดรับจากการดาเนินงาน
จ่ายสารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

402
(2)
(16)
(2)

299
(9)
(17)
(12)

330
(1)
(15)
(7)

เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

382

261

307

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

0
(62)
(4)

(200)
(44)
(5)

(2)
(43)
(3)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร

26

15

6

1

1

3

(39)

(233)

(39)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์
เงินสดจ่ายปันผล

ปี 2559

ปี 2560

0
0
(19)
100
(7)
(182)

0
200
(21)
(200)
(5)
(143)

0
0
(65)
0
(4)
(130)

(108)

(169)

(199)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันต้นงวด

235
413

(141)
648

69
507

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วันสิน้ งวด

648

507

576

เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

หน่วย : ล้านบาท
อัตราส่วนทางการเงิน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
Cash Cycle

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

1
1
0.4
5
62
8
38
6
60
40

2
1
0.3
6
65
9
38
6
64
40

2
1
0.3
6
69
11
32
6
67
35

หน่วย : ล้านบาท
- 151 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน (ต่อ)

ปี 2558

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน (Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล
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ปี 2559

ปี 2560

%
%
%
%
%
%

18
6
1
2
5
9

17
6
1
2
5
8

18
7
1
2
6
10

%
%
เท่า

5
22
1

5
23
1

6
27
1

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.69
25
1.59
126

0.68
18
1.50
104

0.65
22
1.71
74

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
14.1 วิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน
2558
หน่วย : ล้านบาท
ณ 30 ก.ย. 58
1,377.64
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของรวม
อัตราส่วน
อัตราส่วนกาไรขั้นต้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน

2,790.53
1,074.22
1,140.54
1,649.99
2558
(1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)

17.92%
8.75%
1.28
0.69

2559
ณ 30 ก.ย. 59

2560
ณ 30 ก.ย. 60

1,440.46
2,750.99
931.59
1,112.39
1,638.60

1,565.15
2,782.16
981.33
1,097.45
1,684.71

2559
(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

2560
(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

17.35%
8.37%
1.55
0.68

17.93%
10.45%
1.59
0.65

อัตราส่วนกาไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้าน
ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เนื่องจากกาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของปี 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 เนื่องจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตาม
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2560 ลดลงกว่าปีก่อน เนื่องจากบริษัทจ่ายคืนกู้ยืมเงินระยะยาว
ให้ ธนาคารพาณิชย์
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ผลการดาเนินงาน
หน่วย : ล้านบาท

2558
(1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรสาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) จากการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ

% ต่อ
ยอดขาย

2559
(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

2,828.12 100.00%
37.40
1.32%
-2,321.21 -82.08%
-382.51 -13.53%
-16.00 -0.57%
-1.36 -0.05%
144.44
5.11%

% ต่อ
ยอดขาย

2,724.17 100.00%
32.57
1.20%
-2,251.53 -82.65%
-343.31 -12.60%
-16.80 -0.62%
-7.90 -0.29%
137.20
5.04%

2560
(1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)

% ต่อ
ยอดขาย

2,905.68 100.00%
33.22
1.14%
-2,384.78 -82.07%
-350.38 -12.06%
-15.31 -0.53%
-12.43 -0.43%
176.00
6.06%

0.00

0.00%

-5.69

-0.21%

0.00

0.00%

144.44

5.11%

131.51

4.83%

176.00

6.06%

ปี 2560 เป็นอีกปีที่มีความท้าทายสูง แต่บริษัทสามารถเพิ่มรายได้จากการขายขึ้น 6.66% และทากาไรสุทธิเพิ่มขึ้น
28.28% โดยเป็นผลมาจากการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น, เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับกับโมเดลใหม่ของลูกค้า รวมถึง
การควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
รายได้จากการขายในปี 2560 เท่ากับ 2,905.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.66% ต้นทุนขาย
เพิ่มขึ้น 133.25 ล้านบาท หรือ 5.92%, ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 7.07 ล้านบาทหรือ 2.06% เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น
ในปี 2560 บริษัทมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจานวนทั้งสิ้น 10.58 ล้านบาท เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี 2560 เท่ากับ 176.00 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 เท่ากับ 44.49 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 33.83 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต่าง
ๆ และในปี 2559 มีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เท่ากับ 5.69 ล้านบาท
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ภาพรวมของเศรษฐกิ จ ไทยยั งเติบ โตได้ไ ม่มากนั ก ซึ่ งปั จ จั ย ทั้ งภายในและภายนอกประเทศท าให้ กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงบางส่วน การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ดี นโยบาย
กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาลยั ง คงเป็ น ปั จ จั ย ส าคัญ ที่ จ ะส่ งผลดี ต่อการฟื้ น ตัวของผู้ บ ริ โภคภายในประเทศและ
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความสาคัญ ให้
ปรับตัวดีขึ้นได้ในอนาคต

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทอี่ าจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดาเนินงานอย่างมีนัยสาคัญในอนาคต
อ้างอิงการวิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะทางการเงิน ข้อ 14.1
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท
ชือ่ -สกุล
1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

อา
ยุ
(ปี)
75

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตร : IOD
- ไม่มี -

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)
ทางตรง
83,115,000 หุ้น
(31.992%)
ทางอ้อม
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

บิดานายทวีฉัตร
จุฬางกูร
และนายกรกฤช
จุฬางกูร

บริษัทจดทะเบียน
2521 – ปัจจุบัน

บริษัททั่วไป
2515 – ปัจจุบัน

2525 – ปัจจุบัน
2529 – ปัจจุบัน

2530 – ปัจจุบัน
2531 – ปัจจุบัน
2531 – ปัจจุบัน
2533 – ปัจจุบัน
2534 – ปัจจุบัน

2534 – ปัจจุบัน

2534 – ปัจจุบัน

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท

ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท
ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย
ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทาแบบพิมพ์
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บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี

บจ.ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพ
เน้นท์
บจ.บางกอก อีเกิล วิง

ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้
เวิร์ค

ผลิต ขาย และรับจ้างทาพวงมาลัยรถยนต์และกระปุก
เกียร์รถยนต์
นาเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัด
เหล็ก
ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อ
ไอเสีย

บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น

ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ่ง

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล

ผลิตชิ้นส่วน Press Part

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล
นายสรรเสริญ จุฬางกูร (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2534 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล
แมนูแฟคเจอริ่ง

2536 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง

2537 – ปัจจุบัน
2537 – ปัจจุบัน
2538 – ปัจจุบัน
2538 – ปัจจุบัน
2538 – ปัจจุบัน
2539 – ปัจจุบัน

2539 – ปัจจุบัน

2540 – ปัจจุบัน

2540 – ปัจจุบัน

2541 – ปัจจุบัน
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ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้น
ใยอัดและแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
ผลิตโช๊คอัพ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ระบบส่งกาลัง ระบบเบรค
ระบบกันสะเทือนหรือระบบสติริ่ง

บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt

บจ.ไทยซีทเบลท์
บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสายเข็มขัด
นิรภัย
ผลิตผ้าสาหรับหุ้มเบาะรถยนต์

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็คเจอริ่ง
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ผลิตชิ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน่ ๆ
ผลิตน็อตพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง

ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด

บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท

ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์ ฝา
กระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วงล็อคประตู

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงาน
ไม้

บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล
นายสรรเสริญ จุฬางกูร (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา
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

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี้ (ประเทศ
ไทย)
บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัม
มิท อินทีเรียส์
บจ.เอช เอส เอช
บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ

บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท
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บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ
บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี
เวียดนาม
บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท
บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.ซัมมิท รีเทอร์ นิทโตกุ ซาวด์
พรู๊ฟ
บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ
บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
บจ.สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์วิส เซ็น
เตอร์

ธุรกิจให้เช่า
ผลิตเบาะนั่งรถยนต์
ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น
ผลิต นาเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอน
เบาะรถยนต์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ผลิตเบรคมือรถยนต์
ผลิตเพื่อขายและส่งออกซึ่งวัสดุกันเสียงสาหรับรถยนต์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
ยานยนต์และสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์วิจัยและ
พั ฒ นาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่ อ งมื อ แม่ พิ ม พ์ แ ละ
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ประกอบกิจการฝึกอบรม
Coil Stee, Slitter Steel

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล
2. นายสริศ พัฒนะเมลือง

อา
ยุ
(ปี)
42

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
ปริญญาโท
สาขาบริหารธุรกิจ
New Hampshire
College,
สหรัฐอเมริกา

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)
ทางตรง
10,506,400 หุ้น
(4.044%)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

79

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

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

น้องชาย นางสาว
สิริณา พัฒนะเมลือง

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
2547 – ปัจจุบัน

บริษัททั่วไป
2539 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2554 – กรกฎาคม 2556
2556 – ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน
ทางตรง
- ไม่มี –

บริษัทจดทะเบียน

ทางอ้อม
- ไม่มี -

บริษัททั่วไป

2524 – ปัจจุบัน

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

ทางอ้อม
- ไม่มี -

หลักสูตร: IOD
- Director
Certification
Program
(DCP42/2004)
โดยสถาบันอื่นๆ
- การสืบทอดธุรกิจ
ครอบครัวอย่างยั่งยืน
รุ่นที่ 5/2010 (บจ. แฟ
มีลี่ บิสสิเนส โซไซตี้)
- TLCA Executive
Development
Program รุ่นที่
12/2013 (SET)
3. นายมากาโต เทราอุรา

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงาน
ปฏิบัติการธุรกิจ (รักษาการ)

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ผลิตน็อตพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท

ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภทซิงค์
พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลอกสาย
ผลิตชิ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์และอืน่ ๆ
ออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้ง
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ผลิตน๊อตตัวผู้สาหรับรถและอุตสาหกรรม

บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็คเจอริ่ง
บจ.พี. ทูลลิ่ง
บจ. โบลตัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย)
บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์

ใช้เช่าและจาหน่ายโรงงาน
ไม่มี

กรรมการ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

2515 – ปัจจุบัน
2516 - ปัจจุบัน
2516 – ปัจจุบัน
2518 – ปัจจุบัน
2521 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ

TSK (Korea) Co., Ltd.
Tajima TSK, Inc.
HI-LEX KANTO, Inc.
HI-LEX Corporation
PT. HI-LEX Indonesia

2523 – ปัจจุบัน

กรรมการ

Dae Dong System Co., Ltd.

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล
นายมากาโต เทราอุรา (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2524 – ปัจจุบัน

กรรมการ

HI-LEX Saitama, Inc.

2528 – ปัจจุบัน
2532 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

Izushi Cable, Inc.
HI-LEX Controls Inc.

2532 – ปัจจุบัน

กรรมการ

HI-LEX Shimane, Inc.

2532 – ปัจจุบัน
2535 – ปัจจุบัน
2535 – ปัจจุบัน
2536 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

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

2538 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2542 – ปัจจุบัน

กรรมการ

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

2542 – ปัจจุบัน
2543 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

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

2545 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2545 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ

Guangzhou TSK Control Cable
Co., Ltd.
Yantai TSK Cable System Co.,
Ltd.
Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)

2549– ปัจจุบัน

กรรมการ

2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ

2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ
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HI-LEX Hungary Cable System
Manufacturing LLC.
Guangdong HI-LEX Cable
System Co., Ltd.
Changchun HI-LEX Auto Cable
Co., Ltd.

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Rear
Slider
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
บริษัทผู้ถือหุ้น
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนสาหรับรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์
ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Door
Module
ผลิตสายควบคุมรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล

อา
ยุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

นายมากาโต เทราอุรา (ต่อ)

4. นายทวีฉัตร จุฬางกูร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

45

ปริญญาโท
สาขา Finance
Webster University

ทางตรง
21,121,900 หุ้น
(8.130%)

หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program
(DAP109/2014)

ทางอ้อม
- ไม่มี -

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

บุตรนายสรรเสริญ
จุฬางกูร

ตาแหน่ง

2551- ปัจจุบัน

กรรมการ

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัทจดทะเบียน
2546 – ปัจจุบัน
บริษัททั่วไป
2536 – ปัจจุบัน
2538 – ปัจจุบัน
2539 – ปัจจุบัน
2539 – ปัจจุบัน
2541 – ปัจจุบัน
2541 – ปัจจุบัน
2545 – ปัจจุบัน
2545 – ปัจจุบัน
2545 – ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
Daedong HI-LEX of America Inc.
LLC.
Sun Medical Technology
Research Corp.
PT. HI-LEX Cirebon
Chongqing Evaheart Medical
Device Co., Ltd.
HI-LEX Miyagi, Inc

ประวัติการ
กระทาผิด

ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Door
Module
ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์
ผลิตอุปกรณ์การแพทย์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจก
หน้าต่างรถยนต์
ไม่มี

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี

ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทาแบบพิมพ์

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี

ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์

บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ผลิตน็อตพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี

ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด
ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์

บจ.ซัมมิท อินดัสตรี้ (ประเทศไทย)
บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น

ธุรกิจให้เช่า
ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ่ง

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน

- 162 -

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล
นายทวีฉัตร จุฬางกูร (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา
2545 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูป
ชิ้นส่วนท่อไอเสีย
บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล
นาเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัด
เหล็ก

2545 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์

ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงาน
ไม้

2545 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

ผลิต นาเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอน
เบาะรถยนต์
ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้น
ใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

ผลิตผ้าสาหรับหุ้มเบาะรถยนต์

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล

ผลิต ขาย และรับจ้างทาพวงมาลัยรถยนต์และกระปุก
เกียร์รถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์

2545 – ปัจจุบัน

2545 – ปัจจุบัน

2545 – ปัจจุบัน
2545 – ปัจจุบัน
2545 – ปัจจุบัน
2546 – ปัจจุบัน
2546 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล
แมนูแฟคเจอริ่ง

บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี
เวียดนาม
บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ท
บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็คเจอริ่ง
บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์
บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ
บจ.เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชั่น

ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท
ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย
ผลิตเบรคมือรถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน่ ๆ
ผลิตชิ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน่ ๆ
ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ
ประกอบกิจการ หา ซื้อ ขายและให้เช่าเกี่ยวกับ
สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล

อา
ยุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

นายทวีฉัตร จุฬางกูร (ต่อ)

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเซ็ส

2551 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจก. โบลตัน คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย)

2556 – ปัจจุบัน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
13 พฤศจิกายน 2551

39

ปริญญาโท
ทางตรง
สาขา Technol ogy
4,000,000 หุ้น
Management
(1.54%)
Program, American
Inter Continental
ทางอ้อม
University, Los
- ไม่มี Angeles, สหรัฐอเมริกา
หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program (DAP
77/2009)
- RE-CU SENIOR
(RE-38 / 2011)
- TLCA Executive
Development
Program (9/2012)
- สร้างนักลงทุนไทยใน
การไปลงทุน
ต่างประเทศ โดยศูนย์

บุตรนายสรรเสริญ
จุฬางกูร

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2550 – ปัจจุบัน

2551 – ปัจจุบัน

5. นายกรกฤช จุฬางกูร

ตาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียน
2552 – ปัจจุบัน
บริษัททั่วไป
2539 – ปัจจุบัน
2547 – ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2559– ปัจจุบัน

2550 – ปัจจุบัน

ประวัติการ
กระทาผิด

ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย และให้เช่าเครื่องจักร รวมทั้ง
อุปกรณ์ชิ้นส่วนของสินค้า
ประเภทดังกล่าวทุกประเภท
ประกอบกิจการฝึกอบรม
ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์
ยานยนต์และสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์และ
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ผลิตน๊อตตัวผู้สาหรับรถและอุตสาหกรรม
ไม่มี

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ประธานบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์

บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง

ผลิตเบรคมือรถยนต์

บจ.ไทยออโตอินดัสตรี

ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press Part ของรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์
ผลิต ขาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และ
อุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด
ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล็อคประตูรถยนต์ ฝา
กระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วงล็อคประตู
ผลิตกะทะล้อ
(Steel Wheel & Disc)
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บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท
บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศ
ไทย)
บจ.ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่
กอล์ฟคลับ

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล
นายกรกฤช จุฬางกูร (ต่อ)

อา
ยุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
พัฒนาการลงทุนไทย
ในต่างประเทศ
(TOISC : 2012)
- Future
Entrepreneurs
Forum (FEF
1/2013)

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา
2551 – ปัจจุบัน

2551 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน

2551 – ปัจจุบัน

2552 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน

2552 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน

2552 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ประธานบริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล

นาเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัด
เหล็ก

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์
เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์
บจ.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์

ประกอบกิจการฝึกอบรม

ประธานบริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บจ.ซัมมิท สเตียริง วีล

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานบริษัท
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
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ให้บริการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ
เครื่องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
และซ่อมแซมแม่พิมพ์
ผลิต ขาย และรับจ้างทาพวงมาลัยรถยนต์และกระปุก
เกียร์รถยนต์

บจ.ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี

ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทาแบบพิมพ์

บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้
เวิร์ค

ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อ
ไอเสีย

บจ.ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท
แมนูแฟคเจอริ่ง
บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล
แมนูแฟคเจอริ่ง

ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน

บจ.อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี
บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์
บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี
บจ.ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์

ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้น
ใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์
ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงาน
ไม้
ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์
ผลิต นาเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอน
เบาะรถยนต์

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล

อา
ยุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

นายกรกฤช จุฬางกูร (ต่อ)

2552 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2558 – ปัจจุบัน

6. นายเคอิโซ ทานิ
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
31 พฤษภาคม 2560

60

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

ทางตรง
- ไม่มี –
ทางอ้อม
- ไม่มี -

ไม่มี

2560- ปัจจุบัน
บริษัทจดทะเบียน
พฤษภาคม 2560 –
ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน
บริษัททั่วไป
2557 – 2559
2555 – 2557

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ

บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ

บจ.บางกอก อีเกิล วิง
บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์
แมนูแฟ็คเจอริ่ง
บจ.ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท

ผลิตชิ้นส่วน Press Part
ผลิตชิ้นส่วนยางสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิคส์ และอืน่ ๆ
ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ

บจ. สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์วสิ เซ็น
เตอร์
บจ. ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง

Coil Steel, Slitter Steel

บจ. ซังเค ซัมมิท (ประเทศไทย)
บจ.ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

ผลิตโช๊คอัพ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ระบบส่งกาลัง ระบบเบรค
ระบบกันสะเทือนหรือระบบสติริ่ง
ผลิตชิ้นส่วนยาง สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ
ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท
ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย
ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์
ของยานพาหนะ
ผลิตและขายชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต์
ผลิตน็อตพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

บจ.โชว่า ออโต้พาร์ท(ประเทศไทย)

ผลิต ประกอบ และจาหน่าย Power Steering

กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ –
สานักงานใหญ่
ผู้จัดการฝ่ายขาย – สานักงาน
ใหญ่

HI-LEX Corporation

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์
บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ท
บจ.ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)

ประวัติการ
กระทาผิด

ไม่มี
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล
7. นายปริญญา ไววัฒนา

อา
ยุ
(ปี)
70

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

8. นายอภินันท์ ณ ระนอง
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2 เมษายน 2548

67

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
ปริญญาตรี (บัญชี
บัณฑิต)
สาขาการบัญชี
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program (DAP
35/2005)
- Audit Committee
Program (ACP
9/2005)
- Director
Certification
Program (DCP
72/2006)
ปริญญาตรี
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program (DAP
35/2005)
- Audit Committee
Program
(ACP 9/2005)
- Monitoring the
System of
Internal Control

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)
ทางตรง
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

ไม่มี

ทางอ้อม
- ไม่มี -

ตาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียน
พฤษภาคม 2559 ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

ทางอ้อม
- ไม่มี -

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน
พฤษภาคม 2559 –
ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

2548 - พฤษภาคม 2559

กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

บริษัททั่วไป
2541 - ปัจจุบัน

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

บมจ.ไอร่า แคปปิตอล

การลงทุนบริษัทอื่น

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

เทคโนโลยี / สื่อสาร

ไม่มี

2548 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

2548 – พฤษภาคม 2559

ทางตรง
- ไม่มี –

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

กรรมการ
ประธานบริหาร
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บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์

บริหารจัดการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บจ.เธอร์รีน อินเตอร์เทรด

บริการจัดงานเลี้ยง

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล

อา
ยุ
(ปี)

นายอภินันท์ ณ ระนอง (ต่อ)

9. นายฉัตรชัย เอียสกุล

62

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
17 พฤษภาคม 2553

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)

and Risk
Management (MIR
2/2008)
ปริญญาโท
ทางตรง
สาขาเศรษฐศาสตร์ การ
- ไม่มี –
วางแผนและนโยบาย
Northeastern
ทางอ้อม
University
- ไม่มี -

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
26 มกราคม 2559

49

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

ทางตรง
- ไม่มี –

ตาแหน่ง

พฤษภาคม - ปัจจุบัน

ไม่มี

หลักสูตร : IOD
- Director
Accreditation
Program (DAP
84/2010)
10. นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

ไม่มี

ประธานกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บจ.อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจ
เม้นท์

ประวัติการ
กระทาผิด

ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
(เมื่อได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ไม่มี

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
รองประธานกรรมการบริษัท

บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์ และการ
พิมพ์

ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

บริษัททั่วไป
2546 - 2550
2554 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา
กรรมการบริษัท

บจ.แปซิฟิค กรุ๊ป
บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส

อสังหาริมทรัพย์
โกดังและท่าเทียบเรือ

บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

2559 - ปัจจุบัน
ทางอ้อม
- ไม่มี -

2543 – กันยายน 2560

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ผลิตและจาหน่ายแบตเตอรี่

2556 – กรกฎาคม 2560

บริษัททั่วไป
2546 – กรกฎาคม 2560
2553 – 2557
2558 – กันยายน 2560
ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน
2543 – กรกฎาคม 2560

รองประธานกรรมการ
รองประธานบริษัทฯ สายงาน
การตลาดและการขาย
กรรมการ
รองประธานอาวุโส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม
กรรมการ
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บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค

ตัวแทนจาหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่รถกอล์ฟ,
แบตเตอรี่เพื่อแสงสว่าง และแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซด์

บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล

ประกอบกิจการหลอมตะกั่วผสมและตะกั่วบริสุทธิ์

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล

อา
ยุ
(ปี)

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ (ต่อ)

11. นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง 43
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
11 พฤษภาคม 2559

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

14/2011

2551 – กรกฎาคม 2560

กรรมการ

บจ. 3เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่

หลักสูตร : EDP
- TLCA Executive
Development
Program
รุ่น 12
ปริญญาโท
สาขาอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2553 – กรกฎาคม 2560
2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการประจาคณะ
บริหารธุรกิจและการบัญชี
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

บจ. พาวเวอร์ พลาส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร : IOD
- เลขานุการบริษัท
- Financial
Statements for
Directors
(FSD26/2014)
- Director Certification
Program
(DCP227/2016)
- Ethical Leadership
Program
(ELP9/2017)

ทางตรง
10,196,300 หุ้น
(3.925%)
ทางอ้อม
- ไม่มี -

พี่สาวนายสริศ
พัฒนะเมลือง

บริษัทจดทะเบียน
สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน
พฤษภาคม 2559 ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
บริษัททั่วไป
2555 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน

ประวัติการ
กระทาผิด

ผลิตและจาหน่ายงานโลหะ, ขาย, ให้เช่า และให้บริการ
บารุงรักษาซ่อมแซมแบตเตอรี่
ผลิตและจาหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด
สถานบันการศึกษา

ไม่มี
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

บจ. โบลตัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศ
ไทย)
บจ. ซัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า

ผู้ผลิตน็อตพิเศษ สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงาน
บริหารธุรกิจ
กรรมการ และ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผู้จัดการทั่วไป – ส่วนสานักงาน

หลักสูตร : TLCA
- Executive
Development
Program
(EDP15/2014)
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ผู้ผลิตน็อตพิเศษ สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล
12. นายสุทน เปรมปรี

13. นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ

อา
ยุ
(ปี)
57

49

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
ปริญญาตรีสาขา
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
ปริญญาโท
วิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์หา
วิทยาลัย

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)
ทางตรง
- ไม่มี –

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์
ไม่มี

ทางอ้อม
- ไม่มี -

ทางตรง
- ไม่มี –

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียน
2527 – ปัจจุบัน

ทางอ้อม
- ไม่มี -

บริษัทจดทะเบียน
สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน
2554 - มกราคม 2558
บริษัททั่วไป
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน
2558
2541 - 2554

14. นางกสิตา พิทักษ์สงคราม
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
14 พฤษภาคม 2555
ที่อยู่ติดต่อ :
19/5 หมู่ 3
ตาบลบ้านสวน
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20000
การมีส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุม
- ไม่มี

35

ปริญญาโท
ทางตรง
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
- ไม่มี –
มหาบัณฑิต
วิชาการบริหารและ
ทางอ้อม
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ไม่มี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตร :
โดย IOD
- Company Secretary
Program
(CSP46/2012)
- Company Reporting
Program

ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน
ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน

พฤษภาคม 2559 –
ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน

2555 – ธันวาคม 2559

2551 - ปัจจุบัน

ประวัติการ
กระทาผิด
ไม่มี

บริษัททั่วไป
2556 – ปัจจุบัน

ไม่มี

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงาน
ผลิต

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

ผู้จัดการทั่วไป – ส่วนงานผลิต

บจ. ซัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า

ผู้ผลิตน็อตพิเศษ สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ไม่มี
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงาน
จัดหา
ผู้จัดการทั่วไป – ส่วนงาน
คุณภาพ (รักษาการ)

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผู้อานวยการ ส่วนงานผลิต

บจ.วาย เอส เอส (ประเทศไทย)

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บจ. ไทยยางกิจไพศาล

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
เลขานุการคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน
เลขานุการคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ
เลขานุการบริษัท
หัวหน้าแผนก ฝ่ายกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
ผลิตชิ้นส่วนระบบกันกระเทีอน สาหรับรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์
ผลิตยางทางเทคนิคสาหรับผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
ไม่มี
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ผลิ ต สายควบคุ ม รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ และชุ ด
ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล
นางกสิตา พิทักษ์สงคราม
(ต่อ)

อา
ยุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา
CRP3/2012)
- Board Reporting
Program
(BRP13/2014)
- Anti-Corruption the
Practical Guide
(ACPG 21/2015)
โดย TLCA
- Fundamental
Practice for
Corporate Secretary
(FPCS)
- IR Certification 2016
โดย SEC, SET
- Smart Disclosure
Program (SDP)
- การใช้งานระบบ SPC
Straight Through
- Basic IR Training
- Stock Valuation for
IR
- Good Practices for
Analyst Presentation
- แนวทางการจัดทา
รายงานการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
สาหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2556
- การบริหารความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ปี 2558
- Responsible Supply

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา
บริษัททั่วไป
2550 - 2551
2548 - 2550

ตาแหน่ง

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ
เลขานุการผู้จัดการฝ่ายผลิต
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ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บจ. มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์)
บจ. คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล

ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์
ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬาทางน้า

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชือ่ -สกุล
นางกสิตา พิทักษ์สงคราม
(ต่อ)

อา
ยุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา

จานวนหุ้นและสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัท
(%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)

ประสบการณ์ทางานย้อนหลัง 5 ปี
ความสัมพันธ์

ประเภทธุรกิจ
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

Chain Management
ปี 2558
- การจัดทารายงาน
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม รุ่น 1 ปี 2558
โดยสถาบันอื่นๆ
- โครงการพัฒนา
ผู้บริหาร Global Mini
MBAรุ่นที่ 78
คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- PA (Personal
Assistant) training ปี
2558 (Thailand
Chapter Young
Presidents'
Organization Inc.)
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี ปี 2559
- AGM 100 ปี 2559
- สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือ
หุ้น บนมิติ หยิน-หยาง :
ขาว-ดา ทาในสิ่งที่
ถูกต้อง”
- PA (Personal
Assistant) training ปี
2559 (Thailand
Chapter Young
Presidents'
Organization Inc.)
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ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ประวัติการ
กระทาผิด

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

1.2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษัทอื่น
-ไม่มีชื่อบริษัท

นายสรรเสริญ
จุฬางกูร

นายสริศ
พัฒนะเมลือง

นายมากาโต
เทราอุรา

นายทวีฉัตร
จุฬางกูร

นายกรกฤช
จุฬางกูร

นายเคอิโซ
ทานิ

นางสาวสิริณา
พัฒนะเมลือง

นายอภินันท์
ณ ระนอง

นายปริญญา
ไววัฒนา

นายฉัตรชัย
เอียสกุล

นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์

นายสุทน
เปรมปรี

นายสวัสดิ์
สุขะอาจิณ

X, //, S

/, //, S

/

/, S

/, S

/, //, S

/, //, S

/, ID, AC

/, ID, AC

/, ID, AC

/, ID, AC

-

-

บริษัทจดทะเบียน
1. บมจ. ไทยสตีลเคเบิล
2. บมจ. เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์

ID

3. บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์

/

4. บมจ. ไอร่า แคปปิตอล

/, ID

5. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

/, ID

บริษัทที่เกี่ยวข้อง
6. บจ. เจ แม็ค โมโนโปลี คอร์ปอเรชั่น

/, S

7. บจ. เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเซ็ส

/, S

8. บจ. เจ อา เค โอโตพาร์ท

/

/

9. บจ. เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย)

X, /, S

10. บจ. เธอร์รีน อินเตอร์เทรด

/, //

11. บจ. เอช เอส เอช

/

12. บจ. เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรู๊ฟ

X, S

13. บจ. เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี

X, S

/, S

14. บจ. แปซิฟิค กรุ๊ป

-

15. บจ. โบลตัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)

/, S

16. บจ. โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี
17. บจ. โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียลแมนูแฟคเจอริ่ง

/, S

X, //, S

/, S

/, S

X, S

/, S

/, //, S

/, S

/, S

18. บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์
19. บจ. ไทยซีทเบลท์

/, S

X, S

20. บจ. ไทยยางกิจไพศาล

-

21. บจ. ไทยออโตอินดัสตรี

//, S

22. บจ. คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง

X, S

/, S

/, S

/, S

23. บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ท

X, S

/, S

/, S

/, S

24. บจ. จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์

/, S

25. บจ. ซังเค ซัมมิท (ประเทศไทย)

/

26. บจ. ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง เซ็นเตอร์

X, //, S

27. บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอริ่ง
หมายเหตุ:

x ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

X, S
// กรรมการบริหาร

S กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

ID กรรมการอิสระ

/, S

/, S

/, S

/, S

AC กรรมการตรวจสอบ

- อื่นๆ
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
นายสรรเสริญ
จุฬางกูร

ชื่อบริษัท
28. บจ. ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค

นายสริศ
พัฒนะเมลือง

นายมากาโต
เทราอุรา

นายทวีฉัตร
จุฬางกูร

นายกรกฤช
จุฬางกูร

X, //, S

/, S

/, //, S

29. บจ. ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล

X, S

/, S

/, //, S

32. บจ. ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท

X, /, S

/, S

33. บจ. ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง

X, /, S

/

34. บจ. ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี

นายเคอิโซ
ทานิ

นางสาวสิริณา
พัฒนะเมลือง

นายอภินันท์
ณ ระนอง

นายปริญญา
ไววัฒนา

นายฉัตรชัย
เอียสกุล

นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์

นายสุทน
เปรมปรี

นายสวัสดิ์
สุขะอาจิณ

//, S

35. บจ. ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์

X, S

/, S

/, S

36. บจ. ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี

X, //, S

/, S

/, S

37. บจ. ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี

X, //, S

/, S

/, S

38. บจ. ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง

X, S

/, S

/, S

39. บจ. ซัมมิท กรีนวัลเล่ย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ

X, S

/, S

/, S

X, //, S

/, S

40. บจ. ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น
41. บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)

X

42. บจ. ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง

X, /, S

43. บจ. ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า

X, /. S

44. บจ. ซัมมิท รีเทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ พรู๊ฟ

X, S

/, S
/, S

/, S

/, S

/, S

/, S

45. บจ. ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ

X

/, S

/, S

46. บจ. ซัมมิท สเตียริง วีล

/, S

/, S

/, //, S

47. บจ. ซัมมิท อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์

X, S

/, S

/, S

48. บจ. ซัมมิท อินดัสตรี้ (ประเทศไทย)

/, S

/

49. บจ. ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์

X, S

-

50. บจ. ธัญญกิจ เซอร์วิส
51. บจ. บางกอก อีเกิล วิง

/

/

52. บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค

//

53. บจ. พี. ทูลลิ่ง

/, S

54. บจ. มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม

/, S

/

55. บจ. วาย เอส เอส (ประเทศไทย)

-

56. บจ. สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์วิส เซ็นเตอร์

/

57. บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์

/, S
/, S

58. บจ. อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์

X

59. บจ. ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์

X, S

/, S

/, S

60. บจ. อีสเทิร์น พี.ยู.โฟม อินดัสตรี

X, S

/, S

/, S

หมายเหตุ:

x ประธานกรรมการ

/ กรรมการ

// กรรมการบริหาร

S กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

ID กรรมการอิสระ

AC กรรมการตรวจสอบ

- อื่นๆ
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)
นายสรรเสริญ
จุฬางกูร

ชื่อบริษัท
61. บจ. ฮิรูตะ แอนด์ ซัมมิท

นายสริศ
พัฒนะเมลือง

นายมากาโต
เทราอุรา

นายทวีฉัตร
จุฬางกูร

นายกรกฤช
จุฬางกูร

/

นายเคอิโซ
ทานิ

นายปริญญา
ไววัฒนา

นายฉัตรชัย
เอียสกุล

นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์
-

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

/

64. Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.

/

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

/

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

/

67. Dae Dong System Co., Ltd.

/

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

/

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

/

70. Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.

/

71. HI-LEX Vietnam Co., Ltd.

/

72. HI-LEX America Inc.

/

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

/

74. HI-LEX Controls Inc.

/

75. HI-LEX Corporation

X

76. HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.

/

77. HI-LEX India Private Ltd.

/

78. HI-LEX KANTO, Inc.

/

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

/

80. HI-LEX Miyagi, Inc

/

81. HI-LEX Saitama, Inc.

/

82. HI-LEX Shimane, Inc.

/

83. Izushi Cable, Inc.

/

84. PT. HI-LEX Cirebon

AC

85. PT. HI-LEX Indonesia

/

86. PT. HI-LEX Parts. Indonesia

-

AC

87. Sun Medical Technology Research Corp.

/

88. Tajima TSK, Inc.

/

89. TSK (Korea) Co., Ltd.

/

90. TSK of America Inc.

X

91. Yantai TSK Cable System Co., Ltd.

/

x ประธานกรรมการ

นายอภินันท์
ณ ระนอง

/

62. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ:

นางสาวสิริณา
พัฒนะเมลือง

/ กรรมการ

// กรรมการบริหาร

S กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

ID กรรมการอิสระ

AC กรรมการตรวจสอบ

- อื่นๆ
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นายสุทน
เปรมปรี

นายสวัสดิ์
สุขะอาจิณ

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- ไม่มี -
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
3.1 ข้อมูลหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล
1. นางเบญจมาส เทพฤทธิ์
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
11 ธันวาคม 2551
ที่อยู่ติดต่อ :
147/436 ม.1 ต.เทพารักษ์
อ. เมือง จ.สมุทรปราการ
10270

อายุ
(ปี)
40

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

จานวนหุ้นและสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)
ทางตรง
- ไม่มี-

ความสัมพันธ์
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัทจดทะเบียน
1. หัวหน้าแผนก – ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน
2. เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์

2549 - 2549

เจ้าหน้าที่ – ตรวจสอบภายใน

บมจ. แพรนด้าจิวเวลลี่

ผลิต และจาหน่ายเครือ่ งประดับ

2548 - 2548

เจ้าหน้าที่ – ตรวจสอบภายใน
(อาวุโส)

บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป

ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภท
เวชภัณฑ์ เวชสาอาง เครื่องสาอางฯ

- ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุม
- ไม่มี
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ประวัติการกระทา
ผิด
ไม่มี

2549 - ปัจจุบัน

ทางอ้อม
หลักสูตร :
โดย THEIIAT
- Internal Audit Procedures
- Audit Report Writing
โดย TATSC
- Risk Management: ISO 31000:2009

ตาแหน่ง

ประเภทธุรกิจ

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

3.2 ข้อมูลหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ-สกุล

อายุ
(ปี)

2. นางกสิตา พิทักษ์สงคราม

35

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
14 พฤษภาคม 2555
ที่อยู่ติดต่อ :
19/5 หมู่ 3
ตาบลบ้านสวน
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20000
การมีส่วนได้เสียในวาระการ
ประชุม
- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หลักสูตร :
โดย IOD
- Company Secretary Program
(CSP46/2012)
- Company Reporting Program
(CRP3/2012)
- Board Reporting Program
(BRP13/2014)

- Anti-Corruption the Practical
Guide (ACPG 21/2015)
โดย TLCA
- Fundamental Practice for Corporate
Secretary (FPCS)
- IR Certificate 2016
โดย SEC, SET
- Smart Disclosure Program (SDP)
- การใช้งานระบบ SPC Straight
Through
- Basic IR Training
- Stock Valuation for IR
- Good Practices for Analyst
Presentation
- แนวทางการจัดทารายงานการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2556
โดย SEC, SET (ต่อ)

จานวนหุ้นและสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัท (%)
(ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)
ทางตรง
- ไม่มีทางอ้อม

ความสัมพันธ์
ไม่มี

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

บริษัทจดทะเบียน
2559
ผู้ช่ ว ยผู้ จั ดการฝ่า ย ฝ่ า ยก ากั บ
(ธั น วาคม) – หลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก
ปัจจุบัน
ทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ไม่มี
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

ผ ลิ ต ส า ย ค ว บ คุ ม ร ถ ย น ต์ แ ล ะ
รถจั ก รยานยนต์ และชุ ด ควบคุ ม ราง
กระจกหน้าต่างรถยนต์

- ไม่มี2559
(พฤษภาคม) –
ปัจจุบัน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

2557
ปัจจุบัน

–

เลขานุการคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ
เลขานุการบริษัท

2555 – 2559
(ธันวาคม)

หั ว ห น้ า แ ผ น ก ฝ่ า ย ก า กั บ
หลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก
ทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

2551 - ปัจจุบัน
บริษัททั่วไป
2550 - 2551
2548 - 2550

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
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ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ
เลขานุการผู้จัดการฝ่ายผลิต

ประวัติการกระทา
ผิด

บจ. มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์
บจ. คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬาทางน้า

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล
นางกสิตา พิทักษ์สงคราม
(ต่อ)

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ความสัมพันธ์

ประสบการณ์ทางาน
ช่วงเวลา

- การบริหารความรับผิดชอบต่อ
สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี
2558
- Responsible Supply Chain
Management ปี 2558
- การจัดทารายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รุ่น 1 ปี 2558
โดยสถาบันอื่นๆ
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini
MBA รุ่นที่ 78 คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- PA (Personal Assistant) training
ปี 2558 โดย Thailand Chapter
Young Presidents' Organization
Inc.
- การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
- AGM 100
- สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น บนมิติ
หยิน-หยาง : ขาว-ดา ทาในสิ่งที่ถูกต้อง”

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

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ประวัติการกระทา
ผิด

แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ในปี 2560 บริษัทไม่มีนโยบายประเมินราคาทรัพย์สิน และไม่มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย
5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มี
กรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ฯ มีรายนาม และจานวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2560 ดังนี้
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้ง
การเข้าร่วมประชุม

1

นายปริญญา ไววัฒนา*

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4

4

2

นายอภินันท์ ณ ระนอง

กรรมการตรวจสอบ

4

4

3

นายฉัตรชัย

กรรมการตรวจสอบ

4

4

4

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

กรรมการตรวจสอบ

4

4

เอียสกุล

* นายปริญญา ไววัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขต หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในรอบปี 2560 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม
รวม 4 ครั้ง บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสาคัญ
สรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทา
ขึ้นอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงิน
ดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่
รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดาเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่
ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจาปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุม
ระบบงานที่สาคัญ รวมทั้งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบ
ด้ ว ย เห็ น ว่ า บริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ พี ย งพอ และเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะของกิ จ การ และไม่ พ บ
ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสาคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
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แบบ 56-1 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติ งาน หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ อัตรากาลัง และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้ านการบริหารต่อกรรมการผู้จัด การ มี
ความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิ
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งบริษัทเป็นผู้
บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์,
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความ
เสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกากับดูแล
โดยมีการจัดการความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่ นใจว่า สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันกาล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงความเสี่ยงต่างๆ และมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และควรเฝ้า
ติดตามปรับปรุงเพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น
4. สอบทานให้ บ ริษั ท มี การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ วยหลั กทรั พ ย์ และตลาดหลั กทรั พ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า ไม่ พ บข้ อ บกพร่ อ งที่ มี
สาระสาคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ในการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริต และ
คอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พบรายการที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง
ได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ที่กาหนดอย่างเหมาะสม
7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีฯ และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายก
ฤษฎา เลิศวนา และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่งบริษัท สานักงาน อี
วาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ค่าสอบบัญชีรวม
1,1180,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จานวน 320,000 บาท)
โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และ
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การดาเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกาหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการปฏิบัติกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ
โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี

(นายปริญญา ไววัฒนา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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5.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วน
เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รบถ้ ว นตามที่ ร ะบุ ใ นกฎบั ต ร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
งานด้านการสรรหา
1. จัดทาหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง โดย
กาหนดจานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และ
ผู้บริหารระดับสูง
3. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ
บริษัท
4. ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
งานด้านการกาหนดค่าตอบแทน
1. จั ด ท าหลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบายในการก าหนดค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขอ
อนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. ให้คาชี้แจงและตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. รายงานนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (56-1) และรายงานประจาปีของบริษัท
4. ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดค่าตอบแทนตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ที่

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้ง
การเข้าร่วมประชุม

1

นายอภินันท์

ณ ระนอง

ประธาน

2

2

2

นายปริญญา

ไววัฒนา

กรรมการ

2

2

3

นายฉัตรชัย

เอียสกุล

กรรมการ

2

2

4

นายวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

กรรมการ

2

2

(นายอภินันท์
ณ ระนอง)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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5.3 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2560 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการของบริษัทอย่าง
ครบถ้วน พิจารณาและทบทวนการนาหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว
และได้ ร ายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ตามความเหมาะสม ซึ่ ง การประชุ ม
ทุกครั้ง คณะกรรมการฯ ได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยส่งเสริมและติดตามความ
คื บ หน้ า ของกระบวนการพั ฒ นาการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
การพิจารณาปรับปรุงคู่มือหลักการกากับดูแลกิจการ (CG Handbook) ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบายทั้งหมดของบริษัท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งให้แนวทาง ข้อเสนอแนะอื่นที่จาเป็นเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการกากับดูแลกิจการของบริษัท
ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ที่

จานวนครั้ง
การประชุม

จานวนครั้ง
การเข้าร่วมประชุม

1

นายปริญญา

ไววัฒนา

ประธาน

2

2

2

นายอภินันท์

ณ ระนอง

กรรมการ

2

2

3

นายฉัตรชัย

เอียสกุล

กรรมการ

2

2

4

นายวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

กรรมการ

2

2

(นายปริญญา ไววัฒนา)
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
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5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
มีกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ท่าน มีรายนามดังนี้
ลาดับ
จานวนครั้งการ จานวนครั้งการ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ที่
ประชุม
เข้าร่วมประชุม
1 นายสริศ พัฒนะเมลือง
ประธาน
4
4
(กรรมการผู้จัดการ/
รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)

2

นายสุทน เปรมปรี

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

4

4

กรรมการ

2

2

(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานผลิต)

3

นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง
(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ)

4

นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ
(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานจัดหา/
รักษาการผู้จัดการทั่วไป – ส่วนงานคุณภาพ)

กรรมการที่ออกระหว่างปี
1 นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ1
1

(ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตาแหน่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ในรอบปี 2560 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้อง เหมาะสม และสนับสนุนให้
องค์กร สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณาการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์กร ได้แก่ ผลประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยงานกากับดูแล รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการเลือกกลยุทธ์ในการตอบสนองความ
เสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สรุ ป ในภาพรวม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รบถ้ ว นตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎบั ต รคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมกับปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการกากับดูแล ติดตาม และสอบทานผลการ
บริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างมีนัยสาคัญอย่างต่อเนื่อง และมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่สาคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้
(นายสริศ พัฒนะเมลือง)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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